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a. wynalaZki

Cyfrowe kody identyfikujące (według normy WIPO ST . 9), które poprzedzają informacje dotyczące wynalazków oznaczają:

(11) – numer patentu, dodatkowego prawa ochronnego lub patentu europejskiego
(21) – numer zgłoszenia
(22) – data zgłoszenia
(23) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
(30) – dane dotyczące pierwszeństwa konwencyjnego (numer zgłoszenia priorytetowego, data wniesienia zgłoszenia 

priorytetowego, kod kraju)
(41) – data ogłoszenia o zgłoszeniu
(51) – symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
(54) – tytuł wynalazku
(61) – numer patentu głównego
(62) – numer zgłoszenia macierzystego (pod którym dane zgłoszenie było ogłoszone)
(68) – numer patentu podstawowego dla dodatkowego prawa ochronnego
(71) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj zgłaszającego  

(kod kraju)
(72) – nazwisko i imię twórcy; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj twórcy (kod kraju)
(73) – nazwisko i imię lub nazwa uprawnionego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania lub siedziba oraz kraj 

uprawnionego (kod kraju)
(76) – nazwisko i imię twórcy będącego jednocześnie uprawnionym; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj 

uprawnionego (kod kraju) 
(86) – data i numer zgłoszenia międzynarodowego
(87) – data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego
(93) – numer i data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie na rynek produktu objętego dodatkowym prawem ochronnym oraz 

wskazanie organu, który zezwolenie wydał
(94) – data, od której powstaje i czas trwania dodatkowego prawa ochronnego
(95) – oznaczenie produktu opisanego w zezwoleniu na wprowadzenie na rynek produktu objętego dodatkowym prawem 

ochronnym
(97) – data i numer publikacji patentu europejskiego
(98) – data złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania dodatkowego prawa ochronnego

Przed cyfrowym kodem identyfikującym (11) lub przed numerem patentu umieszczone są literowo-cyfrowe kody identyfikujące (kod rodzaju 
dokumentu), zgodnie z przyjętymi symbolami (wg normy WIPO ST . 16):

(a1) – Ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku
(B1) – Patent
(B3) – Patent dodatkowy do patentu
(T3) – Tłumaczenie na język polski patentu europejskiego
(T4) – Poprawione tłumaczenie patentu europejskiego
(T5) – Tłumaczenie patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie
(T6) – Tłumaczenie patentu europejskiego ograniczonego przez uprawnionego zgodnie z art  105a Konwencji o patencie europejskim

patenty
udZielone prawa 

(od nr 234 901 do nr 235 100)
w) część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 235000 (41) 2019 09 23 
(51) A01D 34/66 (2006 01) 
 A01D 34/00 (2006 01)
(21) 424907 (22) 2018 03 15
(72) nOWaKOWSKI TOMaSZ, Warszawa (Pl); ŚWIĘTOChOWSKI aDaM, 
nowy Świętochów (Pl); gaCh STanISłaW, Warszawa (Pl); 

gaJTKOWSKI łUKaSZ, Wołomin (Pl); DĄBROWSKa MagDalena, 
Krościn (Pl)
(73) SZKOła głÓWna gOSPODaRSTWa WIeJSKIegO 
W WaRSZaWIe, Warszawa (Pl)
(54) Kosiarka rotacyjna

(B1) (11) 235096 (41) 2019 07 01 
(51) A01H 4/00 (2006 01)
(21) 424149 (22) 2017 12 31
(72) gÓReCKa KRySTyna, Skierniewice (Pl); gÓReCKI RySZaRD, 
Skierniewice (Pl); KISZCZaK WalDeMaR, Skierniewice (Pl); 
KRZyŻanOWSKa DOROTa, Warszawa (Pl); KOWalSKa URSZUla, 
Skierniewice (Pl)
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(73) InSTyTUT OgRODnICTWa, Skierniewice (Pl)
(54) Sposób wytwarzania androgenetycznych roślin marchwi w kul-
turach pylnikowych

(B3) (11) 235048 (41) 2018 09 24 
(51) A01K 1/015 (2006 01)
(21) 425343 (22) 2018 04 24
(61) 224686
(72) JÓZeFOWICZ anna, Kraków (Pl)
(73) CelPaP SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Wieliczka (Pl)
(54) Sposób wytwarzania ściółki higienicznej dla małych zwierząt, 
zwłaszcza dla kotów oraz ściółka higieniczna dla małych zwierząt, 
zwłaszcza dla kotów

(B1) (11) 235001 (41) 2019 11 04 
(51) A01K 5/00 (2006 01)
(21) 425321 (22) 2018 04 24
(72) JaSIŃSKI WOJCIeCh, Warszawa (Pl)
(73) SMaRT anIMal SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(54) Urządzenie do karmienia zwierząt domowych

(B1) (11) 235054 (41) 2018 10 08 
(51) A21D 13/06 (2017 01) 
 A23L 7/13 (2016 01) 
 A23L 33/16 (2016 01) 
 A23L 27/16 (2016 01)
(21) 421122 (22) 2017 03 31
(72) DĘBSKa aleKSanDRa, Sokołów (Pl)
(73) OlDaR gROUP SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(54) Produkt spożywczy, w szczególności słomki cebulowe z selenem

(B1) (11) 234917 (41) 2017 09 25 
(51) A23B 7/005 (2006 01) 
 A23L 21/12 (2016 01) 
 A23L 21/18 (2016 01) 
 A23L 3/015 (2006 01) 
 A23L 3/16 (2006 01)
(21) 416518 (22) 2016 03 16
(72) negOWeTTI MIChał, Żory (Pl); OSZMIaŃSKI Jan, Wrocław (Pl); 
RUBIŃSKI PaWeł, Prudnik (Pl)
(73) VIanaT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, Jasionka (Pl)
(54) Sposób otrzymywania półproduktów z owoców i warzyw

(B1) (11) 234960 (41) 2017 11 06 
(51) A23L 27/18 (2016 01) 
 A23L 27/30 (2016 01) 
 A23L 29/20 (2016 01) 
 A23L 33/22 (2016 01)
(21) 417087 (22) 2016 05 04
(72) MaRCZenKO WłODZIMIeRZ, Warszawa (Pl)
(73) MaRCZenKO agnIeSZKa, Warszawa (Pl)
(54) Musztarda z dodatkiem glikozydów, sposób jej wytwarzania, 
środek słodzący oraz jego zastosowanie

(B1) (11) 235059 (41) 2018 12 03 
(51) A23L 29/238 (2016 01) 
 A23L 29/244 (2016 01) 
 A23L 29/30 (2016 01) 
 A23L 3/00 (2006 01)
(21) 421788 (22) 2017 06 02
(72) KleMenTOWSKI MaRIUSZ, Warszawa (Pl)
(73) KleMenTOWSKI MaRIUSZ KleMenT Real eSTaTe, Warszawa (Pl)
(54) Sposób otrzymywania syropów

(B1) (11) 234973 (41) 2019 02 25 
(51) A23N 15/08 (2006 01) 
 A23N 7/02 (2006 01) 
 A23N 7/00 (2006 01)
(21) 422599 (22) 2017 08 21
(72) WOŹnIaK PaWeł, Murowana goślina (Pl); DeMBICKI DOMInIK, 
Poznań (Pl); IgnaSIaK łUKaSZ, Słupca (Pl); BIeŃCZaK agaTa, 
Poznań (Pl); PaWłOWSKI TaDeUSZ, Poznań (Pl); 
MyŚleWSKI DaRIUSZ, Radziejów (Pl); MyŚleWSKI PaWeł, 
Radziejów (Pl); ZaleWSKI JanUSZ, Kalisz (Pl)
(73) SIeĆ BaDaWCZa łUKaSIeWICZ-PRZeMySłOWy InSTyTUT 
MaSZyn ROlnICZyCh, Poznań (Pl); M&M SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Radziejów (Pl); aZeT PRODUCTS SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kalisz (Pl)
(54) Urządzenie do obierania warzyw, zwłaszcza cebuli

(B1) (11) 235004 (41) 2019 06 17 
(51) A41D 13/11 (2006 01) 
 A62B 18/02 (2006 01) 
 A62B 7/02 (2006 01) 
 A61M 16/00 (2006 01)
(21) 423744 (22) 2017 12 05
(72) POłeDnIK BeRnaRD, lublin (Pl)
(73) POlITeChnIKa lUBelSKa, lublin (Pl)
(54) Sposób i urządzenie do ochrony przed wydychanymi zanie-
czyszczeniami powietrza

(B1) (11) 235005 (41) 2019 06 17 
(51) A41D 13/11 (2006 01) 
 A62B 18/02 (2006 01) 
 A62B 7/02 (2006 01) 
 A61M 16/00 (2006 01)
(21) 423745 (22) 2017 12 05
(72) POłeDnIK BeRnaRD, lublin (Pl)
(73) POlITeChnIKa lUBelSKa, lublin (Pl)
(54) Sposób i urządzenie do ochrony przed wdychaniem zanieczysz-
czonego powietrza

(B1) (11) 234972 (41) 2019 02 11 
(51) A45C 11/20 (2006 01) 
 B65D 30/10 (2006 01)
(21) 422511 (22) 2017 08 08
(72) BaRanOWSKa anna, Warszawa (Pl)
(73) BaRanOWSKa anna, Warszawa (Pl)
(54) Torba śniadaniowo-lunchowa

(B1) (11) 235052 (41) 2018 08 27 
(51) A47B 57/04 (2006 01) 
 A47B 57/30 (2006 01) 
 A47B 57/00 (2006 01) 
 B65G 1/02 (2006 01) 
 B65G 1/00 (2006 01)
(21) 420634 (22) 2017 02 23
(72) ŚWIĄTKOWSKI TOMaSZ, Marianowice (Pl); 
ŚROga RaFał, łukawa (Pl)
(73) ŚWIĄTKOWSKI TOMaSZ, Marianowice (Pl); 
ŚROga RaFał, łukawa (Pl)
(54) Stojak

(B1) (11) 235075 (41) 2017 05 08 
(51) A47C 3/00 (2006 01)
(21) 414494 (22) 2015 10 26
(72) TaRanKO aleKSanDeR, Morąg (Pl)
(73) TaRanKO aleKSanDeR FaBRyKa MeBlI TaRanKO, Morąg (Pl)
(54) Krzesło drewniane szkieletowe

(B1) (11) 235066 (41) 2019 04 23 
(51) A47K 17/02 (2006 01)
(21) 423099 (22) 2017 10 09
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(72) KaRPIŃSKI KRZySZTOF, Ząbki (Pl); ZyCh gRZegORZ, Karczew (Pl)
(73) gOKO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Wola Okrzejska (Pl)
(54) Stelaż toaletowy

(B1) (11) 234975 (41) 2019 04 23 
(51) A47L 15/44 (2006 01) 
 A47L 15/42 (2006 01)
(21) 423110 (22) 2017 10 09
(72) BaRgIel łUKaSZ, Sosnowiec (Pl)
(73) BITROn POlanD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Sosnowiec (Pl)
(54) Urządzenie dozujące środek myjący, w szczególności do zmy-
warki do naczyń

(B1) (11) 234976 (41) 2019 04 23 
(51) A47L 15/44 (2006 01) 
 A47L 15/42 (2006 01)
(21) 423111 (22) 2017 10 09
(72) DeTKO łUKaSZ, niegowonice (Pl)
(73) BITROn POlanD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Sosnowiec (Pl)
(54) Urządzenie dozujące środek myjący, w szczególności do zmy-
warki do naczyń

(B1) (11) 235034 (41) 2020 01 02 
(51) A61B 5/00 (2006 01) 
 A61B 5/0476 (2006 01) 
 A61B 3/00 (2006 01) 
 G06F 3/0354 (2013 01) 
 G06F 3/038 (2013 01) 
 G06F 3/033 (2013 01) 
 G06F 9/00 (2006 01) 
 G08C 19/00 (2006 01) 
 H01R 13/00 (2006 01)
(21) 430423 (22) 2019 06 27
(72) PleChaWSKa-WÓJCIK MałgORZaTa, lublin (Pl); 
ChMIeleWSKa MagDalena, Kraków (Pl); MIChałOWSKI aRTUR, 
lublin (Pl); MIĄCZ gRZegORZ, lublin (Pl)
(73) POlITeChnIKa lUBelSKa, lublin (Pl)
(54) Układ synchronizacji danych elektroencefalograficznych i oku-
lograficznych

(B1) (11) 234901 (41) 2013 12 09 
(51) A61F 5/04 (2006 01)
(21) 399399 (22) 2012 06 04
(72) heRKa KaTaRZyna, Kwiatkowice las (Pl); PIOTROWSKI 
anDRZeJ, łódź (Pl)
(73) MTB POlanD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, łódź (Pl)
(54) Sposób wytwarzania ortezy rehabilitacyjnej i orteza rehabili-
tacyjna wytworzona tym sposobem

(B1) (11) 234907 (41) 2014 12 08 
(51) A61K 8/60 (2006 01) 
 A61K 8/9789 (2017 01) 
 A61Q 11/00 (2006 01)
(21) 404147 (22) 2013 05 30
(72) BRODZIKOWSKa anIela, Warszawa (Pl); lIPKOWSKI 
anDRZeJ W , Warszawa (Pl); gRaBOWSKa anna, Warszawa (Pl); 
KalICKa agnIeSZKa, Tchórzowa (Pl); KURZePa KaTaRZyna, 
Warka (Pl); RÓŻyCKI KRZySZTOF, Warszawa (Pl); SZCZUCIŃSKa 
aleKSanDRa, Warszawa (Pl); WalISIeWICZ-nIeDBalSKa 
WIeSłaWa, Warszawa (Pl); ZIaJa BaRTOSZ, gdańsk (Pl)
(73) WaRSZaWSKI UnIWeRSyTeT MeDyCZny, Warszawa (Pl); 
InSTyTUT CheMII PRZeMySłOWeJ, Warszawa (Pl); 

ZIaJa lTD ZaKłaD PRODUKCJI leKÓW SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gdańsk (Pl)
(54) Preparat do utrzymania higieny jamy ustnej i zapobiegający 
osadzaniu się płytki nazębnej

(B1) (11) 235038 (41) 2016 04 11 
(51) A61K 31/16 (2006 01) 
 A61P 31/04 (2006 01)
(21) 409676 (22) 2014 10 06
(72) ŚWIĘTnICKI WIeSłaW, Wrocław (Pl); KRĘŻel hanna, 
Wrocław (Pl); gRZegOReK IRMIna, Międzybórz (Pl); nOWIŃSKa 
KaTaRZyna, Wrocław (Pl); BZDZIOn łUKaSZ, Wrocław (Pl); 
ChODaCZeK gRZegORZ, Wrocław (Pl); WRZeSZCZ KaROl, Wrocław (Pl)
(73) SIeĆ BaDaWCZa łUKaSIeWICZ-PORT POlSKI OŚRODeK 
ROZWOJU TeChnOlOgII, Wrocław (Pl)
(54) Pochodna 2-(fenylosulfanylo)-acetamidu do zastosowania w le-
czeniu zakażeń wywołanych przez escherichia coli

(B1) (11) 234949 (41) 2017 12 18 
(51) A61K 31/704 (2006 01) 
 C07H 1/08 (2006 01) 
 C07H 15/256 (2006 01) 
 G01N 30/42 (2006 01) 
 B01D 15/22 (2006 01) 
 A61K 36/77 (2006 01)
(21) 417504 (22) 2016 06 09
(72) KĘDZIeRSKI BaRTOSZ, Warszawa (Pl); głOWnIaK KaZIMIeRZ, 
lublin (Pl); KUKUła-KOCh WIRgInIa, lublin (Pl)
(73) UnIWeRSyTeT MeDyCZny W lUBlInIe, lublin (Pl)
(54) Sposób izolacji escyny z suchych ekstraktów roślinnych przy 
pomocy chromatografii przeciwprądowej

(B1) (11) 235088 (41) 2018 09 24 
(51) A61K 31/728 (2006 01) 
 A61K 9/10 (2006 01) 
 A61K 47/04 (2006 01) 
 A61K 47/24 (2006 01) 
 A61P 19/02 (2006 01)
(21) 420907 (22) 2017 03 20
(72) WIlanDT aRTUR, Rzucewo (Pl); leMKe KRZySZTOF, gdynia (Pl); 
ROCeK Jan, Żytna (Pl)
(73) BIOVICO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
gdynia (Pl)
(54) Kompozycja w postaci żelu zawierająca kwas hialuronowy

(B1) (11) 235086 (41) 2014 03 03 
(51) A61K 36/06 (2006 01) 
 A61K 33/18 (2006 01) 
 C12N 1/16 (2006 01)
(21) 400507 (22) 2012 08 25
(72) RySZKa FlORIan, Sosnowiec (Pl); DOlIŃSKa BaRBaRa, 
Katowice (Pl); ZIelIŃSKI MIChał, Sosnowiec (Pl); DOBRZaŃSKI 
ZBIgnIeW, Wrocław (Pl); OPalIŃSKI SeBaSTIan, Wrocław (Pl)
(73) BIOCheFa FaRMaCeUTyCZny ZaKłaD 
naUKOWO-PRODUKCyJny SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Sosnowiec (Pl)
(54) hydrolizat drożdży oraz sposób wytwarzania hydrolizatu drożdży

(B1) (11) 234954 (41) 2017 02 13 
(51) A61K 36/28 (2006 01) 
 A61K 36/53 (2006 01) 
 A61K 36/534 (2006 01) 
 A61P 31/04 (2006 01)
(21) 413438 (22) 2015 08 06
(72) DOMaŃSKI BOgUSłaW, łopiennik Dolny Kolonia (Pl); 
MalM anna, lublin (Pl); KOROna-głOWnIaK IZaBela, lublin (Pl); 
BaJ TOMaSZ, lublin (Pl)
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(73) DOMaŃSKI BOgUSłaW, łopiennik Dolny Kolonia (Pl)
(54) Kompozycja ziołowa zwłaszcza o działaniu antybakteryjnym 
oraz jej zastosowanie

(B1) (11) 235095 (41) 2019 06 17 
(51) A61K 36/28 (2006 01) 
 A01N 65/12 (2009 01) 
 A61P 33/10 (2006 01) 
 A01P 5/00 (2006 01)
(21) 423795 (22) 2017 12 08
(72) WÓJCIK-KOSIOR MagDalena, lublin (Pl); BOgUCKa-KOCKa 
anna, Świdnik (Pl); STRZeMSKI MaCIeJ, lublin (Pl); 
KOłODZIeJ PRZeMySłaW, lublin (Pl); SOWa IReneUSZ, lublin (Pl); 
KOCJan RySZaRD, Ciecierzyn (Pl)
(73) UnIWeRSyTeT MeDyCZny W lUBlInIe, lublin (Pl)
(54) Zastosowanie olejku eterycznego izolowanego z korzenia dzie-
więćsiłu bezłodygowego (Carlina acaulis l ) do zwalczania pasożyt-
niczych nicieni

(B1) (11) 234978 (41) 2019 05 20 
(51) A61K 36/064 (2006 01) 
 A61P 3/02 (2006 01) 
 A23K 10/16 (2016 01) 
 C12N 1/16 (2006 01)
(21) 423421 (22) 2017 11 13
(72) DUŻy SeBaSTIan, lędziny (Pl); SMOlCZyK aleKSanDRa, 
Tychy (Pl)
(73) SKOTan SPÓłKa aKCyJna, Chorzów (Pl)
(54) Preparat drożdży yarrowia lipolytica o wysokiej zawartości 
cynku, selenu lub chromu oraz sposób jego wytwarzania

(B1) (11) 234950 (41) 2017 04 10 
(51) A61K 36/68 (2006 01) 
 B01D 11/02 (2006 01)
(21) 414203 (22) 2015 09 29
(72) haRaSIMOWICZ-heRMann gRaŻyna, Bydgoszcz (Pl); 
heRMann JanUSZ, Bydgoszcz (Pl); SaDKIeWICZ JÓZeF, Bydgoszcz (Pl)
(73) PPU nORT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Szymankowo (Pl)
(54) Sposób otrzymywania substancji śluzowatych z nasion babki 
płesznik (Plantago psyllium l )

(B1) (11) 235083 (41) 2018 06 04 
(51) A61L 27/44 (2006 01) 
 A61F 2/30 (2006 01)
(21) 419668 (22) 2016 12 02
(72) ŚWIeCZKO-ŻUReK BeaTa, gdańsk (Pl); ZgOła WOJCIeCh, 
Przyźmierowo (Pl)
(73) POlITeChnIKa gDaŃSKa, gdańsk (Pl)
(54) Sposób otrzymywania implantu metalicznego pokrytego po-
włoką oraz implant metaliczny pokryty powłoką

(B1) (11) 235036 (41) 2014 10 13 
(51) A61L 27/46 (2006 01) 
 A61L 27/56 (2006 01) 
 A61F 2/28 (2006 01) 
 A61L 27/12 (2006 01)
(21) 403470 (22) 2013 04 09
(72) SKÓRSKa-STanIa agnIeSZKa, Kraków (Pl); JelOneK agnIeSZKa, 
Kraków (Pl); ZaRZeCKa JOanna, Kraków (Pl); MyCIŃSKI PaWeł, 
Kraków (Pl)
(73) UnIWeRSyTeT JagIellOŃSKI, Kraków (Pl)
(54) Kompozytowy implant ceramiczno-polimerowy i jego zasto-
sowanie

(B1) (11) 234941 (41) 2020 01 02 
(51) A61M 5/32 (2006 01) 
 A61M 25/16 (2006 01) 
 B23P 19/04 (2006 01)
(21) 426006 (22) 2018 06 21

(72) KalBaRCZyK gRZegORZ, Jakubowice Konińskie (Pl); 
gRaBOŚ anDRZeJ, Motycz (Pl); MaKSIM WOJCIeCh, Chrzanów (Pl)
(73) KalBaRCZyK gRZegORZ aRKOna laBORaTORIUM 
FaRMaKOlOgII STOMaTOlOgICZneJ, nasutów (Pl)
(54) Urządzenie do nakręcania nakrętek

(B1) (11) 234977 (41) 2019 04 23 
(51) A63B 71/14 (2006 01) 
 A61B 5/103 (2006 01)
(21) 423130 (22) 2017 10 11
(72) JOPeK WOJCIeCh, Wrocław (Pl); KRySZTOFORSKI KRZySZTOF, 
Turek (Pl); TURÓW MIChał, Wrocław (Pl); BOgUCKI aRTUR, Rynia (Pl)
(73) BIOengIneeRIng Pl SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wrocław (Pl)
(54) Układ sterowania protezą oraz system protetyczny wyposażony 
w układ sterowania protezą zainstalowany w obuwiu

(B1) (11) 234911 (41) 2016 09 12 
(51) B01D 9/02 (2006 01)
(21) 411522 (22) 2015 03 09
(72) BOgaCZ WOJCIeCh, Cieszyn (Pl); gIeRCZyCKI anDRZeJ, 
gliwice (Pl); KUŹnIK WOJCIeCh, gliwice (Pl); leManOWICZ MaRCIn, 
Bytom (Pl)
(73) POlITeChnIKa ŚlĄSKa, gliwice (Pl)
(54) Zastosowanie polimerów czułych na bodźce, korzystnie poli-
(kwasu akrylowego) w prowadzeniu procesu krystalizacji

(B1) (11) 235003 (41) 2019 09 09 
(51) B01D 29/88 (2006 01) 
 B01D 25/24 (2006 01)
(21) 424675 (22) 2018 02 26
(72) MyCZKO RenaTa, Poznań (Pl); KOłODZIeJCZyK TOMaSZ, 
Poznań (Pl); gRaCZyK PaWlaK agnIeSZKa, Poznań (Pl); 
WałOWSKI gRZegORZ, Opole (Pl)
(73) InSTyTUT TeChnOlOgICZnO-PRZyRODnICZy, Falenty (Pl)
(54) Urządzenie do filtracji cieczy, zwłaszcza substratu

(B1) (11) 234955 (41) 2017 05 22 
(51) B01D 53/04 (2006 01) 
 B01J 20/20 (2006 01) 
 B01J 20/34 (2006 01) 
 C10L 3/10 (2006 01)
(21) 414323 (22) 2014 03 18
(30) 2013-057135  2013 03 19 JP
(86) 2014 03 18  PCT/JP14/57378
(87) 2014 09 25  WO14/148503
(72) UTaKI TaKahISa, Osaka (JP); KaWaShIMa ShOTa, Osaka (JP); 
SeKI KenJI, Osaka (JP); MORITa yUheI, Osaka (JP)
(73) OSaKa gaS CO  lTD , Osaka (JP)
(54) Sposób oczyszczania gazu

(B1) (11) 234925 (41) 2019 07 15 
(51) B01D 53/75 (2006 01) 
 B01D 53/86 (2006 01)
(21) 424258 (22) 2018 01 12
(72) KUłaŻyŃSKI MaReK, Wrocław (Pl); ZIĘBa aDaM, Żarów (Pl)
(73) PRZeDSIĘBIORSTWO InnOWaCyJnO WDROŻenIOWe 
eKOMOTOR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Wrocław (Pl)
(54) Sposób i układ oczyszczania gazów wysokotemperaturowych

(B1) (11) 234951 (41) 2016 04 11 
(51) B01F 3/08 (2006 01) 
 B01F 13/06 (2006 01)
(21) 409632 (22) 2014 09 29
(72) aDaMSKI MaRIUSZ ROBeRT, Poznań (Pl); MITKOWSKI PIOTR 
TOMaSZ, Czerniejewo (Pl); SZaFeRSKI WalDeMaR, Wągrowiec (Pl)
(73) POlITeChnIKa POZnaŃSKa, Poznań (Pl); UnIWeRSyTeT 
PRZyRODnICZy W POZnanIU, Poznań (Pl)
(54) Mieszalnik hydrauliczny cieczy



8 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 5/2020

(B1) (11) 235010 (41) 2020 01 13 
(51) B01F 7/18 (2006 01)
(21) 426191 (22) 2018 07 03
(72) RaJCZyK MaRlena, Częstochowa (Pl); RaJCZyK JaROSłaW, 
Częstochowa (Pl); JOŃCZyK DaMIan, Konopiska (Pl); RaJCZyK 
PaWeł, Częstochowa (Pl); STaCheCKI BaRTłOMIeJ, 
Częstochowa (Pl); BeDnaRCZyK KaROlIna, Złoty Potok (Pl); 
RynDaK KaMIl, Zabłędza (Pl)
(73) POlITeChnIKa CZĘSTOChOWSKa, Częstochowa (Pl)
(54) Mieszadło, zwłaszcza do homogenizacji kompozytów płynnych

(B1) (11) 235011 (41) 2016 08 29 
(51) B01J 31/40 (2006 01) 
 B01J 31/10 (2006 01)
(21) 411342 (22) 2015 02 24
(72) MIlCheRT eUgenIUSZ, Szczecin (Pl); MalaRCZyK KORnelIa, 
Białuń (Pl); KłOS MaRlena, Szczecin (Pl)
(73) ZaChODnIOPOMORSKI UnIWeRSyTeT TeChnOlOgICZny 
W SZCZeCInIe, Szczecin (Pl)
(54) Sposób regeneracji katalizatora heterogenicznego z procesów 
epoksydacji olejów roślinnych

(B1) (11) 234921 (41) 2019 09 09 
(51) B01J 37/36 (2006 01) 
 B01J 23/00 (2006 01) 
 B01J 23/38 (2006 01) 
 C12R 1/01 (2006 01)
(21) 424760 (22) 2018 03 05
(72) KOTaRBa anDRZeJ, Kraków (Pl); gOłDa-CĘPa MOnIKa, 
Kraków (Pl); SOJKa ZBIgnIeW, Kraków (Pl); BRZyChCZy-WłOCh 
MOnIKa, Kraków (Pl); PaJeRSKI WOJCIeCh, nowy Targ (Pl); 
DUCh JOanna, Brzesko (Pl); OChOŃSKa DOROTa, Wieliczka (Pl); 
InDyKa PaUlIna, Prądnik Korzkiewski (Pl); CIURa KlaUDIa, 
Kraków (Pl)
(73) UnIWeRSyTeT JagIellOŃSKI, Kraków (Pl)
(54) Sposób wytwarzania katalizatorów nośnikowych o homoge-
nicznej dyspersji nanostrukturalnych faz aktywnych poprzez wy-
korzystanie komórek prokariotycznych

(B1) (11) 234965 (41) 2018 04 23 
(51) B02C 21/00 (2006 01) 
 B02C 19/06 (2006 01)
(21) 419155 (22) 2016 10 18
(72) RaJCZaKOWSKa DanUTa, Sobótka (Pl); PURyK TOMaSZ, 
Sobótka (Pl); KnaCh MaReK, Sobótka (Pl)
(73) STRZeBlOWSKIe KOPalnIe SUROWCÓW MIneRalnyCh 
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Sobótka (Pl)
(54) Instalacja do wytwarzania wysokorozdrobnionych surowców 
ceramicznych i szklarskich

(B1) (11) 235068 (41) 2019 05 06 
(51) B03C 3/04 (2006 01) 
 B03C 3/41 (2006 01) 
 B03C 3/47 (2006 01)
(21) 423336 (22) 2017 10 31
(72) JaWOReK anaTOl, gdańsk (Pl); KRUPa anDRZeJ, 
gdańsk (Pl); MaRCheWICZ aRTUR, Żukowo (Pl); 
SOBCZyK aRKaDIUSZ, Szemud (Pl); CZeCh TaDeUSZ, gdańsk (Pl); 
KaRDaŚ DaRIUSZ, gdańsk (Pl)
(73) InSTyTUT MaSZyn PRZePłyWOWyCh IM  ROBeRTa 
SZeWalSKIegO POlSKIeJ aKaDeMII naUK, gdańsk (Pl)
(54) Komora osadcza dla kotłów małej mocy do separacji cząstek 
sadzy i popiołu ze spalin

(B1) (11) 235078 (41) 2017 11 20 
(51) B07B 1/28 (2006 01) 
 B07B 1/22 (2006 01)
(21) 417175 (22) 2016 05 12

(72) łaWIŃSKa KaTaRZyna, łódź (Pl); MODRZeWSKI ReMIgIUSZ, 
łódź (Pl)
(73) SIeĆ BaDaWCZa łUKaSIeWICZ-InSTyTUT PRZeMySłU 
SKÓRZanegO, łódź (Pl); POlITeChnIKa łÓDZKa, łódź (Pl)
(54) Przesiewacz bębnowo-wibracyjny

(B1) (11) 234912 (41) 2014 09 15 
(51) B08B 3/12 (2006 01) 
 B01J 19/10 (2006 01) 
 C23G 5/00 (2006 01)
(21) 403017 (22) 2013 03 06
(72) nIeMCZeWSKI BOgDan, Warszawa (Pl)
(73) SIeĆ BaDaWCZa łUKaSIeWICZ-InSTyTUT 
Tele-I RaDIOTeChnICZny, Warszawa (Pl)
(54) Sposób podtrzymywania wysokiej intensywności kawitacji przy 
oczyszczaniu ultradźwiękowym w środowisku alkalicznym

(B1) (11) 235032 (41) 2019 12 02 
(51) B21D 19/06 (2006 01) 
 B21J 13/02 (2006 01) 
 B21K 1/14 (2006 01) 
 B21J 5/02 (2006 01)
(21) 425786 (22) 2018 05 30
(72) SaMOłyK gRZegORZ, Turka (Pl)
(73) POlITeChnIKa lUBelSKa, lublin (Pl)
(54) narzędzia i sposób kształtowania na zimno odkuwki drążonej 
z kołnierzem

(B1) (11) 235031 (41) 2019 12 02 
(51) B21D 19/08 (2006 01) 
 B21K 1/04 (2006 01) 
 B21J 5/00 (2006 01)
(21) 425785 (22) 2018 05 30
(72) SaMOłyK gRZegORZ, Turka (Pl)
(73) POlITeChnIKa lUBelSKa, lublin (Pl)
(54) narzędzia i sposób kształtowania na zimno odkuwek cienko-
ściennych

(B1) (11) 235009 (41) 2020 02 10 
(51) B21D 19/08 (2006 01) 
 B21D 41/02 (2006 01) 
 B21D 24/02 (2006 01)
(21) 426557 (22) 2018 08 06
(72) MIChalCZyK JaCeK, Częstochowa (Pl); 
WIeWIÓROWSKa SylWIa, Pławno (Pl)
(73) POlITeChnIKa CZĘSTOChOWSKa, Częstochowa (Pl)
(54) narzędzie do wytwarzania tulei z kołnierzem

(B1) (11) 234996 (41) 2019 10 07 
(51) B23B 31/173 (2006 01)
(21) 425062 (22) 2018 03 28
(72) RaTyŃSKI MaRCIn, Kanie (Pl); gOlIK TaDeUSZ, Warszawa (Pl)
(73) CnC-CBKO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Pruszków (Pl)
(54) głowica adaptacyjna przelotowa

(B1) (11) 234994 (41) 2019 09 23 
(51) B23C 3/00 (2006 01)
(21) 424981 (22) 2018 03 21
(72) WOJCIeChOWSKI SZyMOn, Kościan (Pl)
(73) POlITeChnIKa POZnaŃSKa, Poznań (Pl)
(54) Sposób wyznaczania minimalnej grubości warstwy skrawanej 
podczas frezowania

(B1) (11) 234995 (41) 2019 09 23 
(51) B23C 3/00 (2006 01)
(21) 424982 (22) 2018 03 21
(72) WOJCIeChOWSKI SZyMOn, Kościan (Pl)
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(73) POlITeChnIKa POZnaŃSKa, Poznań (Pl)
(54) Sposób minimalizacji chropowatości powierzchni podczas 
5-osiowego frezowania powierzchni krzywoliniowych

(B1) (11) 234992 (41) 2019 09 09 
(51) B23K 101/12 (2006 01) 
 B23K 26/38 (2014 01)
(21) 424791 (22) 2018 03 07
(72) PUCelIK TOMaSZ, Bytów (Pl)
(73) KaPeO laSeR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kowale (Pl)
(54) Sposób wytwarzania uniwersalnej skrzynki przeciwpożarowej

(B1) (11) 234991 (41) 2019 06 17 
(51) B27K 5/04 (2006 01) 
 B27K 3/08 (2006 01) 
 B27K 3/52 (2006 01)
(21) 423784 (22) 2017 12 08
(72) nOWaK ROBeRT, łączany (Pl)
(73) SeWIleR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(54) Sposób impregnowania drewnianych elementów stolarki otwo-
rowej

(B1) (11) 234993 (41) 2019 09 23 
(51) B29C 45/78 (2006 01)
(21) 424980 (22) 2018 03 21
(72) MUSZyŃSKI PaWeł, Zbąszynek (Pl); 
MIeRZWICZaK MagDalena, Oborniki (Pl)
(73) POlITeChnIKa POZnaŃSKa, Poznań (Pl)
(54) Stanowisko do badań układów systemów chłodzenia form 
wtryskowych

(B1) (11) 235008 (41) 2019 11 18 
(51) B29C 48/36 (2019 01) 
 B29C 48/395 (2019 01) 
 B29C 48/68 (2019 01) 
 B29C 48/685 (2019 01)
(21) 429566 (22) 2019 04 08
(72) MaJeWSKI łUKaSZ, lublin (Pl); SIKORa JanUSZ, Ciecierzyn (Pl); 
DUleBOVÁ lUDMIla, Košice (SK)
(73) POlITeChnIKa lUBelSKa, lublin (Pl)
(54) Układ uplastyczniający wytłaczarki

(B1) (11) 235006 (41) 2020 01 13 
(51) B29C 48/375 (2019 01) 
 B29C 48/385 (2019 01) 
 B29C 48/445 (2019 01)
(21) 426259 (22) 2018 07 09
(72) MISZeWSKI SłaWOMIR, Brzozówka (Pl); 
SKOTaRCZaK STanISłaW, Toruń (Pl)
(73) SIeĆ BaDaWCZa łUKaSIeWICZ-InSTyTUT InŻynIeRII 
MaTeRIałÓW POlIMeROWyCh I BaRWnIKÓW, Toruń (Pl)
(54) Wytłaczarka ślimakowa do tworzyw poużytkowych

(B1) (11) 235067 (41) 2019 04 23 
(51) B29C 64/245 (2017 01)
(21) 423191 (22) 2017 10 18
(72) KOSTRZeWa SZyMOn, Belsk Duży (Pl); WOlnICKI PRZeMySłaW, 
Kłobuck (Pl); WIlK KRZySZTOF, Mysłowice (Pl); JOP PIOTR, 
nieczulice (Pl)
(73) 3D genCe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Katowice (Pl)
(54) Drukarka druku przestrzennego o zmiennej objętości komory 
roboczej

(B1) (11) 235002 (41) 2019 11 18 
(51) B32B 3/12 (2006 01) 
 B32B 29/00 (2006 01) 
 D21H 17/57 (2006 01) 

 B32B 27/10 (2006 01) 
 E04C 2/36 (2006 01)
(21) 425478 (22) 2018 05 09
(72) STaReK MIROSłaW, Radom (Pl)
(73) nTBh POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, lublin (Pl)
(54) Kartonowa płyta komórkowa pokryta polimocznikiem

(B1) (11) 235039 (41) 2016 04 25 
(51) B32B 3/28 (2006 01) 
 B32B 29/08 (2006 01) 
 A47B 96/20 (2006 01)
(21) 409789 (22) 2014 10 14
(72) SMaRDZeWSKI JeRZy, Poznań (Pl); KaMISIŃSKI TaDeUSZ, 
Zabierzów (Pl); BaTKO WOJCIeCh, Rząska (Pl); DZIURKa DOROTa, 
Środa Wielkopolska (Pl); MIRSKI RaDOSłaW, Śrem (Pl); 
FlaCh aRTUR, Kraków (Pl); PIlCh aDaM, Wisła (Pl); 
MaJeWSKI aDaM, Inowrocław (Pl); ROSZyK eDWaRD, Kolniczki (Pl)
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy W POZnanIU, Poznań (Pl); 
aKaDeMIa gÓRnICZO-hUTnICZa IM  STanISłaWa STaSZICa 
W KRaKOWIe, Kraków (Pl)
(54) Płyta komórkowa hDF z rdzeniem falistym i sposób wytwarza-
nia płyty hDF z rdzeniem falistym

(B1) (11) 234904 (41) 2017 12 04 
(51) B32B 27/02 (2006 01) 
 B32B 27/06 (2006 01) 
 B32B 27/38 (2006 01) 
 C08K 3/04 (2006 01) 
 B32B 3/24 (2006 01)
(21) 417422 (22) 2016 06 03
(72) KUla PIOTR, łódź (Pl); nIeDZIelSKI PIOTR, Dobra nowiny (Pl); 
SZyMaŃSKI WITOlD, łódź (Pl); MIChalSKa angelIKa, Żychlin (Pl); 
SZlaCheTKa MIChał, Przasnysz (Pl); gałĄZKa MaCIeJ, 
Świebodzin (Pl)
(73) engIneO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Przasnysz (Pl); aDVanCeD gRaPhene PRODUCTS SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Zielona góra (Pl)
(54) Komponent do produkcji włóknistych kompozytów warstwo-
wych, zbrojonych wysokowytrzymałym grafenem metalurgicznym 
oraz sposób wytwarzania tego komponentu

(B1) (11) 235041 (41) 2016 09 12 
(51) B32B 27/36 (2006 01) 
 C08L 67/03 (2006 01) 
 C09J 175/04 (2006 01)
(21) 411497 (22) 2015 03 06
(72) PRyTKO RySZaRD, Kraków (Pl); PIeTRZaK aDaM, Tychy (Pl)
(73) PRyTKO RySZaRD R-FOll, Kraków (Pl); MaRPOl SPÓłKa 
aKCyJna, Ignatki (Pl)
(54) Foliowy laminat barierowy

(B1) (11) 234918 (41) 2018 01 03 
(51) B32B 27/36 (2006 01) 
 C08L 67/03 (2006 01) 
 C08J 11/02 (2006 01) 
 B65D 65/38 (2006 01)
(21) 417698 (22) 2016 06 23
(72) DZIaDOWIeC DaMIan, Borkowo (Pl); SZyMCZaK PIOTR, 
gdynia (Pl)
(73) eUROCaST SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Strzebielino (Pl)
(54) Trójwarstwowa folia opakowaniowa, w szczególności spożywcza

(B1) (11) 234968 (41) 2018 07 30 
(51) B32B 29/08 (2006 01) 
 B32B 27/10 (2006 01) 
 D21H 19/00 (2006 01)
(21) 420327 (22) 2017 01 26
(72) naTh eDWaRD, Toruń (Pl)
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(73) COMBInaTh SPÓłKa JaWna M  I e  naTh, Toruń (Pl)
(54) Tektura falista i sposób wytwarzania tektury falistej

(B1) (11) 235047 (41) 2018 03 26 
(51) B32B 43/00 (2006 01) 
 F16L 55/163 (2006 01)
(21) 418778 (22) 2016 09 20
(72) BOgUTa SZyMOn, nieznanowice (Pl); 
PIOTROWICZ BaRBaRa, nieznanowice (Pl); BOgUTa PIOTR, 
nieznanowice (Pl); BOgUTa MaRCIn, nieznanowice (Pl)
(73) FIRMa hanDlOWO-USłUgOWa InSTBUD STanISłaW 
BOgUTa SPÓłKa JaWna, nieznanowice (Pl)
(54) Kompozyt renowacyjny, zwłaszcza wielowarstwowy kompozyt 
uszczelniający szybiki, studnie albo kanały

(B1) (11) 234997 (41) 2019 10 07 
(51) B42D 25/30 (2014 01)
(21) 425102 (22) 2018 03 30
(72) naWROCKI ROMan, Kraków (Pl)
(73) POl-ZDOB SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(54) nadruk z zabezpieczeniem przed kopiowaniem, zwłaszcza 
na opakowania wyrobów rynkowych

(B1) (11) 234961 (41) 2017 11 20 
(51) B44B 1/00 (2006 01) 
 B44B 1/06 (2006 01)
(21) 417182 (22) 2016 05 12
(72) KIMla PRZeMySłaW, Częstochowa (Pl)
(73) KIMla PRZeMySłaW POlCOM, Częstochowa (Pl)
(54) Obrotnica elementów wycinanych laserem tnącym

(B1) (11) 234919 (41) 2015 09 14 
(51) B60P 3/00 (2006 01) 
 B60P 3/34 (2006 01) 
 A61H 33/06 (2006 01) 
 E04B 1/343 (2006 01) 
 B05C 15/00 (2006 01)
(21) 410270 (22) 2014 11 26
(72) JUChaCZ ZDZISłaW, grudziądz (Pl)
(73) JUChaCZ ZDZISłaW, grudziądz (Pl)
(54) Pralnia w kontenerach

(B1) (11) 234922 (41) 2019 09 23 
(51) B61D 3/00 (2006 01)
(21) 424899 (22) 2018 03 15
(72) MeDWID MaRIan, Poznań (Pl); CZeRWIŃSKI JaROSłaW, 
Czerwonak (Pl); TOMaSZeWSKI FRanCISZeK, Poznań (Pl); 
nOWaCZyK TOMaSZ, grabonóg (Pl)
(73) SIeĆ BaDaWCZa łUKaSIeWICZ-InSTyTUT POJaZDÓW 
SZynOWyCh TaBOR, Poznań (Pl)
(54) Stanowisko do załadunku i rozładunku naczep drogowych w sys-
temie transportu kombinowanego kolejowo-drogowego oraz sposób 
załadunku i rozładunku naczep drogowych w systemie transportu 
kombinowanego kolejowo-drogowego

(B1) (11) 234909 (41) 2019 07 29 
(51) B61F 5/00 (2006 01) 
 B61F 5/04 (2006 01)
(21) 424292 (22) 2018 01 17
(72) MaĆKOWIaK PaWeł, Bydgoszcz (Pl); URBaŃSKI KRZySZTOF, 
Wielki Komorsk (Pl); PłaCZeK DOMInIKa, łobżenica (Pl)
(73) UnIWeRSyTeT TeChnOlOgICZnO-PRZyRODnICZy IM  Jana 
I JĘDRZeJa ŚnIaDeCKICh W ByDgOSZCZy, Bydgoszcz (Pl)
(54) Sprzęgło zębate do przekazywania napędu pomiędzy dwoma 
ruchomymi względem siebie elementami maszyny

(B1) (11) 234934 (41) 2018 11 19 
(51) B62D 9/00 (2006 01)
(21) 425527 (22) 2018 05 14

(72) ZnISZCZyŃSKI anDRZeJ, lublin (Pl); KOSZałKa gRZegORZ, 
Kocudza Druga (Pl)
(73) POlITeChnIKa lUBelSKa, lublin (Pl)
(54) Urządzenie do sterowania skrętem kół pojazdów dwuślado-
wych, zwłaszcza wieloosiowych

(B1) (11) 234935 (41) 2018 11 19 
(51) B62D 9/00 (2006 01)
(21) 425528 (22) 2018 05 14
(72) ZnISZCZyŃSKI anDRZeJ, lublin (Pl); JOnaK JÓZeF, lublin (Pl)
(73) POlITeChnIKa lUBelSKa, lublin (Pl)
(54) Urządzenie do sterowania skrętem kół pojazdów dwuślado-
wych, zwłaszcza wieloosiowych

(B1) (11) 235050 (41) 2018 07 16 
(51) B62D 33/037 (2006 01)
(21) 420132 (22) 2017 01 09
(72) KRaWCZyK PRZeMySłaW, Sieradz (Pl)
(73) WIelTOn SPÓłKa aKCyJna, Wieluń (Pl)
(54) Słupek środkowy naczepy

(B1) (11) 235049 (41) 2018 07 16 
(51) B62D 63/06 (2006 01) 
 B60P 3/14 (2006 01)
(21) 420123 (22) 2017 01 07
(72) KRÓlIK WIeSłaW, Warka (Pl)
(73) KRÓlIK WIeSłaW KRÓlIK, Warka (Pl)
(54) Platforma sadownicza

(B1) (11) 234971 (41) 2018 03 12 
(51) B62D 63/06 (2006 01) 
 B60P 3/025 (2006 01) 
 E04H 3/12 (2006 01)
(21) 421849 (22) 2017 06 08
(72) WalKOWICZ DaMIan, Wrocław (Pl)
(73) KeggeR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Wrocław (Pl)
(54) Rozkładana przyczepa

(B1) (11) 235071 (41) 2019 10 07 
(51) B65B 29/02 (2006 01) 
 B65B 1/30 (2006 01)
(21) 425130 (22) 2018 04 05
(72) nOWaK anDRZeJ, Baranowo (Pl)
(73) PRZeDSIĘBIORSTWO PRODUKCyJnO-USłUgOWe BelIn 
WOJCIeCh lenaRTOWICZ, ROMan eRDMann, anDRZeJ nOWaK 
SPÓłKa JaWna, Poznań (Pl)
(54) Sposób wytwarzania, układania i pakowania torebek infuzyj-
nych, zwłaszcza do zaparzania

(B1) (11) 234969 (41) 2018 12 03 
(51) B65D 41/08 (2006 01) 
 F28F 9/00 (2006 01) 
 F28F 9/02 (2006 01)
(21) 421715 (22) 2017 05 26
(72) nIeWOlaK RaFał, gdańsk (Pl); PlaSTIC agUSTIn PaBlO 
SanCheZ, gdańsk (Pl); KUŹMa MaRIUSZ, Sopot (Pl)
(73) aIC SPÓłKa aKCyJna, gdynia (Pl)
(54) Obudowa urządzenia zwłaszcza wymiennika ciepła

(B1) (11) 234974 (41) 2019 03 25 
(51) B65D 83/04 (2006 01)
(21) 422907 (22) 2017 09 19
(72) ROSIŃSKI MIChał, Bielsko-Biała (Pl)
(73) ROSInSKI PaCKagIng SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Bielsko-Biała (Pl)
(54) Dozownik
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(B1) (11) 235060 (41) 2018 10 22 
(51) B65D 85/32 (2006 01) 
 B65D 77/04 (2006 01)
(21) 421794 (22) 2017 06 05
(72) lIneK CeZaRy, Żuromin (Pl)
(73) lIneK CeZaRy, Żuromin (Pl)
(54) Opakowanie foliowe na wypraskę z jajkami

(B1) (11) 234962 (41) 2018 02 26 
(51) B65D 88/74 (2006 01) 
 B65D 88/12 (2006 01) 
 B65D 90/02 (2006 01)
(21) 418464 (22) 2016 08 25
(72) BaBIJ MaCIeJ, lębork (Pl); KlIMeCKI Jan, lębork (Pl); 
TRyPleR TOMaSZ, lębork (Pl); SnaRSKI RySZaRD, lębork (Pl)
(73) PRZeDSIĘBIORSTWO PRODUKCyJnO-hanDlOWe aMg 
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, lębork (Pl)
(54) Kontener specjalny

(B1) (11) 235089 (41) 2018 01 15 
(51) B65G 39/00 (2006 01) 
 G01L 1/00 (2006 01) 
 G01B 7/00 (2006 01)
(21) 421656 (22) 2017 05 22
(72) KaSZUBa DaMIan, legnica (Pl); KISIeleWSKI WalDeMaR, 
ligota Wołczyńska (Pl); KRÓl ROBeRT, Wrocław (Pl)
(73) POlITeChnIKa WROCłaWSKa, Wrocław (Pl)
(54) Urządzenie do badania oporów obracania krążników

(B1) (11) 235035 (41) 2019 09 23 
(51) B66B 3/00 (2006 01)
(21) 428268 (22) 2018 12 19
(72) lOngWIC RaFał, lublin (Pl); SZyDłO KaMIl, lublin (Pl); 
ChOnIaWKO PIOTR, lublin (Pl)
(73) POlITeChnIKa lUBelSKa, lublin (Pl)
(54) Układ i sposób oceny komfortu dźwigu

(B1) (11) 235055 (41) 2018 10 22 
(51) B67D 7/08 (2010 01) 
 G06Q 50/00 (2012 01)
(21) 421264 (22) 2017 04 10
(72) gORaWSKI MaRCIn, gliwice (Pl); gORaWSKa anna, 
gliwice (Pl); PaSTeRaK KRZySZTOF, gliwice (Pl)
(73) POlITeChnIKa ŚlĄSKa, gliwice (Pl)
(54) Sposób inteligentnego wykrywania anomalii w torze przepływu 
paliwa na stacjach paliw

(B1) (11) 235046 (41) 2018 02 12 
(51) B82Y 30/00 (2011 01) 
 B82Y 40/00 (2011 01) 
 C08B 37/08 (2006 01) 
 B01J 19/12 (2006 01)
(21) 418199 (22) 2016 08 04
(72) SZyMalaK SylWeSTeR JÓZeF, łódź (Pl); WIelgOSIŃSKI 
gRZegORZ, łódź (Pl); MODRZeJeWSKa ZOFIa, łódź (Pl)
(73) ORganIKa-CaR SPÓłKa aKCyJna, łódź (Pl)
(54) Sposób wytwarzania nanokompozytowych związków fotosen-
sybilizatora

(B1) (11) 235061 (41) 2019 02 11 
(51) C01B 32/198 (2017 01)
(21) 422466 (22) 2017 08 07
(72) KOCOT KaRIna, Zaborze (Pl); FeIST BaRBaRa, Katowice (Pl); 
SITKO RaFał, Sosnowiec (Pl); nyCZ JaCeK, Chorzów (Pl); 
SZala MaRCIn, Chorzów (Pl); WanTUlOK JaKUB, Wisła (Pl); 
ByRDy KRZySZTOF, lipowa (Pl)
(73) UnIWeRSyTeT ŚlĄSKI W KaTOWICaCh, Katowice (Pl)
(54) Sposób oczyszczania tlenku grafenu

(B1) (11) 235074 (41) 2017 04 24 
(51) C01B 33/12 (2006 01) 
 C01B 33/18 (2006 01)
(21) 414432 (22) 2015 10 19
(72) PUlIT-PROCIaK JOlanTa, Kraków (Pl); BanaCh MaRCIn, 
górka Stogniowska (Pl); STaROŃ PaWeł, Kraków (Pl); 
STaROŃ anITa, Kraków (Pl)
(73) POlITeChnIKa KRaKOWSKa IM  TaDeUSZa KOŚCIUSZKI, 
Kraków (Pl)
(54) Sposób otrzymywania nanokrystalicznego tlenku krzemu

(B1) (11) 235014 (41) 2019 02 11 
(51) C01F 5/00 (2006 01) 
 C01G 31/02 (2006 01) 
 C01G 15/00 (2006 01)
(21) 422421 (22) 2017 08 01
(72) BOSaCKa MOnIKa, Szczecin (Pl)
(73) ZaChODnIOPOMORSKI UnIWeRSyTeT TeChnOlOgICZny 
W SZCZeCInIe, Szczecin (Pl)
(54) Mieszany tlenek w trójskładnikowym układzie tlenków metali 
zawierającym tlenek magnezu-tlenek indu(III)-tlenek wanadu(V) 
i sposoby wytwarzania mieszanego tlenku w trójskładnikowym 
układzie tlenków metali zawierająca tlenek magnezu-tlenek indu(III)-
-tlenek wanadu(V)

(B1) (11) 235013 (41) 2018 10 08 
(51) C01G 31/00 (2006 01) 
 C01G 49/00 (2006 01) 
 C01G 35/00 (2006 01)
(21) 421009 (22) 2017 03 28
(72) FIlIPeK elŻBIeTa, Szczecin (Pl); PIZ MaTeUSZ, Szczecin (Pl); 
DĄBROWSKa gRaŻyna, Szczecin (Pl)
(73) ZaChODnIOPOMORSKI UnIWeRSyTeT TeChnOlOgICZny 
W SZCZeCInIe, Szczecin (Pl)
(54) Związek chemiczny o strukturze rutylu zawierający żelazo, tan-
tal, wanad i tlen oraz sposoby wytwarzania związku chemicznego 
o strukturze rutylu zawierającego żelazo, tantal, wanad i tlen

(B1) (11) 235015 (41) 2019 07 15 
(51) C01G 31/00 (2006 01) 
 C01F 17/00 (2006 01) 
 C09K 11/82 (2006 01) 
 C09K 11/78 (2006 01)
(21) 424228 (22) 2018 01 10
(72) PIZ MaTeUSZ, Szczecin (Pl); FIlIPeK elŻBIeTa, Szczecin (Pl)
(73) ZaChODnIOPOMORSKI UnIWeRSyTeT TeChnOlOgICZny 
W SZCZeCInIe, Szczecin (Pl)
(54) Ograniczony roztwór stały w trójskładnikowym układzie tlen-
ków metali przejściowych zawierający wanad, iterb, itr i tlen oraz 
sposoby wytwarzania ograniczonego roztworu stałego

(B1) (11) 235073 (41) 2016 04 11 
(51) C02F 1/44 (2006 01) 
 B01D 61/14 (2006 01)
(21) 409719 (22) 2014 10 06
(72) RelIga PaWeł, Wielogóra (Pl); KOWalIK-KlIMCZaK anna, 
Radom (Pl)
(73) UnIWeRSyTeT TeChnOlOgICZnO-hUManISTyCZny 
IM  KaZIMIeRZa PUłaSKIegO W RaDOMIU, Radom (Pl)
(54) Sposób odsalania chromowych ścieków garbarskich w procesie 
nanofiltracji

(B1) (11) 234913 (41) 2015 03 02 
(51) C02F 11/04 (2006 01) 
 A01C 3/02 (2006 01) 
 C05F 3/06 (2006 01)
(21) 405131 (22) 2013 08 26
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(72) KOnIeCZny RySZaRD, Drezdenko (Pl); MyCZKO anDRZeJ, 
Poznań (Pl)
(73) InSTyTUT TeChnOlOgICZnO-PRZyRODnICZy, Falenty (Pl)
(54) Urządzenie grzewcze reaktora do metanowej fermentacji gno-
jowicy

(B1) (11) 234953 (41) 2017 01 16 
(51) C03B 27/04 (2006 01)
(21) 413030 (22) 2015 07 06
(72) BaleWSKI MaRCIn, Krotoszyny (Pl); JaBłOŃSKI PIOTR, 
Czersk (Pl)
(73) WUTKOWSKI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Śliwice (Pl)
(54) Sposób hartowania formatek szklanych z zachowaniem rów-
nomiernego naprężenia wewnętrznego na całej powierzchni

(B1) (11) 234959 (41) 2017 09 11 
(51) C03C 10/00 (2006 01) 
 C03C 14/00 (2006 01) 
 H01B 3/08 (2006 01)
(21) 416450 (22) 2016 03 10
(72) SynKIeWICZ BeaTa, Kraków (Pl); SZWagIeRCZaK DOROTa, 
Kraków (Pl); KUlaWIK Jan, Kraków (Pl); ManJaKKal lIBU, Kraków (Pl)
(73) SIeĆ BaDaWCZa łUKaSIeWICZ-InSTyTUT TeChnOlOgII 
eleKTROnOWeJ, Warszawa (Pl)
(54) Folia ceramiczna o niskiej stałej dielektrycznej

(B1) (11) 234920 (41) 2019 06 17 
(51) C04B 7/00 (2006 01) 
 C04B 7/36 (2006 01) 
 C04B 7/44 (2006 01) 
 C04B 22/12 (2006 01) 
 C04B 22/14 (2006 01)
(21) 423890 (22) 2017 12 14
(72) nOPaRlIK henRyK, Strzelce Opolskie (Pl); PUTRa WOJCIeCh, 
Działoszyn (Pl); PODKOWa PIOTR, Opole (Pl); BUJaK RaFał, Kępa (Pl); 
KaCPeRaK MaReK, Strzelce Opolskie (Pl)
(73) CeMenTOWnIa ODRa SPÓłKa aKCyJna, Opole (Pl)
(54) Kompozycja do wytwarzania klinkieru oraz sposób wytwarza-
nia klinkieru

(B1) (11) 235091 (41) 2018 11 19 
(51) C04B 26/26 (2006 01) 
 C04B 14/18 (2006 01) 
 C04B 14/04 (2006 01) 
 C08L 95/00 (2006 01)
(21) 426039 (22) 2018 06 22
(72) WOSZUK agnIeSZKa, lublin (Pl); FRanUS WOJCIeCh, 
Prawiedniki (Pl); gĄSIOReK PaWeł, Kraków (Pl); 
BłaŻeJeWSKI KRZySZTOF, Józefów (Pl)
(73) POlITeChnIKa lUBelSKa, lublin (Pl); BITUM lOgISTIC SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wola Batorska (Pl); 
BłaŻeJOWSKI KRZySZTOF, Józefów (Pl)
(54) Sposób wytwarzania betonu asfaltowego i beton asfaltowy

(B1) (11) 235097 (41) 2019 07 15 
(51) C05F 1/00 (2006 01) 
 C05G 1/00 (2006 01) 
 C05B 17/00 (2006 01)
(21) 424243 (22) 2018 01 10
(72) BalaWeJDeR MaCIeJ, albigowa (Pl); anTOS PIOTR, Rzeszów (Pl); 
gORZelany JÓZeF, Rzeszów (Pl); MaTłOK naTalIa, Zasów (Pl); 
KanIa KRZySZTOF, niepołomice (Pl); WITeK gRZegORZ, Płoki (Pl)
(73) DR  gReen SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Chrzanów (Pl); UnIWeRSyTeT RZeSZOWSKI, Rzeszów (Pl)
(54) Sposób wytwarzania rozpuszczalnego nawozu

(B1) (11) 234902 (41) 2015 10 26 
(51) C05F 9/00 (2006 01)
(21) 412117 (22) 2015 04 24
(30) 102014105765 1  2014 04 24 De
(72) BÜChneR ThOMaS, Kreischa (De); hUBeR aXel, Dresden (De)
(73) STRaBag UMWelTTeChnIK gMBh, Düsseldorf (De)
(54) Proces fermentacji suchej oraz instalacja do przetwarzania odpadów

(B1) (11) 234964 (41) 2018 04 23 
(51) C05F 17/00 (2006 01) 
 C02F 11/16 (2006 01) 
 C05F 9/04 (2006 01)
(21) 419057 (22) 2016 10 11
(72) BOReK ROBeRT, nawojowa (Pl)
(73) KOMPOSTeCh SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, nowy Sącz (Pl)
(54) Sposób przyspieszania osiągnięcia fazy termofilnej komposto-
wania zwłaszcza w pryzmach statycznych otwartych

(B1) (11) 234931 (41) 2018 09 10 
(51) C05G 3/00 (2006 01) 
 C05D 9/02 (2006 01) 
 C05F 1/00 (2006 01)
(21) 424872 (22) 2018 03 14
(72) SKRZyPCZaK DaWID, Wrocław (Pl); WITeK-KROWIaK anna, 
Wrocław (Pl); PODSTaWCZyK DaRIa, Jelcz-laskowice (Pl); 
DaWIeC-lIŚnIeWSKa anna, Wrocław (Pl)
(73) POlITeChnIKa WROCłaWSKa, Wrocław (Pl)
(54) Sposób wytwarzania granulatu kompozytowego z mikroele-
mentem

(B1) (11) 235027 (41) 2019 09 09 
(51) C07C 251/36 (2006 01) 
 C07C 249/08 (2006 01) 
 A61P 33/00 (2006 01) 
 A61P 35/00 (2006 01)
(21) 424695 (22) 2018 02 27
(72) POTanIeC BaRTłOMIeJ, Wrocław (Pl); anIOł MIROSłaW, 
Wrocław (Pl)
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (Pl)
(54) (e)-oksym 4’-fenylo-4-metoksychalkonu i (Z)-oksym 4’-fenylo-
-4-metoksychalkonu oraz sposób ich jednoczesnego otrzymywania

(B1) (11) 234948 (41) 2015 10 12 
(51) C07D 239/69 (2006 01)
(21) 410595 (22) 2014 12 19
(72) ORTyl eWelIna, Wrocław (Pl); ZIelIŃSKa SOnIa, Siechnice (Pl)
(73) POlITeChnIKa WROCłaWSKa, Wrocław (Pl)
(54) 4-[(e)-[4-[n-metylo-n-[2-(etoksy)-etylo]amino]fenylo]azo]-n-
-(4,6-dimetylopirymidyn-2-ylo)benzenosulfonoamid i sposób jego 
wytwarzania

(B1) (11) 235028 (41) 2019 11 18 
(51) C07D 309/10 (2006 01)
(21) 425550 (22) 2018 05 15
(72) głaDKOWSKI WITOlD, Wrocław (Pl); SySaK angelIKa, 
Wrocław (Pl); PaWlaK aleKSanDRa, Poznań (Pl); 
WłOCh aleKSanDRa, Wrocław (Pl); OBMIŃSKa-MRUKOWICZ 
BOŻena, Wrocław (Pl); KleSZCZyŃSKa halIna, Wrocław (Pl); 
MaZUR MaRCelIna, Rybnik (Pl)
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (Pl)
(54) (4S,5S,6R)-5-t-bromo - 4 -r- (2’,5’- dimet ylofenylo)- 6 - c-
metylotetrahydropiran-2-on oraz sposób jego otrzymywania

(B1) (11) 235029 (41) 2019 11 18 
(51) C07D 309/10 (2006 01)
(21) 425551 (22) 2018 05 15
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(72) głaDKOWSKI WITOlD, Wrocław (Pl); SySaK angelIKa, 
Wrocław (Pl); PaWlaK aleKSanDRa, Poznań (Pl); 
WłOCh aleKSanDRa, Wrocław (Pl); OBMIŃSKa-MRUKOWICZ 
BOŻena, Wrocław (Pl); KleSZCZyŃSKa halIna, Wrocław (Pl); 
MaZUR MaRCelIna, Rybnik (Pl)
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (Pl)
(54) (4R,5R,6S)-5-t-bromo - 4 -r-(2’,5’-dimet ylofenylo)- 6 -c-
metylotetrahydropiran-2-on oraz sposób jego otrzymywania

(B1) (11) 234967 (41) 2018 05 21 
(51) C07D 413/06 (2006 01) 
 A01N 43/653 (2006 01) 
 A01P 3/00 (2006 01)
(21) 419451 (22) 2016 11 14
(72) PeRnaK JUlIUSZ, Poznań (Pl); BIeDZIaK agnIeSZKa, 
Wronki (Pl); KOT MaRIUSZ, Poznań (Pl)
(73) POlITeChnIKa POZnaŃSKa, Poznań (Pl)
(54) Czwartorzędowe halogenki zawierające kation difenokonazolu 
sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako fungicydy

(B1) (11) 234923 (41) 2017 12 04 
(51) C07F 7/30 (2006 01) 
 C07F 7/21 (2006 01)
(21) 421839 (22) 2017 06 08
(72) KaŹMIeRCZaK JOanna, Stęszew (Pl); hReCZyChO gRZegORZ, 
Poznań (Pl)
(73) UnIWeRSyTeT IM  aDaMa MICKIeWICZa, Poznań (Pl)
(54) germano-funkcjonalizowane dwupodstawione digermok-
sysilseskwioksany o strukturze niedomkniętej klatki oraz metoda 
otrzymywania germano-funkcjonalizowanych dwupodstawionych 
digermoksysilseskwioksanów o strukturze niedomkniętej klatki

(B1) (11) 235017 (41) 2018 03 26 
(51) C07F 9/10 (2006 01) 
 A61K 31/662 (2006 01) 
 A61P 35/00 (2006 01)
(21) 418654 (22) 2016 09 12
(72) glISZCZyŃSKa anna, Wrocław (Pl); nIeZgODa naTalIa, 
Wrocław (Pl); głaDKOWSKI WITOlD, Wrocław (Pl)
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (Pl)
(54) 1’,2’-Di{2-[(2’’e)-2’’-butylideno-1’’,3’’,3’’-trimetylo]cykloheksy-
lo}acetylo-sn-glicero-3’-fosfocholina oraz sposób otrzymywania 
1’,2’-di{2-[(2’’e)-2’’-butylideno-1’’,3’’,3’’-trimetylo]cykloheksylo}ace-
tylo-sn-glicero-3’-fosfocholiny

(B1) (11) 235025 (41) 2018 10 08 
(51) C07H 15/26 (2006 01) 
 C12P 19/44 (2006 01) 
 C12R 1/645 (2006 01)
(21) 421050 (22) 2017 03 29
(72) DyMaRSKa MOnIKa, Wrocław (Pl); KOSTRZeWa-SUSłOW 
eDyTa, Wrocław (Pl); JaneCZKO TOMaSZ, Wrocław (Pl)
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (Pl)
(54) 4’-O-β-D-(4’’-O-metyloglukopiranozylo)-3-metoksyflawon 
i sposób wytwarzania 4’-O-β-D-(4’’-O-metyloglukopiranozylo)-3-
metoksyflawonu

(B1) (11) 235026 (41) 2018 10 08 
(51) C07H 17/07 (2006 01) 
 C12P 19/60 (2006 01) 
 C12R 1/645 (2006 01)
(21) 421052 (22) 2017 03 29
(72) DyMaRSKa MOnIKa, Wrocław (Pl); KOSTRZeWa-SUSłOW 
eDyTa, Wrocław (Pl); JaneCZKO TOMaSZ, Wrocław (Pl)
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (Pl)
(54) 3-O-β-D-gencjobiozylo-4’-hydroksyflawon i sposób wytwa-
rzania 3-O-β-D-gencjobiozylo-4’-hydroksyflawonu

(B1) (11) 234956 (41) 2017 05 08 
(51) C07K 16/12 (2006 01) 
 G01N 33/574 (2006 01)
(21) 414504 (22) 2015 10 27
(72) KORZenIOWSKa-KOWal agnIeSZKa, Miękinia (Pl); lIPIŃSKI 
TOMaSZ, Wrocław (Pl); SKOWICKI MIChał, Wałbrzych (Pl); 
ZIÓłKOWSKI PIOTR, Wrocław (Pl); SZKUDlaReK JeRZy, Wrocław (Pl); 
gaMIan anDRZeJ, Wrocław (Pl)
(73) SIeĆ BaDaWCZa łUKaSIeWICZ-PORT POlSKI OŚRODeK 
ROZWOJU TeChnOlOgII, Wrocław (Pl)
(54) Przeciwciało monoklonalne swoiste wobec antygenu bakteryj-
nego, sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie do wykrywania 
komórek nowotworowych

(B1) (11) 235056 (41) 2018 10 22 
(51) C08F 6/12 (2006 01) 
 C08F 220/06 (2006 01) 
 C08F 220/14 (2006 01)
(21) 421341 (22) 2017 04 19
(72) MIleWSKI anDRZeJ, gliwice (Pl); ZDyBał DOMInIK, Kraków (Pl); 
BaBIlaS DOROTa, Żory (Pl); DyDO PIOTR, Ornontowice (Pl)
(73) POlITeChnIKa ŚlĄSKa, gliwice (Pl)
(54) Sposób syntezy i oczyszczania kopolimerów kwasu (met)akry-
lowego z ich soli

(B1) (11) 235090 (41) 2019 01 14 
(51) C08G 63/42 (2006 01) 
 C08G 63/78 (2006 01) 
 C08G 63/91 (2006 01) 
 C08G 64/02 (2006 01) 
 C08G 64/42 (2006 01) 
 A61K 47/60 (2017 01) 
 A61P 35/00 (2006 01)
(21) 422091 (22) 2017 07 03
(72) JaSZCZ KaTaRZyna, gliwice (Pl); MRÓWKa MaCIeJ, Rybnik (Pl)
(73) POlITeChnIKa ŚlĄSKa, gliwice (Pl)
(54) Polimerowe związki biologicznie aktywne o działaniu przeciw-
nowotworowym, sposób ich otrzymywania i zastosowanie

(B1) (11) 235063 (41) 2019 03 11 
(51) C08L 23/06 (2006 01) 
 C08L 23/12 (2006 01) 
 C08L 83/05 (2006 01) 
 C08L 83/06 (2006 01) 
 C08K 5/5419 (2006 01) 
 C08K 5/549 (2006 01) 
 B29C 48/405 (2019 01)
(21) 422797 (22) 2017 09 09
(72) nIeMCZyK aRKaDIUSZ, Długie (Pl); DZIUBeK KaTaRZyna, 
Opole (Pl); CZaJa KRySTyna, Opole (Pl); SaCheR-MaJeWSKa 
BeaTa, Opole (Pl); SZOłyga MaRIUSZ, Koszalin (Pl); 
MaRCInIeC BOgDan, Swarzędz (Pl)
(73) UnIWeRSyTeT OPOlSKI, Opole (Pl)
(54) Sposób wytwarzania kompozytów na osnowie poliolefin

(B1) (11) 235064 (41) 2019 03 11 
(51) C08L 23/06 (2006 01) 
 C08L 23/12 (2006 01) 
 C08L 83/05 (2006 01) 
 C08L 83/06 (2006 01) 
 C08K 5/5419 (2006 01) 
 C08K 5/549 (2006 01)
(21) 422798 (22) 2017 09 09
(72) nIeMCZyK aRKaDIUSZ, Długie (Pl); DZIUBeK KaTaRZyna, 
Opole (Pl); CZaJa KRySTyna, Opole (Pl); SaCheR-MaJeWSKa 
BeaTa, Opole (Pl); SZOłyga MaRIUSZ, Koszalin (Pl); MaRCInIeC 
BOgDan, Swarzędz (Pl)
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(73) UnIWeRSyTeT OPOlSKI, Opole (Pl)
(54) Kompozyty na osnowie poliolefin

(B1) (11) 234952 (41) 2016 04 11 
(51) C09J 103/02 (2006 01) 
 B27D 1/00 (2006 01) 
 D21J 1/08 (2006 01)
(21) 409650 (22) 2014 09 30
(72) MOnDeR SłaWOMIR, Warszawa (Pl); nICeWICZ DanUTa, 
Warszawa (Pl)
(73) SZKOła głÓWna gOSPODaRSTWa WIeJSKIegO 
W WaRSZaWIe, Warszawa (Pl)
(54) Sposób wytwarzania płyt pilśniowych w technologii suchego 
formowania

(B1) (11) 234916 (41) 2019 06 17 
(51) C09K 3/14 (2006 01) 
 B05D 5/02 (2006 01) 
 A47K 3/00 (2006 01)
(21) 423835 (22) 2017 12 11
(72) lIPIeŃSKa XenIa, Strzelno (Pl); głOWSKa JUSTyna, 
niestronno (Pl)
(73) SanPlaST SPÓłKa aKCyJna, Wymysłowice (Pl)
(54) Kompozycja antypoślizgowa, zwłaszcza do brodzików i wanien 
i sposób wykonania powłoki antypoślizgowej

(B1) (11) 235072 (41) 2019 08 12 
(51) C09K 3/18 (2006 01) 
 B27K 3/52 (2006 01) 
 E01H 10/00 (2006 01)
(21) 428050 (22) 2018 12 04
(72) SPISaK WOJCIeCh, Opole (Pl)
(73) CenTRUM BaDaWCZO-PRODUKCyJne alCOR SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Opole (Pl)
(54) Sposób wytwarzania materiału uszorstniającego

(B1) (11) 235087 (41) 2018 08 27 
(51) C09K 8/52 (2006 01) 
 C09K 8/32 (2006 01)
(21) 420635 (22) 2017 02 23
(72) BlaŻ SłaWOMIR, Świerzowa (Pl); UlIaSZ MałgORZaTa, 
Krosno (Pl); SZaJna anna, Rogi (Pl); ZIMa gRZegORZ, Jasło (Pl); 
JaSIŃSKI BaRTłOMIeJ, Iwonicz (Pl); SZUBRa gRZegORZ, 
Targowiska (Pl)
(73) InSTyTUT naFTy I gaZU-PaŃSTWOWy InSTyTUT 
BaDaWCZy, Kraków (Pl)
(54) Wiertnicza ciecz przemywająca

(B1) (11) 234979 (41) 2019 06 03 
(51) C09K 17/14 (2006 01) 
 E01C 7/36 (2006 01)
(21) 423595 (22) 2017 11 27
(72) KOSnO JaCeK, Kędzierzyn-Koźle (Pl); TWaRDOChleB BOŻena, 
Kędzierzyn-Koźle (Pl); TaRCZyŃSKa BeaTa, Kędzierzyn-Koźle (Pl); 
BaBIaK MIChał, Swarzędz (Pl)
(73) SIeĆ BaDaWCZa łUKaSIeWICZ-InSTyTUT CIĘŻKIeJ 
SynTeZy ORganICZneJ BlaChOWnIa, Kędzierzyn-Koźle (Pl); 
POlITeChnIKa POZnaŃSKa, Poznań (Pl)
(54) Sposób hydrofobizacji gruntów spoistych

(B1) (11) 234985 (41) 2019 06 03 
(51) C09K 17/14 (2006 01) 
 E01C 7/36 (2006 01)
(21) 423602 (22) 2017 11 27
(72) KOSnO JaCeK, Kędzierzyn-Koźle (Pl); TWaRDOChleB BOŻena, 
Kędzierzyn-Koźle (Pl); TaRCZyŃSKa BeaTa, Kędzierzyn-Koźle (Pl); 
KOenIg KORnelIa, Kędzierzyn-Koźle (Pl); BaBIaK MIChał, 
Swarzędz (Pl)

(73) SIeĆ BaDaWCZa łUKaSIeWICZ-InSTyTUT CIĘŻKIeJ 
SynTeZy ORganICZneJ BlaChOWnIa, Kędzierzyn-Koźle (Pl); 
POlITeChnIKa POZnaŃSKa, Poznań (Pl)
(54) grunt hydrofobizowany

(B1) (11) 234981 (41) 2019 06 03 
(51) C09K 17/42 (2006 01) 
 C09K 17/40 (2006 01) 
 E01C 7/36 (2006 01)
(21) 423597 (22) 2017 11 27
(72) KOSnO JaCeK, Kędzierzyn-Koźle (Pl); TWaRDOChleB BOŻena, 
Kędzierzyn-Koźle (Pl); TaRCZyŃSKa BeaTa, Kędzierzyn-Koźle (Pl); 
BaBIaK MIChał, Swarzędz (Pl)
(73) SIeĆ BaDaWCZa łUKaSIeWICZ-InSTyTUT CIĘŻKIeJ 
SynTeZy ORganICZneJ BlaChOWnIa, Kędzierzyn-Koźle (Pl); 
POlITeChnIKa POZnaŃSKa, Poznań (Pl)
(54) Sposób hydrofobizacji gruntów spoistych

(B1) (11) 234982 (41) 2019 06 03 
(51) C09K 17/42 (2006 01) 
 C09K 17/40 (2006 01) 
 E01C 7/36 (2006 01)
(21) 423598 (22) 2017 11 27
(72) KOSnO JaCeK, Kędzierzyn-Koźle (Pl); TWaRDOChleB BOŻena, 
Kędzierzyn-Koźle (Pl); FISZeR RenaTa, Kędzierzyn-Koźle (Pl); 
BaBIaK MIChał, Swarzędz (Pl)
(73) SIeĆ BaDaWCZa łUKaSIeWICZ-InSTyTUT CIĘŻKIeJ 
SynTeZy ORganICZneJ BlaChOWnIa, Kędzierzyn-Koźle (Pl); 
POlITeChnIKa POZnaŃSKa, Poznań (Pl)
(54) Sposób hydrofobizacji gruntów spoistych

(B1) (11) 234983 (41) 2019 06 03 
(51) C09K 17/42 (2006 01) 
 C09K 17/40 (2006 01) 
 E01C 7/36 (2006 01)
(21) 423599 (22) 2017 11 27
(72) KOSnO JaCeK, Kędzierzyn-Koźle (Pl); TWaRDOChleB BOŻena, 
Kędzierzyn-Koźle (Pl); TaRCZyŃSKa BeaTa, Kędzierzyn-Koźle (Pl); 
BaBIaK MIChał, Swarzędz (Pl)
(73) SIeĆ BaDaWCZa łUKaSIeWICZ-InSTyTUT CIĘŻKIeJ 
SynTeZy ORganICZneJ BlaChOWnIa, Kędzierzyn-Koźle (Pl); 
POlITeChnIKa POZnaŃSKa, Poznań (Pl)
(54) Sposób hydrofobizacji gruntów spoistych

(B1) (11) 234984 (41) 2019 06 03 
(51) C09K 17/42 (2006 01) 
 C09K 17/40 (2006 01) 
 E01C 7/36 (2006 01)
(21) 423601 (22) 2017 11 27
(72) KOSnO JaCeK, Kędzierzyn-Koźle (Pl); TWaRDOChleB BOŻena, 
Kędzierzyn-Koźle (Pl); FISZeR RenaTa, Kędzierzyn-Koźle (Pl); 
BaBIaK MIChał, Swarzędz (Pl)
(73) SIeĆ BaDaWCZa łUKaSIeWICZ-InSTyTUT CIĘŻKIeJ 
SynTeZy ORganICZneJ BlaChOWnIa, Kędzierzyn-Koźle (Pl); 
POlITeChnIKa POZnaŃSKa, Poznań (Pl)
(54) Sposób hydrofobizacji gruntów

(B1) (11) 234987 (41) 2019 06 03 
(51) C09K 17/42 (2006 01) 
 C09K 17/40 (2006 01) 
 E01C 7/36 (2006 01)
(21) 423604 (22) 2017 11 27
(72) KOSnO JaCeK, Kędzierzyn-Koźle (Pl); TWaRDOChleB BOŻena, 
Kędzierzyn-Koźle (Pl); FISZeR RenaTa, Kędzierzyn-Koźle (Pl); 
JaSZKIeWICZ anna, Kędzierzyn-Koźle (Pl); BaBIaK MIChał, 
Swarzędz (Pl)
(73) SIeĆ BaDaWCZa łUKaSIeWICZ-InSTyTUT CIĘŻKIeJ 
SynTeZy ORganICZneJ BlaChOWnIa, Kędzierzyn-Koźle (Pl); 
POlITeChnIKa POZnaŃSKa, Poznań (Pl)
(54) grunt hydrofobizowany
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(B1) (11) 234988 (41) 2019 06 03 
(51) C09K 17/42 (2006 01) 
 C09K 17/40 (2006 01) 
 E01C 7/36 (2006 01)
(21) 423605 (22) 2017 11 27
(72) KOSnO JaCeK, Kędzierzyn-Koźle (Pl); TWaRDOChleB BOŻena, 
Kędzierzyn-Koźle (Pl); TaRCZyŃSKa BeaTa, Kędzierzyn-Koźle (Pl); 
JaSZKIeWICZ anna, Kędzierzyn-Koźle (Pl); BaBIaK MIChał, 
Swarzędz (Pl)
(73) SIeĆ BaDaWCZa łUKaSIeWICZ-InSTyTUT CIĘŻKIeJ 
SynTeZy ORganICZneJ BlaChOWnIa, Kędzierzyn-Koźle (Pl); 
POlITeChnIKa POZnaŃSKa, Poznań (Pl)
(54) grunt hydrofobizowany

(B1) (11) 234989 (41) 2019 06 03 
(51) C09K 17/42 (2006 01) 
 C09K 17/40 (2006 01) 
 E01C 7/36 (2006 01)
(21) 423606 (22) 2017 11 27
(72) KOSnO JaCeK, Kędzierzyn-Koźle (Pl); TWaRDOChleB BOŻena, 
Kędzierzyn-Koźle (Pl); TaRCZyŃSKa BeaTa, Kędzierzyn-Koźle (Pl); 
FleSZeR JOanna, Kędzierzyn-Koźle (Pl); BaBIaK MIChał, 
Swarzędz (Pl)
(73) SIeĆ BaDaWCZa łUKaSIeWICZ-InSTyTUT CIĘŻKIeJ 
SynTeZy ORganICZneJ BlaChOWnIa, Kędzierzyn-Koźle (Pl); 
POlITeChnIKa POZnaŃSKa, Poznań (Pl)
(54) grunt hydrofobizowany

(B1) (11) 234990 (41) 2019 06 03 
(51) C09K 17/42 (2006 01) 
 C09K 17/40 (2006 01) 
 E01C 7/36 (2006 01)
(21) 423607 (22) 2017 11 27
(72) KOSnO JaCeK, Kędzierzyn-Koźle (Pl); TWaRDOChleB BOŻena, 
Kędzierzyn-Koźle (Pl); FISZeR RenaTa, Kędzierzyn-Koźle (Pl); 
FleSZeR JOanna, Kędzierzyn-Koźle (Pl); BaBIaK MIChał, 
Swarzędz (Pl)
(73) SIeĆ BaDaWCZa łUKaSIeWICZ-InSTyTUT CIĘŻKIeJ 
SynTeZy ORganICZneJ BlaChOWnIa, Kędzierzyn-Koźle (Pl); 
POlITeChnIKa POZnaŃSKa, Poznań (Pl)
(54) grunt hydrofobizowany

(B1) (11) 234980 (41) 2019 06 03 
(51) C09K 17/44 (2006 01) 
 C09K 17/40 (2006 01) 
 E01C 7/36 (2006 01)
(21) 423596 (22) 2017 11 27
(72) KOSnO JaCeK, Kędzierzyn-Koźle (Pl); TWaRDOChleB BOŻena, 
Kędzierzyn-Koźle (Pl); FISZeR RenaTa, Kędzierzyn-Koźle (Pl); 
BaBIaK MIChał, Swarzędz (Pl)
(73) SIeĆ BaDaWCZa łUKaSIeWICZ-InSTyTUT CIĘŻKIeJ 
SynTeZy ORganICZneJ BlaChOWnIa, Kędzierzyn-Koźle (Pl); 
POlITeChnIKa POZnaŃSKa, Poznań (Pl)
(54) Sposób hydrofobizacji gruntów spoistych

(B1) (11) 234986 (41) 2019 06 03 
(51) C09K 17/44 (2006 01) 
 C09K 17/40 (2006 01) 
 E01C 7/36 (2006 01)
(21) 423603 (22) 2017 11 27
(72) KOSnO JaCeK, Kędzierzyn-Koźle (Pl); TWaRDOChleB BOŻena, 
Kędzierzyn-Koźle (Pl); FISZeR RenaTa, Kędzierzyn-Koźle (Pl); 
KOenIg KORnelIa, Kędzierzyn-Koźle (Pl); BaBIaK MIChał, 
Swarzędz (Pl)
(73) SIeĆ BaDaWCZa łUKaSIeWICZ-InSTyTUT CIĘŻKIeJ 
SynTeZy ORganICZneJ BlaChOWnIa, Kędzierzyn-Koźle (Pl); 
POlITeChnIKa POZnaŃSKa, Poznań (Pl)
(54) grunt hydrofobizowany

(B1) (11) 235099 (41) 2019 08 12 
(51) C09K 17/52 (2006 01) 
 C09K 17/40 (2006 01) 
 B09C 1/00 (2006 01) 
 B09B 3/00 (2006 01)
(21) 424508 (22) 2018 02 05
(72) gOlIK MaReK, Rybnik (Pl)
(73) eKO M  gOlIK, J  KOnSeK, a  SeRWOTKa SPÓłKa JaWna, 
Rybnik (Pl)
(54) Sposób wytwarzania podłoża rekultywacyjnego z wykorzysta-
niem selektywnie odbieranych popiołów z gospodarstw domowych

(B1) (11) 234905 (41) 2018 03 26 
(51) C10B 45/02 (2006 01)
(21) 418714 (22) 2016 09 15
(72) KOłODZIeJ ZDZISłaW, Ruda Śląska (Pl); TOPOlSKI JaROSłaW, 
Warszawa (Pl); ISaJeW SeRgIUSZ, Częstochowa (Pl)
(73) hPh-hUTMaSZPROJeKT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Chorzów (Pl)
(54) Ubijarka jednomłotowa oraz zespół ubijający

(B1) (11) 235081 (41) 2018 03 26 
(51) C10B 53/00 (2006 01)
(21) 418766 (22) 2016 09 20
(72) KWIaTKOWSKI MIROSłaW, Kraków (Pl)
(73) aKaDeMIa gÓRnICZO-hUTnICZa IM  STanISłaWa STaSZICa 
W KRaKOWIe, KRaKÓW (Pl)
(54) Sposób jednorodnej karbonizacji i aktywacji materiałów or-
ganicznych oraz urządzenie do wysokoefektywnej jednorodnej 
karbonizacji i aktywacji materiałów organicznych

(B1) (11) 234963 (41) 2018 03 12 
(51) C10B 53/07 (2006 01)
(21) 418506 (22) 2016 08 30
(72) KaMIŃSKI DaRIUSZ, Warszawa (Pl); KleIn MaReK, gdańsk (Pl); 
heDa łUKaSZ, gdańsk (Pl)
(73) MeTal eXPeRT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa JaWna, Warszawa (Pl)
(54) Urządzenie do pirolizy odpadów

(B1) (11) 235085 (41) 2018 07 02 
(51) C10L 5/44 (2006 01)
(21) 420018 (22) 2016 12 28
(72) SOBOleWSKI aleKSanDeR, Zabrze (Pl); IgnaSIaK KaRIna, 
Tworóg (Pl); CZaRDyBOn agaTa, Mikołów (Pl); ReJDaK MIChał, 
gliwice (Pl)
(73) InSTyTUT CheMICZneJ PRZeRÓBKI WĘgla, Zabrze (Pl)
(54) Sposób wytwarzania peletów paliwowych z termicznie prze-
tworzonej biomasy roślinnej

(B1) (11) 234957 (41) 2017 09 11 
(51) C10M 139/04 (2006 01)
(21) 416291 (22) 2016 02 28
(72) KalBaRCZyK aDRIan, lublin (Pl)
(73) POlSKa agenCJa TRanSFeRU TeChnOlOgII SPÓłKa aKCyJna, 
Wrocław (Pl)
(54) Sposób wytwarzania elementów metalowych

(B1) (11) 234958 (41) 2017 09 11 
(51) C10M 139/04 (2006 01)
(21) 416292 (22) 2016 02 28
(72) KalBaRCZyK aDRIan, lublin (Pl)
(73) POlSKa agenCJa TRanSFeRU TeChnOlOgII SPÓłKa 
aKCyJna, Wrocław (Pl)
(54) Sposób wytwarzania elementów metalowych
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(B1) (11) 235080 (41) 2018 03 26 
(51) C10M 173/00 (2006 01) 
 C10M 177/00 (2006 01)
(21) 418686 (22) 2016 09 13
(72) WInnICKI MaRCIn, Włocławek (Pl)
(73) WInnICKI MaRCIn FaBeR-CnC, Włocławek (Pl)
(54) Chłodziwo emulsyjne do obróbki skrawaniem oraz sposób 
wytwarzania chłodziwa emulsyjnego do obróbki skrawaniem

(B1) (11) 235012 (41) 2017 05 08 
(51) C11C 3/00 (2006 01) 
 C07D 303/42 (2006 01)
(21) 414672 (22) 2015 11 04
(72) MIlCheRT eUgenIUSZ, Szczecin (Pl); KłOS MaRlena, 
Szczecin (Pl); MalaRCZyK KORnelIa, Białuń (Pl); 
KOROnKa MaRTa, Szczecin (Pl)
(73) ZaChODnIOPOMORSKI UnIWeRSyTeT TeChnOlOgICZny 
W SZCZeCInIe, Szczecin (Pl)
(54) Sposób epoksydowania oleju ogórecznikowego

(B1) (11) 235053 (41) 2018 09 24 
(51) C12P 19/26 (2006 01) 
 C08B 37/08 (2006 01) 
 C12R 1/01 (2006 01)
(21) 420924 (22) 2017 03 21
(72) KaPela TOMaSZ, łódź (Pl); gRaBOWSKI TOMaSZ, Tczew (Pl)
(73) BIOlOgISTyKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Stare Miasto (Pl)
(54) Sposób wytwarzania kwasu hialuronowego

(B1) (11) 235016 (41) 2017 11 06 
(51) C12P 19/60 (2006 01) 
 C07H 17/07 (2006 01) 
 C12R 1/645 (2006 01)
(21) 416996 (22) 2016 04 26
(72) DyMaRSKa MOnIKa, Wrocław (Pl); KOSTRZeWa-SUSłOW 
eDyTa, Wrocław (Pl); PlĄSKOWSKa elŻBIeTa, Wrocław (Pl); 
URBanIaK MOnIKa, Bytom (Pl); STĘPIeŃ łUKaSZ, Poznań (Pl); 
JaneCZKO TOMaSZ, Wrocław (Pl); WłaDyKa Olga, Wodniki (Pl)
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (Pl)
(54) Sposób wytwarzania 7-O-β-D-4’’-metoksyglukopiranozylo-4’-
hydroksyizoflawonu

(B1) (11) 235024 (41) 2018 10 08 
(51) C12P 19/60 (2006 01) 
 C12R 1/645 (2006 01)
(21) 421048 (22) 2017 03 29
(72) DyMaRSKa MOnIKa, Wrocław (Pl); KOSTRZeWa-SUSłOW eDyTa, 
Wrocław (Pl); JaneCZKO TOMaSZ, Wrocław (Pl)
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (Pl)
(54) Sposób wytwarzania 3-O-β-D-glukopiranozyloflawonu

(B1) (11) 235018 (41) 2018 02 26 
(51) C12P 33/02 (2006 01) 
 C12R 1/80 (2006 01)
(21) 420191 (22) 2017 01 13
(72) KOZłOWSKa eWa, Wrocław (Pl); KanCelISTa anna, 
Siechnice (Pl); URBanIaK MOnIKa, Bytom (Pl); STĘPIeŃ łUKaSZ, 
Poznań (Pl); DyMaRSKa MOnIKa, Wrocław (Pl); KOSTRZeWa-SUSłOW 
eDyTa, Wrocław (Pl); JaneCZKO TOMaSZ, Wrocław (Pl)
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (Pl)
(54) Sposób wytwarzania 17a-oxa-D-homo-androst-4-en-3,17-dionu

(B1) (11) 235022 (41) 2018 09 24 
(51) C12P 33/02 (2006 01) 
 C12P 33/06 (2006 01) 
 C12R 1/885 (2006 01)
(21) 420946 (22) 2017 03 22

(72) KOZłOWSKa eWa, Wrocław (Pl); KanCelISTa anna, 
Siechnice (Pl); STeMPnIeWICZ RegIna, Wrocław (Pl); 
OSKIeRa MIChał, Żyrardów (Pl); DyMaRSKa MOnIKa, Wrocław (Pl); 
KOSTRZeWa-SUSłOW eDyTa, Wrocław (Pl); JaneCZKO TOMaSZ, 
Wrocław (Pl)
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (Pl)
(54) Sposób wytwarzania 6β-hydroksyandrost-4-en-3,17-dionu

(B1) (11) 235019 (41) 2017 12 18 
(51) C12P 33/06 (2006 01) 
 C12R 1/77 (2006 01)
(21) 420192 (22) 2017 01 13
(72) KOZłOWSKa eWa, Wrocław (Pl); DyMaRSKa MOnIKa, 
Wrocław (Pl); KOSTRZeWa-SUSłOW eDyTa, Wrocław (Pl); 
URBanIaK MOnIKa, Bytom (Pl); KanCelISTa anna, Siechnice (Pl); 
STĘPIeŃ łUKaSZ, Poznań (Pl); JaneCZKO TOMaSZ, Wrocław (Pl)
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (Pl)
(54) Sposób wytwarzania 3β,7α-dihydroksyandrost-5-en-17-onu

(B1) (11) 235020 (41) 2017 12 18 
(51) C12P 33/06 (2006 01) 
 C12P 33/12 (2006 01) 
 C12R 1/785 (2006 01)
(21) 420193 (22) 2017 01 13
(72) KOZłOWSKa eWa, Wrocław (Pl); DyMaRSKa MOnIKa, 
Wrocław (Pl); KanCelISTa anna, Siechnice (Pl); KOSTRZeWa-SUSłOW 
eDyTa, Wrocław (Pl); URBanIaK MOnIKa, Bytom (Pl); 
STĘPIeŃ łUKaSZ, Poznań (Pl); JaneCZKO TOMaSZ, Wrocław (Pl)
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (Pl)
(54) Sposób wytwarzania 3β,7α,17α-trihydroksyandrost-5-enu

(B1) (11) 235021 (41) 2018 09 24 
(51) C12P 33/06 (2006 01) 
 C12R 1/645 (2006 01)
(21) 420945 (22) 2017 03 22
(72) KOZłOWSKa eWa, Wrocław (Pl); hOC naTalIa, Żagań (Pl); 
DyMaRSKa MOnIKa, Wrocław (Pl); KOSTRZeWa-SUSłOW eDyTa, 
Wrocław (Pl); gRZeSZCZUK JaKUB, Opole (Pl); PlĄSKOWSKa 
elŻBIeTa, Wrocław (Pl); URBanIaK MOnIKa, Bytom (Pl); 
STĘPIeŃ łUKaSZ, Poznań (Pl); JaneCZKO TOMaSZ, Wrocław (Pl)
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (Pl)
(54) Sposób wytwarzania 3β,7α-dihydroksyandrost-5-en-17-onu

(B1) (11) 235023 (41) 2018 09 24 
(51) C12P 33/06 (2006 01) 
 C12R 1/885 (2006 01)
(21) 420947 (22) 2017 03 22
(72) KOZłOWSKa eWa, Wrocław (Pl); KanCelISTa anna, 
Siechnice (Pl); STeMPnIeWICZ RegIna, Wrocław (Pl); 
OSKIeRa MIChał, Żyrardów (Pl); DyMaRSKa MOnIKa, Wrocław (Pl); 
KOSTRZeWa-SUSłOW eDyTa, Wrocław (Pl); JaneCZKO TOMaSZ, 
Wrocław (Pl)
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (Pl)
(54) Sposób wytwarzania 3β,6β-dihydroksyandrost-4-en-17-onu

(B1) (11) 234915 (41) 2017 04 24 
(51) C12Q 1/68 (2006 01)
(21) 414469 (22) 2015 10 23
(72) PaWlaK MagDalena, Warszawa (Pl); KIKUlSKa agnIeSZKa, 
Rożental (Pl); WIlanOWSKI TOMaSZ, Warszawa (Pl); WIlCZyŃSKI 
BaRTOSZ, Warszawa (Pl); WeSOły JOanna, Kamińsko (Pl)
(73) InSTyTUT BIOlOgII DOŚWIaDCZalneJ IM  M  nenCKIegO 
POlSKIeJ aKaDeMII naUK, Warszawa (Pl)
(54) Sposób wykrywania zwiększonego ryzyka zachorowania 
na raka nerki oraz zastosowania genotypowych wariantów genów 
gRhl1 i/lub gRhl2 i/lub gRhl3
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(B1) (11) 235098 (41) 2019 08 12 
(51) C12Q 1/6895 (2018 01) 
 C12N 15/29 (2006 01)
(21) 424490 (22) 2018 02 02
(72) PlICh JaROSłaW, Młochów (Pl); ŚlIWKa JaDWIga, 
Młochów (Pl); ZIMnOCh-gUZOWSKa eWa, Mroków (Pl)
(73) InSTyTUT hODOWlI I aKlIMaTyZaCJI ROŚlIn-PaŃSTWOWy 
InSTyTUT BaDaWCZy, Radzików (Pl)
(54) Sposób identyfikacji obecności genu Sen2 warunkującego odpor-
ność roślin ziemniaka (Solanum tuberosum l ) na porażenie przez osiem 
patotypów grzyba Synchytrium endobioticum (Schilberszky) Percival

(B1) (11) 235070 (41) 2019 07 29 
(51) C22C 23/00 (2006 01) 
 C22C 23/06 (2006 01)
(21) 424338 (22) 2018 01 22
(72) ROgal łUKaSZ, Kraków (Pl); DUTKIeWICZ Jan, Kraków (Pl)
(73) InSTyTUT MeTalURgII I InŻynIeRII MaTeRIałOWeJ 
IM  aleKSanDRa KRUPKOWSKIegO POlSKIeJ aKaDeMII naUK, 
Kraków (Pl)
(54) Ultra-lekki stop magnezu do odlewania tiksotropowego

(B1) (11) 235037 (41) 2014 12 08 
(51) C23C 18/30 (2006 01) 
 C23C 18/36 (2006 01)
(21) 404234 (22) 2013 06 06
(72) CIeŻ MIChał, Kraków (Pl); KUlaWIK Jan, Kraków (Pl); 
PRUSZOWSKI ZBIgnIeW, Rybnik (Pl); KOWalIK PIOTR, 
gierałtowice (Pl)
(73) SIeĆ BaDaWCZa łUKaSIeWICZ-InSTyTUT TeChnOlOgII 
eleKTROnOWeJ, Warszawa (Pl)
(54) Pasta katalityczna do wytwarzania selektywnych warstw me-
talicznych ni-P, Co-P, ni-Co-P i sposób wytwarzania selektywnych 
warstw metalicznych ni-P, Co-P, ni-Co-P z użyciem pasty katalitycznej

(B1) (11) 234970 (41) 2018 12 03 
(51) D21B 1/02 (2006 01) 
 D21C 5/02 (2006 01) 
 B09B 3/00 (2006 01)
(21) 421745 (22) 2017 05 29
(72) PRZyBySZ PIOTR, łódź (Pl); PRZyBySZ KaMIla, łódź (Pl)
(73) PRODUCenT WyROBÓW PaPIeRnICZyCh JaCK-POl SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Oława (Pl)
(54) Sposób hydrodynamicznego niszczenia dokumentów papie-
rowych

(B1) (11) 235051 (41) 2018 07 30 
(51) E01B 35/10 (2006 01)
(21) 420214 (22) 2017 01 16
(72) KaMPCZyK aRKaDIUSZ, Rusinowice (Pl)
(73) KaMPCZyK aRKaDIUSZ, Rusinowice (Pl)
(54) Zespół przekładnic magnetyczno-pomiarowych do pomiaru 
parametrów geometrycznych torów i rozjazdów

(B1) (11) 234928 (41) 2018 07 16 
(51) E01F 9/60 (2016 01) 
 E04H 12/22 (2006 01) 
 E02D 27/42 (2006 01)
(21) 424420 (22) 2018 01 30
(72) KOSIŃSKI ROBeRT, Komarówka (Pl)
(73) ReCaeRUS lTD, londyn (gB)
(54) Podstawa znaku drogowego

(B1) (11) 234937 (41) 2019 12 16 
(51) E02B 3/06 (2006 01)
(21) 425932 (22) 2018 06 15
(72) PIeTKIeWICZ MaTeUSZ, Pisz (Pl); OSTROWSKI anDRZeJ, 
gawłówek (Pl)

(73) UnIWeRSyTeT WaRMIŃSKO-MaZURSKI W OlSZTynIe, 
Olsztyn (Pl)
(54) Falochron generujący energię elektryczną

(B1) (11) 234938 (41) 2019 12 16 
(51) E02B 3/06 (2006 01)
(21) 425933 (22) 2018 06 15
(72) PIeTKIeWICZ MaTeUSZ, Pisz (Pl); OSTROWSKI anDRZeJ, 
gawłówek (Pl)
(73) UnIWeRSyTeT WaRMIŃSKO-MaZURSKI W OlSZTynIe, 
Olsztyn (Pl)
(54) Falochron generujący energię elektryczną

(B1) (11) 234939 (41) 2019 12 16 
(51) E02B 3/06 (2006 01)
(21) 425940 (22) 2018 06 15
(72) PIeTKIeWICZ MaTeUSZ, Pisz (Pl); OSTROWSKI anDRZeJ, 
gawłówek (Pl)
(73) UnIWeRSyTeT WaRMIŃSKO-MaZURSKI W OlSZTynIe, 
Olsztyn (Pl)
(54) Falochron generujący energię elektryczną

(B1) (11) 234945 (41) 2020 01 02 
(51) E03F 5/10 (2006 01) 
 E03F 5/00 (2006 01) 
 E03F 5/18 (2006 01) 
 B01D 35/02 (2006 01) 
 C02F 1/28 (2006 01)
(21) 426087 (22) 2018 06 27
(72) MaSłOŃ aDaM, Rzeszów (Pl); CZaRnOTa JOanna, 
Chotyniec (Pl)
(73) POlITeChnIKa RZeSZOWSKa IM  IgnaCegO łUKaSIeWICZa, 
Rzeszów (Pl)
(54) Zbiornik ścieków oczyszczonych

(B1) (11) 234936 (41) 2019 12 16 
(51) E03F 7/00 (2006 01) 
 E03F 3/04 (2006 01) 
 E03B 3/02 (2006 01) 
 F16K 15/04 (2006 01)
(21) 425902 (22) 2018 06 12
(72) PaWełeK KRZySZTOF, gdańsk (Pl)
(73) PaWełeK KRZySZTOF, gdańsk (Pl)
(54) Zawór zwrotny do kanalizacji grawitacyjnej oraz sposób regu-
lacji dopływu wody w sieci kanalizacji grawitacyjnej

(B1) (11) 235058 (41) 2018 12 03 
(51) E04B 9/06 (2006 01) 
 E04C 3/04 (2006 01) 
 E04C 3/28 (2006 01) 
 E04C 3/00 (2006 01)
(21) 421756 (22) 2017 05 30
(72) SZyMaŃSKI anDRZeJ, Poznań (Pl)
(73) SZyMaŃSKI anDRZeJ laRS, Poznań (Pl)
(54) Profil z  listwą łącznikową do mocowania elementów sufitu 
podwieszanego

(B1) (11) 235065 (41) 2019 04 08 
(51) E04D 13/068 (2006 01) 
 E04D 13/072 (2006 01) 
 E04D 13/064 (2006 01) 
 E04D 13/04 (2006 01)
(21) 423091 (22) 2017 10 06
(72) BURyłO SZCZePan, Kraków (Pl)
(73) gPM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, Balice (Pl)
(54) Zespół mocowania orynnowania
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(B1) (11) 234943 (41) 2020 01 02 
(51) E04F 11/035 (2006 01) 
 E04F 11/104 (2006 01)
(21) 426053 (22) 2018 06 25
(72) aDaMCIO anDRZeJ, Szprotawa (Pl)
(73) aDaMCIO anDRZeJ PRZeDSIĘBIORSTWO WIelOBRanŻOWe 
anMeT, Szprotawa (Pl)
(54) Stopień schodów zabiegowych oraz schody zabiegowe wyko-
nane z tych stopni

(B1) (11) 235042 (41) 2016 05 23 
(51) E21B 19/24 (2006 01) 
 E21B 19/16 (2006 01)
(21) 412265 (22) 2013 08 26
(30) 1250970-9  2012 08 30 Se
(86) 2013 08 26  PCT/Se13/50997
(87) 2014 03 06  WO14/035318
(72) nySTRÖM SVen-OlOV, Örebro (Se); OlSSOn Jan, Örebro (Se)
(73) epiroc Rock Drills aktiebolag, Örebro (Se)
(54) Sposób utrzymywania wiertła, urządzenie utrzymujące wiertło 
oraz pojazd zawierający takie urządzenie utrzymujące wiertło

(B1) (11) 235077 (41) 2017 09 11 
(51) E21B 21/02 (2006 01) 
 E21B 33/02 (2006 01) 
 F16J 15/34 (2006 01) 
 F16L 27/08 (2006 01)
(21) 416451 (22) 2016 03 10
(72) DUŹnIaK MIROSłaW, Kozy (Pl); laSeK JaROSłaW, 
Bielsko-Biała (Pl); MałeK KaMIl, Kozy (Pl); nORyMBeRCZyK 
łUKaSZ, Bielsko-Biała (Pl)
(73) anga USZCZelnIenIa MeChanICZne SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kozy (Pl)
(54) Zespół uszczelnienia głowic płuczkowych urządzeń wiertni-
czych

(B1) (11) 235082 (41) 2018 06 04 
(51) E21D 11/38 (2006 01) 
 E02D 3/12 (2006 01) 
 E21C 41/18 (2006 01)
(21) 419625 (22) 2016 11 29
(72) gRanIeCZny leSZeK, Rybnik (Pl); MaTeRZOK WOJCIeCh, 
Radlin (Pl); MaRKS gRZegORZ, gaszowice (Pl)
(73) ZaKłaD ODMeTanOWanIa KOPalŃ ZOK II SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rybnik (Pl)
(54) Sposób prowadzenia robót przygotowawczych w grubym po-
kładzie węgla pod zawałem

(B1) (11) 235094 (41) 2019 05 20 
(51) E21F 17/18 (2006 01) 
 E21C 35/23 (2006 01) 
 G08B 21/16 (2006 01)
(21) 423485 (22) 2017 11 17
(72) DZIURZyŃSKI WaCłaW, Kraków (Pl); KRaCh anDRZeJ, 
Kraków (Pl); WaSIleWSKI STanISłaW, Kraków (Pl)
(73) InSTyTUT MeChanIKI gÓROTWORU-POlSKIeJ aKaDeMII naUK, 
Kraków (Pl)
(54) Sposób i układ sterowania górniczą maszyną urabiającą w ścia-
nach metanowych

(B3) (11) 234966 (41) 2018 05 21 
(51) F02D 19/08 (2006 01) 
 F02B 69/04 (2006 01)
(21) 419420 (22) 2016 11 10
(61) 227470
(72) łaPIŃSKI KRZySZTOF, łapy (Pl)
(73) łaPIŃSKI KRZySZTOF Kael, łapy (Pl)
(54) Dwupaliwowy układ do zasilania silników spalinowych

(B1) (11) 234940 (41) 2020 01 02 
(51) F02M 65/00 (2006 01) 
 F02M 61/16 (2006 01) 
 G01L 5/00 (2006 01)
(21) 425995 (22) 2018 06 20
(72) MOnIeTa Jan, Szczecin (Pl)
(73) aKaDeMIa MORSKa W SZCZeCInIe, Szczecin (Pl)
(54) Sposób i urządzenie pomiaru maksymalnej siły tarcia między kor-
pusem a iglicą rozpylacza wtryskiwacza tłokowych silników spalinowych

(B1) (11) 234927 (41) 2019 07 29 
(51) F04B 9/02 (2006 01) 
 F04B 17/06 (2006 01)
(21) 424393 (22) 2018 01 27
(72) WOJTeCKI TOMaSZ, Radomsko (Pl)
(73) lInTeR MInIng SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wodzisław Śląski (Pl)
(54) Zespół pompowy, zwłaszcza przenośnika taśmowego

(B1) (11) 234932 (41) 2019 09 23 
(51) F04D 29/28 (2006 01) 
 F04D 29/26 (2006 01) 
 F04D 29/18 (2006 01)
(21) 424939 (22) 2018 03 19
(72) ChOJKa JaCeK, Jelenia góra (Pl); ChMIelaRZ WIeSłaW, 
Ozimek (Pl); DUDeK aRKaDIUSZ, Opole (Pl); FaSZynKa SeBaSTIan, 
Kórnica (Pl); MOCZKO PRZeMySłaW, Wrocław (Pl); WRÓBleWSKI 
anDRZeJ, Katowice (Pl); WRÓBleWSKI JaCeK, Katowice (Pl); 
ZaJĄCZKOWSKI JanUSZ, Opole (Pl)
(73) WRÓBleWSKI anDRZeJ PRZeDSIĘBIORSTWO 
TeChnICZnO-hanDlOWe eneRgOWenT, Katowice (Pl)
(54) Wirnik wentylatora promieniowego

(B1) (11) 234933 (41) 2019 10 07 
(51) F04D 29/28 (2006 01) 
 F04D 29/26 (2006 01)
(21) 425147 (22) 2018 04 06
(72) ChOJKa JaCeK, Jelenia góra (Pl); ChMIelaRZ WIeSłaW, 
Ozimek (Pl); FaSZynKa SeBaSTIan, Kórnica (Pl); MOCZKO 
PRZeMySłaW, Wrocław (Pl); WRÓBleWSKI anDRZeJ, Katowice (Pl); 
WRÓBleWSKI JaCeK, Katowice (Pl); ZaJĄCZKOWSKI JanUSZ, 
Opole (Pl)
(73) WRÓBleWSKI anDRZeJ PRZeDSIĘBIORSTWO 
TeChnICZnO-hanDlOWe eneRgOWenT, Katowice (Pl)
(54) Wirnik wentylatora promieniowego

(B1) (11) 234908 (41) 2019 01 28 
(51) F16B 5/06 (2006 01) 
 E04C 2/38 (2006 01) 
 E04B 1/38 (2006 01)
(21) 425007 (22) 2015 07 28
(86) 2015 07 28  PCT/Pl15/00125
(87) 2017 02 02  WO17/018897
(72) WOŚ PIOTR, Połaniec (Pl); łOgIn WalDeMaR, Mielec (Pl)
(73) POlSKIe ZaKłaDy lOTnICZe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Mielec (Pl)
(54) element łączący do łączenia elementów konstrukcji

(B1) (11) 234946 (41) 2020 01 13 
(51) F16J 15/53 (2006 01) 
 F16J 15/18 (2006 01)
(21) 426310 (22) 2018 07 11
(72) OChOŃSKI WłODZIMIeRZ, Kraków (Pl); KOT MaRCIn, 
Kraków (Pl); WĘDRyChOWICZ DaRIUSZ, grudna Kępska (Pl)
(73) aKaDeMIa gÓRnICZO-hUTnICZa IM  STanISłaWa 
STaSZICa W KRaKOWIe, Kraków (Pl)
(54) Uszczelnienie hybrydowe dla wielkogabarytowych elementów 
o ruchu obrotowym lub posuwisto-zwrotnym
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(B1) (11) 234942 (41) 2020 01 02 
(51) F16L 9/19 (2006 01) 
 E03F 3/02 (2006 01)
(21) 426052 (22) 2018 06 25
(72) POChWaT KaMIl, Rzeszów (Pl); SłyŚ DanIel, Krosno (Pl); 
KORDana SaBIna, Małówka (Pl); STaRZeC MaRIUSZ, Kolbuszowa (Pl)
(73) POlITeChnIKa RZeSZOWSKa IM  IgnaCegO łUKaSIeWICZa, 
Rzeszów (Pl)
(54) Kanał przesyłowy

(B1) (11) 234944 (41) 2020 01 02 
(51) F16L 13/14 (2006 01) 
 F16L 37/06 (2006 01)
(21) 426083 (22) 2018 06 26
(72) WRÓBel nIKODeM, Wysocko Wielkie (Pl); ReJeK MIChał, 
Cieszków (Pl); KRÓlCZyK gRZegORZ, Borek (Pl)
(73) ŚlIWIŃSKI MaRCIn ZaKłaD MeChanICZny ZaleSIe, 
Zalesie (Pl); WRÓBel nIKODeM, Wysocko Wielkie (Pl)
(54) Urządzenie do wykonywania nierozłącznego złączą pomiędzy 
rurą i króćcem przyłączeniowym

(B1) (11) 234998 (41) 2019 10 07 
(51) F16L 58/16 (2006 01) 
 B23K 101/04 (2006 01)
(21) 425111 (22) 2018 04 03
(72) SZOłTySIK anDRZeJ, legnica (Pl)
(73) SZOłTySIK anDRZeJ aSZTeCh, legnica (Pl)
(54) Sposób wykonywania zewnętrznej metalowej powłoki na po-
wierzchniach walcowych

(B1) (11) 234926 (41) 2019 07 29 
(51) F23J 15/04 (2006 01)
(21) 424350 (22) 2018 01 23
(72) WZOReK ZBIgnIeW, niepołomice (Pl); RUDZIŃSKI ZBIgnIeW, 
Wejherowo (Pl); ChORZelSKI MaCIeJ, Warszawa (Pl); 
łaZaReCKI TOMaSZ, gdańsk (Pl); KaMIŃSKI MIChał, Jastarnia (Pl)
(73) FaBRyKa KOTłÓW FaKO SPÓłKa aKCyJna, Rumia (Pl)
(54) Układ do oczyszczania odlotowych gazów spalinowych w in-
stalacjach spalania osadów ściekowych

(B1) (11) 235100 (41) 2019 10 21 
(51) F24D 13/02 (2006 01) 
 F24D 19/00 (2006 01)
(21) 425260 (22) 2018 04 17
(72) SZlaChTa anna, Kraków (Pl)
(73) aKaDeMIa SZTUK PIĘKnyCh IM  Jana MaTeJKI 
W KRaKOWIe, Kraków (Pl)
(54) grzejnik grafenowy

(B1) (11) 235033 (41) 2019 11 04 
(51) F24F 3/16 (2006 01)
(21) 425386 (22) 2018 04 26
(72) POłeDnIK BeRnaRD, lublin (Pl)
(73) POlITeChnIKa lUBelSKa, lublin (Pl)
(54) Układ i sposób oczyszczania i jonizowania powietrza

(B1) (11) 235057 (41) 2018 11 19 
(51) F27B 14/06 (2006 01) 
 F27B 14/08 (2006 01) 
 F27D 17/00 (2006 01)
(21) 421565 (22) 2017 05 11
(72) DOMagała JanUSZ, Konin (Pl)
(73) PRZeDSIĘBIORSTWO PRZeROBU MeTalI DOMeT SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Drążeń (Pl)
(54) Piec tyglowy wychylny z ogrzewaniem elektrycznym oporo-
wym do topienia aluminium

(B1) (11) 234929 (41) 2019 08 26 
(51) F28D 7/10 (2006 01) 
 F28F 9/24 (2006 01) 
 F24D 17/00 (2006 01) 
 F28D 7/08 (2006 01)
(21) 424646 (22) 2018 02 21
(72) KORDana SaBIna, Małówka (Pl); POChWaT KaMIl, Rzeszów (Pl); 
STaRZeC MaRIUSZ, Kolbuszowa (Pl); SłyŚ DanIel, Krosno (Pl)
(73) POlITeChnIKa RZeSZOWSKa IM  IgnaCegO łUKaSIeWICZa, 
Rzeszów (Pl)
(54) Poziomy wymiennik ciepła

(B1) (11) 234930 (41) 2019 09 09 
(51) F28D 7/10 (2006 01) 
 F28F 9/02 (2006 01) 
 F24D 17/00 (2006 01)
(21) 424685 (22) 2018 02 27
(72) MaZUR aleKSanDRa, Rzeszów (Pl); STeC agnIeSZKa, 
grodzisko Dolne (Pl); SłyŚ DanIel, Krosno (Pl)
(73) POlITeChnIKa RZeSZOWSKa IM  IgnaCegO łUKaSIeWICZa, 
Rzeszów (Pl)
(54) Poziomy prysznicowy wymiennik ciepła

(B1) (11) 235092 (41) 2019 03 11 
(51) F28D 19/04 (2006 01) 
 F28F 27/00 (2006 01)
(21) 422650 (22) 2017 08 25
(72) MROWIeC ROnalD, Krzyżanowice (Pl); halFaR ROBeRT, 
Wojnowice (Pl); halFaR łUKaSZ, Maków (Pl); KĘDZIOR PIOTR, 
Racibórz (Pl); FOlĘga eWa, Brzeźnica (Pl); łaPIn MaReK, Racibórz (Pl)
(73) RaFaKO SPÓłKa aKCyJna, Racibórz (Pl)
(54) System sterowania uszczelnień promieniowych obrotowych 
podgrzewaczy powietrza

(B1) (11) 235069 (41) 2019 06 17 
(51) F28D 19/04 (2006 01)
(21) 423707 (22) 2017 12 04
(72) PSTRĄgOWSKI JÓZeF, Pogórze (Pl)
(73) SWISS ROTORS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gdynia (Pl)
(54) Zwój do transmisji ciepła dla obrotowego cylindrycznego wy-
miennika ciepła

(B1) (11) 234906 (41) 2016 09 26 
(51) G01J 4/00 (2006 01) 
 G01M 11/02 (2006 01) 
 G01M 11/04 (2006 01) 
 G02F 1/01 (2006 01)
(21) 411653 (22) 2015 03 21
(72) PUSTelny SZyMOn, Kraków (Pl); WłODaRCZyK 
PRZeMySłaW, Kraków (Pl); BUDKeR DMITRy, Mainz (De); 
KIMBall DeReK F  JaCKSOn, San Ramon (US); 
VlaDIMIROVICh yaShChUK ValeRIy, Richmond (US)
(73) UnIWeRSyTeT JagIellOŃSKI, Kraków (Pl)
(54) Sposób wytwarzania wiązki światła o zadanej polaryzacji oraz 
układ do jego realizacji

(B1) (11) 234924 (41) 2016 12 19 
(51) G01N 15/04 (2006 01)
(21) 412647 (22) 2015 06 09
(72) KaSZUBKIeWICZ JaROSłaW, Wrocław (Pl)
(73) PRZeDSIĘBIORSTWO DORaDZTWa I WDROŻeŃ aRCanUM 
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wrocław (Pl)
(54) Urządzenie do pomiaru składu granulometrycznego materiału 
drobnoziarnistego

(B1) (11) 235079 (41) 2017 01 16 
(51) G01N 21/00 (2006 01) 
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 G01N 15/00 (2006 01) 
 G02B 6/00 (2006 01)
(21) 417619 (22) 2016 06 17
(72) CaBaJ JOanna, Wrocław (Pl); MaleCha KaROl, Wrocław (Pl); 
KRaWIeC SylWIa, Wrocław (Pl)
(73) POlITeChnIKa WROCłaWSKa, Wrocław (Pl)
(54) Ceramiczny czujnik fluoroescencyjny do wykrywania dopaminy

(B1) (11) 235043 (41) 2016 12 05 
(51) G01N 21/55 (2014 01) 
 G01N 33/543 (2006 01) 
 G01N 33/68 (2006 01)
(21) 412411 (22) 2015 05 21
(72) gORODKIeWICZ eWa, Białystok (Pl); TOKaRZeWICZ anna, 
Białystok (Pl)
(73) UnIWeRSyTeT W BIałyMSTOKU, Białystok (Pl)
(54) Biosensor do oznaczania enzymu metaloproteinazy-1 z wyko-
rzystaniem przeciwciała

(B1) (11) 235044 (41) 2016 12 05 
(51) G01N 21/55 (2014 01) 
 G01N 33/543 (2006 01) 
 G01N 33/68 (2006 01)
(21) 412412 (22) 2015 05 21
(72) gORODKIeWICZ eWa, Białystok (Pl); SanKIeWICZ anna, 
Białystok (Pl)
(73) UnIWeRSyTeT W BIałyMSTOKU, Białystok (Pl)
(54) Biosensor do oznaczania kolagenu typu IV z wykorzystaniem 
przeciwciała

(B1) (11) 235045 (41) 2016 12 05 
(51) G01N 21/55 (2014 01) 
 G01N 33/543 (2006 01) 
 G01N 33/68 (2006 01)
(21) 412413 (22) 2015 05 21
(72) gORODKIeWICZ eWa, Białystok (Pl); SanKIeWICZ anna, 
Białystok (Pl)
(73) UnIWeRSyTeT W BIałyMSTOKU, Białystok (Pl)
(54) Biosensor do oznaczania fibronektyny osoczowej z wykorzy-
staniem przeciwciała

(B1) (11) 235084 (41) 2018 06 18 
(51) G01N 27/84 (2006 01) 
 G01M 13/00 (2006 01) 
 G01R 33/00 (2006 01)
(21) 419819 (22) 2016 12 15
(72) ReMIORZ eRyK, Rudy (Pl); MIKUła STanISłaW, gliwice (Pl)
(73) POlITeChnIKa ŚlĄSKa, gliwice (Pl)
(54) Przyrząd do wykrywania pęknięć w ogniwach łańcuchów gór-
niczych

(B1) (11) 235062 (41) 2019 03 11 
(51) G01N 27/447 (2006 01) 
 G01N 33/50 (2006 01) 
 G01N 33/68 (2006 01)
(21) 422788 (22) 2017 09 08
(72) OlĘDZKa IlOna, gdańsk (Pl); MIĘKUS-PURWIn naTalIa, 
gdynia (Pl); BĄCZeK TOMaSZ, gdańsk (Pl); PlenIS alIna, gdańsk (Pl); 
KOWalSKI PIOTR, gdańsk (Pl)
(73) gDaŃSKI UnIWeRSyTeT MeDyCZny, gdańsk (Pl)
(54) Sposób izolacji amin biogennych z moczu

(B1) (11) 235030 (41) 2019 06 17 
(51) G01N 33/02 (2006 01) 
 G05D 23/00 (2006 01) 
 G01K 7/02 (2006 01) 
 A47J 37/00 (2006 01)
(21) 423871 (22) 2017 12 13

(72) ganCaRZ MaReK, lublin (Pl); RUSIneK ROBeRT, lublin (Pl); 
naWROCKa agnIeSZKa, lublin (Pl)
(73) InSTyTUT agROFIZyKI IM  BOhDana DOBRZaŃSKIegO 
POlSKIeJ aKaDeMII naUK, lublin (Pl)
(54) Stanowisko kontrolno-pomiarowe do monitorowania procesu 
miesienia i wypieku pieczywa, zwłaszcza chleba

(B1) (11) 235040 (41) 2016 07 04 
(51) G01N 33/68 (2006 01) 
 G01N 21/65 (2006 01)
(21) 410634 (22) 2014 12 23
(72) RygUła anna, Kraków (Pl); BaRaŃSKa MałgORZaTa, 
Kraków (Pl); ChłOPICKI STeFan, Kraków (Pl)
(73) UnIWeRSyTeT JagIellOŃSKI, Kraków (Pl)
(54) Sposób oceny stanu biochemicznego śródbłonka naczyniowego

(B1) (11) 234903 (41) 2015 08 17 
(51) G01N 33/569 (2006 01) 
 G01N 21/75 (2006 01)
(21) 407090 (22) 2014 02 05
(72) leŚnIeWSKI aDaM, Warszawa (Pl); łOŚ MaRCIn, gdańsk (Pl); 
JÖnSSOn-nIeDZIÓłKa MaRTIn, Warszawa (Pl); KRaJeWSKa anna, 
Malbork (Pl); SZOT KaTaRZyna, Warszawa (Pl); łOŚ JOanna, 
gdańsk (Pl); nIeDZIÓłKa-JÖnSSOn JOanna, Warszawa (Pl)
(73) InSTyTUT CheMII FIZyCZneJ POlSKIeJ aKaDeMII naUK, 
Warszawa (Pl)
(54) Kolorymetryczny sensor do wykrywania i/lub identyfikacji wi-
rusów i bakteriofagów oraz sposób wykrywania i/lub identyfikacji 
wirusów i bakteriofagów

(B1) (11) 234947 (41) 2020 01 13 
(51) G01R 31/02 (2006 01) 
 G01N 27/22 (2006 01) 
 H01B 17/34 (2006 01)
(21) 430337 (22) 2019 06 24
(72) ŻUKOWSKI PaWeł, lublin (Pl); KOłTUnOWICZ TOMaSZ 
nORBeRT, lublin (Pl); ROgalSKI PRZeMySłaW, lublin (Pl); 
SZROT MaReK KRZySZTOF, Piekary Śląskie (Pl); PłOWUCha 
JanUSZ TaDeUSZ, Piekary Śląskie (Pl); SUBOCZ Jan, Szczecin (Pl)
(73) POlITeChnIKa lUBelSKa, lublin (Pl); OBRe SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Piekary Śląskie (Pl)
(54) Sposób wyznaczania zawartości wilgoci w elementach stałych 
układu izolacji ciekło-stałej izolatorów przepustowych

(B1) (11) 235093 (41) 2019 04 23 
(51) G08B 21/02 (2006 01)
(21) 423227 (22) 2017 10 20
(72) DRZaZga JaKUB, Wadowice (Pl); WIeCZOReK RaDOSłaW, 
Kraków (Pl); KOZIeŃ MIChał, Kraków (Pl); KUŹnIaROWSKI KaROl, 
Kraków (Pl); MaCh łUKaSZ, Kraków (Pl)
(73) COMaRCh SPÓłKa aKCyJna, Kraków (Pl)
(54) nasobne medyczne urządzenie alarmowe

(B1) (11) 234914 (41) 2015 12 21 
(51) H01G 9/042 (2006 01) 
 H01M 4/96 (2006 01) 
 C23C 14/06 (2006 01) 
 B82B 3/00 (2006 01)
(21) 408478 (22) 2014 06 09
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F27B 14/08 (2006 01) 235057*
F27D 17/00 (2006 01) 235057*
F28D 7/10 (2006 01) 234929
F28D 7/08 (2006 01) 234929*
F28D 7/10 (2006 01) 234930
F28D 19/04 (2006 01) 235092
F28D 19/04 (2006 01) 235069
F28F 9/00 (2006 01) 234969*
F28F 9/02 (2006 01) 234969*
F28F 9/24 (2006 01) 234929*
F28F 9/02 (2006 01) 234930*
F28F 27/00 (2006 01) 235092*
G01B 7/00 (2006 01) 235089*
G01J 4/00 (2006 01) 234906
G01K 7/02 (2006 01) 235030*
G01L 1/00 (2006 01) 235089*
G01L 5/00 (2006 01) 234940*
G01M 11/02 (2006 01) 234906*
G01M 11/04 (2006 01) 234906*

G01M 13/00 (2006 01) 235084*
G01N 30/42 (2006 01) 234949*
G01N 33/574 (2006 01) 234956*
G01N 15/04 (2006 01) 234924
G01N 21/00 (2006 01) 235079
G01N 15/00 (2006 01) 235079*
G01N 21/55 (2014 01) 235043
G01N 33/543 (2006 01) 235043*
G01N 33/68 (2006 01) 235043*
G01N 21/55 (2014 01) 235044
G01N 33/543 (2006 01) 235044*
G01N 33/68 (2006 01) 235044*
G01N 21/55 (2014 01) 235045
G01N 33/543 (2006 01) 235045*
G01N 33/68 (2006 01) 235045*
G01N 27/84 (2006 01) 235084
G01N 27/447 (2006 01) 235062
G01N 33/50 (2006 01) 235062*
G01N 33/68 (2006 01) 235062*
G01N 33/02 (2006 01) 235030
G01N 33/68 (2006 01) 235040
G01N 21/65 (2006 01) 235040*
G01N 33/569 (2006 01) 234903
G01N 21/75 (2006 01) 234903*
G01N 27/22 (2006 01) 234947*
G01R 33/00 (2006 01) 235084*
G01R 31/02 (2006 01) 234947
G02B 6/00 (2006 01) 235079*
G02F 1/01 (2006 01) 234906*
G05D 23/00 (2006 01) 235030*
G06F 3/0354 (2013 01) 235034*
G06F 3/038 (2013 01) 235034*
G06F 3/033 (2013 01) 235034*
G06F 9/00 (2006 01) 235034*
G06Q 50/00 (2012 01) 235055*
G08B 21/16 (2006 01) 235094*
G08B 21/02 (2006 01) 235093
G08C 19/00 (2006 01) 235034*
H01B 3/08 (2006 01) 234959*
H01B 17/34 (2006 01) 234947*
H01G 9/042 (2006 01) 234914
H01L 31/04 (2014 01) 235007*
H01M 4/96 (2006 01) 234914*
H01R 13/00 (2006 01) 235034*
H02H 7/26 (2006 01) 235007*
H02S 40/36 (2014 01) 235007
H04B 7/26 (2006 01) 234910
H04B 3/50 (2006 01) 235076*
H04J 3/06 (2006 01) 234910*
H04M 11/00 (2006 01) 235076*
H04N 7/18 (2006 01) 235076
H04N 5/225 (2006 01) 234999*
H05K 3/30 (2006 01) 234999
H05K 3/28 (2006 01) 234999*
H05K 1/18 (2006 01) 234999*

InDeKS nUMeROWy 
UDZIelOnyCh PaTenTÓW

234901 A61F 5/04 (2006 01)
234902 C05F 9/00 (2006 01)
234903 G01N 33/569 (2006 01)
234904 B32B 27/02 (2006 01)

234905 C10B 45/02 (2006 01)
234906 G01J 4/00 (2006 01)
234907 A61K 8/60 (2006 01)
234908 F16B 5/06 (2006 01)

234909 B61F 5/00 (2006 01)
234910 H04B 7/26 (2006 01)
234911 B01D 9/02 (2006 01)
234912 B08B 3/12 (2006 01)
234913 C02F 11/04 (2006 01)
234914 H01G 9/042 (2006 01)
234915 C12Q 1/68 (2006 01)
234916 C09K 3/14 (2006 01)
234917 A23B 7/005 (2006 01)
234918 B32B 27/36 (2006 01)
234919 B60P 3/00 (2006 01)
234920 C04B 7/00 (2006 01)
234921 B01J 37/36 (2006 01)
234922 B61D 3/00 (2006 01)
234923 C07F 7/30 (2006 01)
234924 G01N 15/04 (2006 01)
234925 B01D 53/75 (2006 01)
234926 F23J 15/04 (2006 01)
234927 F04B 9/02 (2006 01)
234928 E01F 9/60 (2016 01)
234929 F28D 7/10 (2006 01)
234930 F28D 7/10 (2006 01)
234931 C05G 3/00 (2006 01)
234932 F04D 29/28 (2006 01)
234933 F04D 29/28 (2006 01)
234934 B62D 9/00 (2006 01)
234935 B62D 9/00 (2006 01)
234936 E03F 7/00 (2006 01)
234937 E02B 3/06 (2006 01)
234938 E02B 3/06 (2006 01)
234939 E02B 3/06 (2006 01)
234940 F02M 65/00 (2006 01)
234941 A61M 5/32 (2006 01)
234942 F16L 9/19 (2006 01)
234943 E04F 11/035 (2006 01)
234944 F16L 13/14 (2006 01)
234945 E03F 5/10 (2006 01)
234946 F16J 15/53 (2006 01)
234947 G01R 31/02 (2006 01)
234948 C07D 239/69 (2006 01)
234949 A61K 31/704 (2006 01)
234950 A61K 36/68 (2006 01)
234951 B01F 3/08 (2006 01)
234952 C09J 103/02 (2006 01)
234953 C03B 27/04 (2006 01)
234954 A61K 36/28 (2006 01)
234955 B01D 53/04 (2006 01)
234956 C07K 16/12 (2006 01)
234957 C10M 139/04 (2006 01)
234958 C10M 139/04 (2006 01)
234959 C03C 10/00 (2006 01)
234960 A23L 27/18 (2016 01)
234961 B44B 1/00 (2006 01)
234962 B65D 88/74 (2006 01)
234963 C10B 53/07 (2006 01)
234964 C05F 17/00 (2006 01)
234965 B02C 21/00 (2006 01)
234966 F02D 19/08 (2006 01)
234967 C07D 413/06 (2006 01)
234968 B32B 29/08 (2006 01)
234969 B65D 41/08 (2006 01)
234970 D21B 1/02 (2006 01)
234971 B62D 63/06 (2006 01)
234972 A45C 11/20 (2006 01)
234973 A23N 15/08 (2006 01)
234974 B65D 83/04 (2006 01)
234975 A47L 15/44 (2006 01)

234976 A47L 15/44 (2006 01)
234977 A63B 71/14 (2006 01)
234978 A61K 36/064 (2006 01)
234979 C09K 17/14 (2006 01)
234980 C09K 17/44 (2006 01)
234981 C09K 17/42 (2006 01)
234982 C09K 17/42 (2006 01)
234983 C09K 17/42 (2006 01)
234984 C09K 17/42 (2006 01)
234985 C09K 17/14 (2006 01)
234986 C09K 17/44 (2006 01)
234987 C09K 17/42 (2006 01)
234988 C09K 17/42 (2006 01)
234989 C09K 17/42 (2006 01)
234990 C09K 17/42 (2006 01)
234991 B27K 5/04 (2006 01)
234992 B23K 101/12 (2006 01)
234993 B29C 45/78 (2006 01)
234994 B23C 3/00 (2006 01)
234995 B23C 3/00 (2006 01)
234996 B23B 31/173 (2006 01)
234997 B42D 25/30 (2014 01)
234998 F16L 58/16 (2006 01)
234999 H05K 3/30 (2006 01)
235000 A01D 34/66 (2006 01)
235001 A01K 5/00 (2006 01)
235002 B32B 3/12 (2006 01)
235003 B01D 29/88 (2006 01)
235004 A41D 13/11 (2006 01)
235005 A41D 13/11 (2006 01)
235006 B29C 48/375 (2019 01)
235007 H02S 40/36 (2014 01)
235008 B29C 48/36 (2019 01)
235009 B21D 19/08 (2006 01)
235010 B01F 7/18 (2006 01)
235011 B01J 31/40 (2006 01)
235012 C11C 3/00 (2006 01)
235013 C01G 31/00 (2006 01)
235014 C01F 5/00 (2006 01)
235015 C01G 31/00 (2006 01)
235016 C12P 19/60 (2006 01)
235017 C07F 9/10 (2006 01)
235018 C12P 33/02 (2006 01)
235019 C12P 33/06 (2006 01)
235020 C12P 33/06 (2006 01)
235021 C12P 33/06 (2006 01)
235022 C12P 33/02 (2006 01)
235023 C12P 33/06 (2006 01)
235024 C12P 19/60 (2006 01)
235025 C07H 15/26 (2006 01)
235026 C07H 17/07 (2006 01)
235027 C07C 251/36 (2006 01)
235028 C07D 309/10 (2006 01)
235029 C07D 309/10 (2006 01)
235030 G01N 33/02 (2006 01)
235031 B21D 19/08 (2006 01)
235032 B21D 19/06 (2006 01)
235033 F24F 3/16 (2006 01)
235034 A61B 5/00 (2006 01)
235035 B66B 3/00 (2006 01)
235036 A61L 27/46 (2006 01)
235037 C23C 18/30 (2006 01)
235038 A61K 31/16 (2006 01)
235039 B32B 3/28 (2006 01)
235040 G01N 33/68 (2006 01)
235041 B32B 27/36 (2006 01)
235042 E21B 19/24 (2006 01)



24 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 5/2020

 1 2  1 2

235043 G01N 21/55 (2014 01)
235044 G01N 21/55 (2014 01)
235045 G01N 21/55 (2014 01)
235046 B82Y 30/00 (2011 01)
235047 B32B 43/00 (2006 01)
235048 A01K 1/015 (2006 01)
235049 B62D 63/06 (2006 01)
235050 B62D 33/037 (2006 01)
235051 E01B 35/10 (2006 01)
235052 A47B 57/04 (2006 01)
235053 C12P 19/26 (2006 01)
235054 A21D 13/06 (2017 01)
235055 B67D 7/08 (2010 01)
235056 C08F 6/12 (2006 01)
235057 F27B 14/06 (2006 01)
235058 E04B 9/06 (2006 01)
235059 A23L 29/238 (2016 01)
235060 B65D 85/32 (2006 01)
235061 C01B 32/198 (2017 01)
235062 G01N 27/447 (2006 01)
235063 C08L 23/06 (2006 01)
235064 C08L 23/06 (2006 01)
235065 E04D 13/068 (2006 01)
235066 A47K 17/02 (2006 01)
235067 B29C 64/245 (2017 01)
235068 B03C 3/04 (2006 01)
235069 F28D 19/04 (2006 01)
235070 C22C 23/00 (2006 01)
235071 B65B 29/02 (2006 01)

235072 C09K 3/18 (2006 01)
235073 C02F 1/44 (2006 01)
235074 C01B 33/12 (2006 01)
235075 A47C 3/00 (2006 01)
235076 H04N 7/18 (2006 01)
235077 E21B 21/02 (2006 01)
235078 B07B 1/28 (2006 01)
235079 G01N 21/00 (2006 01)
235080 C10M 173/00 (2006 01)
235081 C10B 53/00 (2006 01)
235082 E21D 11/38 (2006 01)
235083 A61L 27/44 (2006 01)
235084 G01N 27/84 (2006 01)
235085 C10L 5/44 (2006 01)
235086 A61K 36/06 (2006 01)
235087 C09K 8/52 (2006 01)
235088 A61K 31/728 (2006 01)
235089 B65G 39/00 (2006 01)
235090 C08G 63/42 (2006 01)
235091 C04B 26/26 (2006 01)
235092 F28D 19/04 (2006 01)
235093 G08B 21/02 (2006 01)
235094 E21F 17/18 (2006 01)
235095 A61K 36/28 (2006 01)
235096 A01H 4/00 (2006 01)
235097 C05F 1/00 (2006 01)
235098 C12Q 1/6895 (2018 01)
235099 C09K 17/52 (2006 01)
235100 F24D 13/02 (2006 01)

decyZJe o odMowie udZielenia prawa,  
wydane po ogłosZeniu o ZgłosZeniu

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wy-
nalazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielo-
nych, oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,  
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone .

(a1) (21) 390469 18/2011
(a1) (21) 391447 26/2011
(a1) (21) 397071 11/2013
(a1) (21) 399116 23/2013
(a1) (21) 399242 07/2013
(a1) (21) 399243 07/2013
(a1) (21) 399371 25/2013
(a1) (21) 400885 07/2014
(a1) (21) 400935 07/2014
(a1) (21) 402455 15/2014
(a1) (21) 402463 15/2014
(a1) (21) 404549 01/2015
(a1) (21) 404997 04/2015
(a1) (21) 406407 12/2015
(a1) (21) 407031 16/2015
(a1) (21) 407033 16/2015
(a1) (21) 407187 17/2015
(a1) (21) 407289 21/2015
(a1) (21) 407355 04/2015
(a1) (21) 409373 06/2016
(a1) (21) 409564u) 07/2016
(a1) (21) 411536 19/2016
(a1) (21) 411930 21/2016
(a1) (21) 412214 23/2016
(a1) (21) 412598u) 26/2016

(a1) (21) 413597 05/2017
(a1) (21) 413641 05/2017
(a1) (21) 414273 08/2017
(a1) (21) 414363 09/2017
(a1) (21) 414364 09/2017
(a1) (21) 414586 10/2017
(a1) (21) 414587 10/2017
(a1) (21) 414588 10/2017
(a1) (21) 415184 13/2017
(a1) (21) 415246 13/2017
(a1) (21) 415608 14/2017
(a1) (21) 415708 15/2017
(a1) (21) 415817 15/2017
(a1) (21) 416300 18/2017
(a1) (21) 416428 19/2017
(a1) (21) 416805 01/2017
(a1) (21) 416864 22/2017
(a1) (21) 416866 22/2017
(a1) (21) 416924 22/2017
(a1) (21) 417086u) 24/2017
(a1) (21) 417365 25/2017
(a1) (21) 417367 25/2017
(a1) (21) 417682 01/2018
(a1) (21) 418062 03/2018
(a1) (21) 418158 04/2018

u) zgłoszenie (część zgłoszenia) będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru 
użytkowego

(a1) (21) 418166u) 04/2018
(a1) (21) 418205 04/2018
(a1) (21) 418398 05/2018
(a1) (21) 418485 06/2018
(a1) (21) 418573 06/2018
(a1) (21) 418575 06/2018
(a1) (21) 418803 07/2018
(a1) (21) 419125 09/2018
(a1) (21) 419465 11/2018
(a1) (21) 419547 12/2018
(a1) (21) 419885 14/2018
(a1) (21) 420107 15/2018
(a1) (21) 420403 17/2018
(a1) (21) 420491 17/2018
(a1) (21) 420765 19/2018
(a1) (21) 420784 19/2018
(a1) (21) 420832 20/2018
(a1) (21) 420963 20/2018
(a1) (21) 421146 21/2018
(a1) (21) 421156 03/2018
(a1) (21) 421157 03/2018
(a1) (21) 421260 02/2018
(a1) (21) 421275 02/2018
(a1) (21) 421361 22/2018
(a1) (21) 421573 24/2018
(a1) (21) 421575 24/2018
(a1) (21) 421594 24/2018
(a1) (21) 421599 24/2018
(a1) (21) 421744 25/2018
(a1) (21) 421764 25/2018
(a1) (21) 421881 26/2018
(a1) (21) 421925 26/2018
(a1) (21) 421927 26/2018
(a1) (21) 421969 01/2019
(a1) (21) 422157 02/2019
(a1) (21) 422164 02/2019
(a1) (21) 422172 02/2019
(a1) (21) 422322 03/2019

(a1) (21) 422410u) 04/2019
(a1) (21) 422531 05/2019
(a1) (21) 422727 06/2019
(a1) (21) 422769 06/2019
(a1) (21) 422816 07/2019
(a1) (21) 422842 07/2019
(a1) (21) 422940 07/2019
(a1) (21) 422941 07/2019
(a1) (21) 422949 07/2019
(a1) (21) 422993 08/2019
(a1) (21) 423001 08/2019
(a1) (21) 423080 08/2019
(a1) (21) 423270 10/2019
(a1) (21) 423377 11/2018
(a1) (21) 423395 11/2019
(a1) (21) 423411 11/2019
(a1) (21) 423472 11/2018
(a1) (21) 423581 12/2019
(a1) (21) 423679 12/2019
(a1) (21) 423698 13/2019
(a1) (21) 423823 13/2019
(a1) (21) 423894 13/2019
(a1) (21) 423935 14/2019
(a1) (21) 423952 14/2019
(a1) (21) 424036 14/2019
(a1) (21) 424104 14/2019
(a1) (21) 424244 15/2019
(a1) (21) 424252 15/2019
(a1) (21) 424326 16/2019
(a1) (21) 424334 15/2019
(a1) (21) 424342 16/2019
(a1) (21) 424647 18/2019
(a1) (21) 424684 01/2019
(a1) (21) 424814 20/2019
(a1) (21) 424893u) 20/2019
(a1) (21) 424986 20/2019
(a1) (21) 425047 21/2018
(a1) (21) 426188 02/2020

decyZJe o uMorZeniu postĘpowania  
w sprawie udZielenia prawa,  

wydane po ogłosZeniu o ZgłosZeniu

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wyna-
lazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych 
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym 
zgłoszenie zostało ogłoszone .

(a1) (21) 385782 03/2010
(a1) (21) 388609 (62) 379327 

20/2009
(a1) (21) 401858 12/2014
(a1) (21) 406337 12/2015
(a1) (21) 410887 15/2016
(a1) (21) 413370 04/2017

(a1) (21) 415230u) 03/2017
(a1) (21) 421548 02/2018
(a1) (21) 421700 03/2018
(a1) (21) 422194 03/2018
(a1) (21) 422336u) 03/2019
(a1) (21) 424924 20/2019

wygaśniĘcie prawa

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego patentu, 
datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia .

(B1) (11) 206311 2018 11 15 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 217943 2016 04 28 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 221267 2018 05 02 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 221531 2017 08 16 Patent wygasł w całości 

u) zgłoszenie (część zgłoszenia) będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru 
użytkowego
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(B1) (11) 221731 2018 06 22 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 221937 2018 05 02 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 225137 2018 06 17 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 225229 2017 08 06 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 225301 2017 08 31 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 226505 2018 05 21 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 227499 2018 10 11 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 227694 2019 08 31 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 228694 2017 10 20 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 228997 2015 09 07 Patent wygasł w całości 
(B1) (11) 229098 2018 05 21 Patent wygasł w całości 

wpisy i ZMiany w reJestrZe nieuwZglĘdnione  
w innych saModZielnych ogłosZeniach

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu, wskazanie 
rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu . Publikacji podlegają wpisy 
w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw ograniczających 
patent oraz sprostowania istotnych pomyłek .

Rubryka A – dane uprawnionego 
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające patent
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczą-

ce patentu 
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu

(11) 201130  a  Wykreślono: alCOn Inc , hünenberg, Szwaj-
caria Wpisano: novartis ag, Bazylea, Szwajcaria

(11) 204263  a  Wykreślono: Bristol-Myers Squibb holdings 
Ireland, Steinhausen, Szwajcaria Wpisano: Bristol-Myers Squibb 
holdings Ireland Unlimited Company, Steinhausen, Szwajcaria

(11) 210705  a  Wykreślono: UZIn TyRO ag, Buochs, Szwaj-
caria Wpisano: Uzin Utz Schweiz ag, Buochs, Szwajcaria

(11) 215089  a  Wykreślono: InSTyTUT TeChnIKI gÓRnI-
CZeJ KOMag, gliwice, Polska  000022473 Wpisano: BeCKeR-
-WaRKOP SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Świerklany, Polska 270501974

(11) 213757 D  „W dniu 30 lipca 2019 r  na podstawie po-
stanowienia Sądu Rejonowego dla łodzi-Śródmieścia w łodzi 
Wydział XV gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  akt lD XV 
ns-Rej Za 2893/19/070) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2618249 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
Pat 213757 ustanowiony na rzecz spółki Platforma CC Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie wo-
bec spółki green Recyckling Spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością z siedzibą w łodzi” 

(11) 215901  a  Wykreślono: Bristol-Myers Squibb holdings 
Ireland, Steinhausen, Szwajcaria Wpisano: Bristol-Myers Squibb 
holdings Ireland Unlimited Company, Steinhausen, Szwajcaria

(11) 216776  a  Wykreślono: aMBeR-SZKłO SPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Chorzów, Polska 278050784 
Wpisano: aMBeR-glaSS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIalnOŚCIĄ, Chorzów, Polska 278050784

(11) 217034  a  Wykreślono: CZeRBUD SPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rzeszów, Polska  180386936 
Wpisano: CZeRBUD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Wola Rafałowska, Polska 180386936

(11) 217035  a  Wykreślono: CZeRBUD SPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rzeszów, Polska  180386936 
Wpisano: CZeRBUD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Wola Rafałowska, Polska 180386936

(11) 222103  a  Wykreślono: InSTyTUT ZaaWanSOWanyCh 
TeChnOlOgII WyTWaRZanIa, Kraków, Polska 000032603 Wpisa-

no: SIeĆ BaDaWCZa łUKaSIeWICZ - InSTyTUT ZaaWanSOWa-
nyCh TeChnOlOgII WyTWaRZanIa, Kraków, Polska 000032603

(11) 224193  a  Wykreślono: DUBIel VITRUM SPÓłKa JaW-
na, Rabka-Zdrój, Polska  122399341 Wpisano: DUBIel VITRUM 
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rabka-
-Zdrój, Polska 122399341

(11) 224660  a  Wykreślono: UnIWeRSyTeT PRZyRODnI-
CZy W lUBlInIe, lublin, Polska  000001896; InSTyTUT PRZe-
MySłU ORganICZnegO, Warszawa, Polska 000042613; InSTy-
TUT IMMUnOlOgII I TeRaPII DOŚWIaDCZalneJ, Wrocław, 
Polska  000325883 Wpisano: SIeĆ BaDaWCZa łUKaSIeWICZ-
-InSTyTUT PRZeMySłU ORganICZnegO, Warszawa, Pol-
ska 000042613

(11) 224661  a  Wykreślono: UnIWeRSyTeT PRZyRODnI-
CZy W lUBlInIe, lublin, Polska  000001896; InSTyTUT PRZe-
MySłU ORganICZnegO, Warszawa, Polska 000042613; InSTy-
TUT IMMUnOlOgII I TeRaPII DOŚWIaDCZalneJ, Wrocław, 
Polska  000325883 Wpisano: SIeĆ BaDaWCZa łUKaSIeWICZ-
-InSTyTUT PRZeMySłU ORganICZnegO, Warszawa, Pol-
ska 000042613

(11) 224788  a  Wykreślono: KUTa PaWeł K & K ReCyKlIng 
SySTeM, Brzesko, Polska  852617471 Wpisano: K&K ReCyKlIng 
SySTeM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Brzesko, Polska 384994678

(11) 226561  a  Wykreślono: Bristol-Myers Squibb holdings 
Ireland, Steinhausen, Szwajcaria Wpisano: Bristol-Myers Squibb 
holdings Ireland Unlimited Company, Steinhausen, Szwajcaria

(11) 225235 D  „W dniu 11 maja 2019 r  na podstawie posta-
nowienia Sądu Rejonowego dla m st  Warszawy w Warszawie 
Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  akt Wa XI 
ns-Rej Za 4020/19/954) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2609052 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
Pat 225235 ustanowiony na rzecz agencji Rozwoju Przemysłu 
Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Instytutu Wyso-
kich Ciśnień Polskiej akademii nauk z siedzibą w Warszawie” 

(11) 228083  a  Wykreślono: enBIO TeChnOlOgy SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Suchy Dwór, Pol-
ska 191317763 Wpisano: enBIO TeChnOlOgy SPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gdynia, Polska 191317763

(11) 228879  a  Wykreślono: enBIO TeChnOlOgy SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Suchy Dwór, Pol-
ska 191317763 Wpisano: enBIO TeChnOlOgy SPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gdynia, Polska 191317763

(11) 229184  a  Wykreślono: enBIO TeChnOlOgy SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Suchy Dwór, Pol-
ska 191317763 Wpisano: enBIO TeChnOlOgy SPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gdynia, Polska 191317763

(11) 229568 D  „W dniu 11 maja 2019 r  na podstawie posta-
nowienia Sądu Rejonowego dla m st  Warszawy w Warszawie 
Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  akt Wa XI 
ns-Rej Za 4020/19/954) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2609052 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
Pat 229568 ustanowiony na rzecz agencji Rozwoju Przemysłu 
Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Instytutu Wyso-
kich Ciśnień Polskiej akademii nauk z siedzibą w Warszawie” 

(11) 231548 D  „W dniu 11 maja 2019 r  na podstawie posta-
nowienia Sądu Rejonowego dla m st  Warszawy w Warszawie 
Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  akt Wa XI 
ns-Rej Za 4020/19/954) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2609052 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
Pat 231548 ustanowiony na rzecz agencji Rozwoju Przemysłu 
Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Instytutu Wyso-
kich Ciśnień Polskiej akademii nauk z siedzibą w Warszawie” 

(11) 232849 C  Wykreślono: elKe gJalT heMPenIUS, Deest, 
holandia Wpisano: eelKe gJalT heMPenIUS, Deest, holandia 

(11) 233754 C  Wykreślono: MaRCIn głODnIOK, Wielka 
Skotnica, Pl Wpisano: MaRCIn głODnIOK, Mysłowice, Pl
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patenty europeJskie

ZłoŻone tłuMacZenia  
patentÓw europeJskich

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: rodzaj tłumaczenia patentu 
europejskiego chronionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
opisany kodem dokumentu, datę publikacji o udzieleniu patentu 
europejskiego, rok wydania i numer Europejskiego Biuletynu Paten-
towego, w którym ogłoszono o udzieleniu patentu, numer patentu 
europejskiego .
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(T3) (97) 08 01 2020 2020/02 eP 3337829 B1
(T3) (97) 02 10 2019 2019/40 eP 3338025 B1
(T3) (97) 20 02 2019 2019/08 eP 3338143 B1
(T3) (97) 30 10 2019 2019/44 eP 3338591 B1
(T3) (97) 30 10 2019 2019/44 eP 3338768 B1
(T3) (97) 13 11 2019 2019/46 eP 3339323 B1
(T3) (97) 24 07 2019 2019/30 eP 3339535 B1
(T3) (97) 27 11 2019 2019/48 eP 3340813 B1
(T3) (97) 20 11 2019 2019/47 eP 3341295 B1
(T3) (97) 20 11 2019 2019/47 eP 3341303 B1
(T3) (97) 09 10 2019 2019/41 eP 3341379 B1
(T3) (97) 27 11 2019 2019/48 eP 3341518 B1
(T3) (97) 02 10 2019 2019/40 eP 3341564 B1
(T3) (97) 23 10 2019 2019/43 eP 3342265 B1
(T3) (97) 20 11 2019 2019/47 eP 3343249 B1
(T3) (97) 08 01 2020 2020/02 eP 3344552 B1
(T3) (97) 06 11 2019 2019/45 eP 3344677 B1
(T3) (97) 16 10 2019 2019/42 eP 3344892 B1
(T3) (97) 09 10 2019 2019/41 eP 3344918 B1
(T3) (97) 04 09 2019 2019/36 eP 3345785 B1
(T3) (97) 04 12 2019 2019/49 eP 3345895 B1
(T3) (97) 13 11 2019 2019/46 eP 3346049 B1
(T3) (97) 25 12 2019 2019/52 eP 3346981 B1
(T3) (97) 25 12 2019 2019/52 eP 3346982 B1
(T3) (97) 02 10 2019 2019/40 eP 3347145 B1
(T3) (97) 06 11 2019 2019/45 eP 3347379 B1
(T3) (97) 06 11 2019 2019/45 eP 3347564 B1
(T3) (97) 25 12 2019 2019/52 eP 3349268 B1
(T3) (97) 30 10 2019 2019/44 eP 3350040 B1
(T3) (97) 06 11 2019 2019/45 eP 3350047 B1
(T3) (97) 30 10 2019 2019/44 eP 3350101 B1
(T3) (97) 06 11 2019 2019/45 eP 3350239 B1
(T3) (97) 13 11 2019 2019/46 eP 3350334 B1
(T3) (97) 06 11 2019 2019/45 eP 3350862 B1
(T3) (97) 28 08 2019 2019/35 eP 3350967 B1
(T3) (97) 09 10 2019 2019/41 eP 3351031 B1
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(T3) (97) 30 10 2019 2019/44 eP 3351511 B1
(T3) (97) 16 10 2019 2019/42 eP 3351630 B1
(T3) (97) 28 08 2019 2019/35 eP 3351646 B1
(T3) (97) 09 10 2019 2019/41 eP 3351851 B1
(T3) (97) 04 09 2019 2019/36 eP 3352721 B1
(T3) (97) 30 10 2019 2019/44 eP 3352990 B1
(T3) (97) 06 11 2019 2019/45 eP 3353059 B1
(T3) (97) 09 10 2019 2019/41 eP 3353079 B1
(T3) (97) 09 10 2019 2019/41 eP 3353800 B1
(T3) (97) 23 10 2019 2019/43 eP 3354246 B1
(T3) (97) 22 01 2020 2020/04 eP 3354348 B1
(T3) (97) 23 10 2019 2019/43 eP 3354516 B1
(T3) (97) 11 09 2019 2019/37 eP 3354793 B1
(T3) (97) 13 11 2019 2019/46 eP 3355392 B1
(T3) (97) 06 11 2019 2019/45 eP 3355542 B1
(T3) (97) 06 11 2019 2019/45 eP 3355726 B1
(T3) (97) 31 07 2019 2019/31 eP 3355795 B1
(T3) (97) 16 10 2019 2019/42 eP 3356296 B1
(T3) (97) 13 11 2019 2019/46 eP 3356459 B1
(T3) (97) 30 10 2019 2019/44 eP 3356599 B1
(T3) (97) 27 11 2019 2019/48 eP 3358666 B1
(T3) (97) 20 11 2019 2019/47 eP 3358944 B1
(T3) (97) 20 11 2019 2019/47 eP 3359655 B1
(T3) (97) 06 11 2019 2019/45 eP 3359736 B1
(T3) (97) 21 08 2019 2019/34 eP 3359975 B1
(T3) (97) 28 08 2019 2019/35 eP 3360588 B1
(T3) (97) 30 10 2019 2019/44 eP 3360824 B1
(T3) (97) 04 12 2019 2019/49 eP 3361000 B1
(T3) (97) 18 12 2019 2019/51 eP 3361248 B1
(T3) (97) 30 10 2019 2019/44 eP 3361593 B1
(T3) (97) 27 11 2019 2019/48 eP 3362334 B1
(T3) (97) 06 11 2019 2019/45 eP 3362516 B1
(T3) (97) 04 12 2019 2019/49 eP 3363093 B1
(T3) (97) 08 01 2020 2020/02 eP 3363230 B1
(T3) (97) 13 11 2019 2019/46 eP 3363627 B1
(T3) (97) 30 10 2019 2019/44 eP 3363720 B1
(T3) (97) 27 11 2019 2019/48 eP 3363902 B1
(T3) (97) 11 12 2019 2019/50 eP 3364800 B1
(T3) (97) 04 12 2019 2019/49 eP 3364829 B1
(T3) (97) 20 11 2019 2019/47 eP 3365051 B1
(T3) (97) 20 11 2019 2019/47 eP 3365327 B1
(T3) (97) 04 12 2019 2019/49 eP 3365393 B1
(T3) (97) 31 07 2019 2019/31 eP 3365476 B1
(T3) (97) 23 10 2019 2019/43 eP 3365573 B1
(T3) (97) 04 12 2019 2019/49 eP 3366477 B1
(T3) (97) 18 09 2019 2019/38 eP 3366597 B1
(T3) (97) 04 12 2019 2019/49 eP 3366911 B1
(T3) (97) 20 11 2019 2019/47 eP 3367042 B1
(T3) (97) 16 10 2019 2019/42 eP 3367252 B1
(T3) (97) 04 12 2019 2019/49 eP 3367805 B1
(T3) (97) 04 12 2019 2019/49 eP 3367807 B1
(T3) (97) 16 10 2019 2019/42 eP 3368262 B1
(T3) (97) 18 09 2019 2019/38 eP 3368422 B1
(T3) (97) 20 11 2019 2019/47 eP 3368588 B1
(T3) (97) 11 12 2019 2019/50 eP 3368682 B1
(T3) (97) 06 11 2019 2019/45 eP 3368852 B1
(T3) (97) 18 12 2019 2019/51 eP 3369298 B1
(T3) (97) 23 10 2019 2019/43 eP 3369306 B1
(T3) (97) 16 10 2019 2019/42 eP 3369986 B1
(T3) (97) 30 10 2019 2019/44 eP 3370637 B1
(T3) (97) 27 11 2019 2019/48 eP 3370967 B1
(T3) (97) 16 10 2019 2019/42 eP 3371035 B1
(T3) (97) 15 01 2020 2020/03 eP 3371279 B1
(T3) (97) 08 01 2020 2020/02 eP 3371394 B1
(T3) (97) 30 10 2019 2019/44 eP 3372087 B1
(T3) (97) 11 12 2019 2019/50 eP 3373580 B1
(T3) (97) 18 12 2019 2019/51 eP 3373581 B1

(T3) (97) 25 09 2019 2019/39 eP 3373720 B1
(T3) (97) 08 01 2020 2020/02 eP 3374187 B1
(T3) (97) 02 10 2019 2019/40 eP 3374357 B1
(T3) (97) 18 12 2019 2019/51 eP 3374366 B1
(T3) (97) 06 11 2019 2019/45 eP 3375687 B1
(T3) (97) 08 01 2020 2020/02 eP 3375764 B1
(T3) (97) 25 09 2019 2019/39 eP 3375766 B1
(T3) (97) 23 10 2019 2019/43 eP 3376087 B1
(T3) (97) 09 10 2019 2019/41 eP 3376615 B1
(T3) (97) 13 11 2019 2019/46 eP 3376824 B1
(T3) (97) 25 09 2019 2019/39 eP 3376930 B1
(T3) (97) 20 11 2019 2019/47 eP 3377663 B1
(T3) (97) 09 10 2019 2019/41 eP 3377687 B1
(T3) (97) 01 01 2020 2020/01 eP 3377731 B1
(T3) (97) 27 11 2019 2019/48 eP 3378067 B1
(T3) (97) 09 10 2019 2019/41 eP 3378141 B1
(T3) (97) 25 09 2019 2019/39 eP 3378697 B1
(T3) (97) 23 10 2019 2019/43 eP 3378930 B1
(T3) (97) 18 12 2019 2019/51 eP 3379084 B1
(T3) (97) 13 11 2019 2019/46 eP 3379548 B1
(T3) (97) 23 10 2019 2019/43 eP 3379937 B1
(T3) (97) 06 11 2019 2019/45 eP 3379992 B1
(T3) (97) 30 10 2019 2019/44 eP 3380649 B1
(T3) (97) 27 11 2019 2019/48 eP 3381327 B1
(T3) (97) 13 11 2019 2019/46 eP 3381585 B1
(T3) (97) 27 11 2019 2019/48 eP 3381631 B1
(T3) (97) 18 09 2019 2019/38 eP 3382042 B1
(T3) (97) 23 10 2019 2019/43 eP 3382130 B1
(T3) (97) 09 10 2019 2019/41 eP 3383747 B1
(T3) (97) 29 01 2020 2020/05 eP 3384078 B1
(T3) (97) 08 01 2020 2020/02 eP 3384627 B1
(T3) (97) 20 11 2019 2019/47 eP 3385466 B1
(T3) (97) 13 11 2019 2019/46 eP 3385618 B1
(T3) (97) 13 11 2019 2019/46 eP 3385665 B1
(T3) (97) 11 12 2019 2019/50 eP 3386830 B1
(T3) (97) 11 12 2019 2019/50 eP 3386994 B1
(T3) (97) 28 08 2019 2019/35 eP 3387055 B1
(T3) (97) 09 10 2019 2019/41 eP 3387178 B1
(T3) (97) 06 11 2019 2019/45 eP 3387261 B1
(T3) (97) 02 10 2019 2019/40 eP 3387375 B1
(T3) (97) 13 11 2019 2019/46 eP 3387789 B1
(T3) (97) 23 10 2019 2019/43 eP 3387797 B1
(T3) (97) 20 11 2019 2019/47 eP 3388589 B1
(T3) (97) 30 10 2019 2019/44 eP 3388744 B1
(T3) (97) 25 09 2019 2019/39 eP 3389068 B1
(T3) (97) 30 10 2019 2019/44 eP 3389288 B1
(T3) (97) 30 10 2019 2019/44 eP 3389290 B1
(T3) (97) 30 10 2019 2019/44 eP 3390186 B1
(T3) (97) 20 11 2019 2019/47 eP 3390371 B1
(T3) (97) 26 06 2019 2019/26 eP 3390426 B1
(T3) (97) 27 11 2019 2019/48 eP 3390910 B1
(T3) (97) 23 10 2019 2019/43 eP 3391173 B1
(T3) (97) 18 12 2019 2019/51 eP 3392069 B1
(T3) (97) 06 11 2019 2019/45 eP 3392375 B1
(T3) (97) 20 11 2019 2019/47 eP 3392548 B1
(T3) (97) 18 12 2019 2019/51 eP 3393626 B1
(T3) (97) 18 12 2019 2019/51 eP 3393627 B1
(T3) (97) 30 10 2019 2019/44 eP 3393883 B1
(T3) (97) 06 11 2019 2019/45 eP 3393936 B1
(T3) (97) 23 10 2019 2019/43 eP 3393958 B1
(T3) (97) 25 09 2019 2019/39 eP 3394204 B1
(T3) (97) 09 10 2019 2019/41 eP 3394402 B1
(T3) (97) 02 10 2019 2019/40 eP 3394492 B1
(T3) (97) 30 10 2019 2019/44 eP 3395520 B1
(T3) (97) 08 01 2020 2020/02 eP 3395721 B1
(T3) (97) 11 12 2019 2019/50 eP 3396084 B1
(T3) (97) 23 10 2019 2019/43 eP 3396284 B1
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(T3) (97) 01 01 2020 2020/01 eP 3396744 B1
(T3) (97) 25 12 2019 2019/52 eP 3396957 B1
(T3) (97) 30 10 2019 2019/44 eP 3397086 B1
(T3) (97) 20 11 2019 2019/47 eP 3397097 B1
(T3) (97) 06 11 2019 2019/45 eP 3397805 B1
(T3) (97) 09 10 2019 2019/41 eP 3397913 B1
(T3) (97) 18 12 2019 2019/51 eP 3398424 B1
(T3) (97) 30 10 2019 2019/44 eP 3398461 B1
(T3) (97) 30 10 2019 2019/44 eP 3399031 B1
(T3) (97) 04 12 2019 2019/49 eP 3399123 B1
(T3) (97) 23 10 2019 2019/43 eP 3399871 B1
(T3) (97) 16 10 2019 2019/42 eP 3400156 B1
(T3) (97) 30 10 2019 2019/44 eP 3400805 B1
(T3) (97) 09 10 2019 2019/41 eP 3401245 B1
(T3) (97) 06 11 2019 2019/45 eP 3401283 B1
(T3) (97) 04 12 2019 2019/49 eP 3401350 B1
(T3) (97) 20 11 2019 2019/47 eP 3401907 B1
(T3) (97) 13 11 2019 2019/46 eP 3402928 B1
(T3) (97) 05 02 2020 2020/06 eP 3403042 B1
(T3) (97) 09 10 2019 2019/41 eP 3403450 B1
(T3) (97) 09 10 2019 2019/41 eP 3403526 B1
(T3) (97) 27 11 2019 2019/48 eP 3404290 B1
(T3) (97) 06 11 2019 2019/45 eP 3405518 B1
(T3) (97) 04 12 2019 2019/49 eP 3406164 B1
(T3) (97) 22 01 2020 2020/04 eP 3406379 B1
(T3) (97) 27 11 2019 2019/48 eP 3406686 B1
(T3) (97) 20 11 2019 2019/47 eP 3407673 B1
(T3) (97) 25 12 2019 2019/52 eP 3407699 B1
(T3) (97) 06 11 2019 2019/45 eP 3407979 B1
(T3) (97) 18 12 2019 2019/51 eP 3407988 B1
(T3) (97) 13 11 2019 2019/46 eP 3408189 B1
(T3) (97) 13 11 2019 2019/46 eP 3408415 B1
(T3) (97) 30 10 2019 2019/44 eP 3408451 B1
(T3) (97) 20 11 2019 2019/47 eP 3409598 B1
(T3) (97) 27 11 2019 2019/48 eP 3411268 B1
(T3) (97) 11 12 2019 2019/50 eP 3411460 B1
(T3) (97) 04 12 2019 2019/49 eP 3411566 B1
(T3) (97) 04 12 2019 2019/49 eP 3411671 B1
(T3) (97) 20 11 2019 2019/47 eP 3412999 B1
(T3) (97) 07 08 2019 2019/32 eP 3413000 B1
(T3) (97) 20 11 2019 2019/47 eP 3413765 B1
(T3) (97) 16 10 2019 2019/42 eP 3413861 B1
(T3) (97) 29 01 2020 2020/05 eP 3414051 B1
(T3) (97) 30 10 2019 2019/44 eP 3414188 B1
(T3) (97) 13 11 2019 2019/46 eP 3414508 B1
(T3) (97) 30 10 2019 2019/44 eP 3415290 B1
(T3) (97) 01 01 2020 2020/01 eP 3416531 B1
(T3) (97) 30 10 2019 2019/44 eP 3416897 B1
(T3) (97) 27 11 2019 2019/48 eP 3417113 B1
(T3) (97) 13 11 2019 2019/46 eP 3417284 B1
(T3) (97) 16 10 2019 2019/42 eP 3417873 B1
(T3) (97) 06 11 2019 2019/45 eP 3419598 B1
(T3) (97) 13 11 2019 2019/46 eP 3420312 B1
(T3) (97) 13 11 2019 2019/46 eP 3421123 B1
(T3) (97) 20 11 2019 2019/47 eP 3421140 B1
(T3) (97) 13 11 2019 2019/46 eP 3421222 B1
(T3) (97) 02 10 2019 2019/40 eP 3421339 B1
(T3) (97) 25 12 2019 2019/52 eP 3423024 B1
(T3) (97) 06 11 2019 2019/45 eP 3423197 B1
(T3) (97) 27 11 2019 2019/48 eP 3424397 B1
(T3) (97) 29 01 2020 2020/05 eP 3424446 B1
(T3) (97) 20 11 2019 2019/47 eP 3425221 B1
(T3) (97) 06 11 2019 2019/45 eP 3425830 B1
(T3) (97) 02 10 2019 2019/40 eP 3426850 B1
(T3) (97) 30 10 2019 2019/44 eP 3428209 B1
(T3) (97) 11 09 2019 2019/37 eP 3429032 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 eP 3429977 B1

(T3) (97) 06 11 2019 2019/45 eP 3431072 B1
(T3) (97) 20 11 2019 2019/47 eP 3431214 B1
(T3) (97) 13 11 2019 2019/46 eP 3432327 B1
(T3) (97) 01 01 2020 2020/01 eP 3434699 B1
(T3) (97) 25 12 2019 2019/52 eP 3434840 B1
(T3) (97) 13 11 2019 2019/46 eP 3435980 B1
(T3) (97) 11 12 2019 2019/50 eP 3440132 B1
(T3) (97) 11 12 2019 2019/50 eP 3441259 B1
(T3) (97) 08 01 2020 2020/02 eP 3444056 B1
(T3) (97) 01 01 2020 2020/01 eP 3444870 B1
(T3) (97) 23 10 2019 2019/43 eP 3445324 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 eP 3445608 B1
(T3) (97) 13 11 2019 2019/46 eP 3445742 B1
(T3) (97) 02 10 2019 2019/40 eP 3445907 B1
(T3) (97) 30 10 2019 2019/44 eP 3446695 B1
(T3) (97) 16 10 2019 2019/42 eP 3446786 B1
(T3) (97) 16 10 2019 2019/42 eP 3448715 B1
(T3) (97) 09 10 2019 2019/41 eP 3448926 B1
(T3) (97) 01 01 2020 2020/01 eP 3449331 B1
(T3) (97) 08 01 2020 2020/02 eP 3449887 B1
(T3) (97) 08 01 2020 2020/02 eP 3452739 B1
(T3) (97) 05 02 2020 2020/06 eP 3454561 B1
(T3) (97) 06 11 2019 2019/45 eP 3456202 B1
(T3) (97) 13 11 2019 2019/46 eP 3456864 B1
(T3) (97) 23 10 2019 2019/43 eP 3458353 B1
(T3) (97) 23 10 2019 2019/43 eP 3459601 B1
(T3) (97) 30 10 2019 2019/44 eP 3460052 B1
(T3) (97) 20 11 2019 2019/47 eP 3460149 B1
(T3) (97) 18 09 2019 2019/38 eP 3464726 B1
(T3) (97) 23 10 2019 2019/43 eP 3465079 B1
(T3) (97) 11 12 2019 2019/50 eP 3471882 B1
(T3) (97) 08 01 2020 2020/02 eP 3471940 B1
(T3) (97) 25 12 2019 2019/52 eP 3476367 B1
(T3) (97) 01 01 2020 2020/01 eP 3476368 B1
(T3) (97) 13 11 2019 2019/46 eP 3476838 B1
(T3) (97) 13 11 2019 2019/46 eP 3480213 B1
(T3) (97) 04 12 2019 2019/49 eP 3490877 B1
(T3) (97) 27 11 2019 2019/48 eP 3491741 B1
(T3) (97) 11 12 2019 2019/50 eP 3493929 B1
(T3) (97) 18 12 2019 2019/51 eP 3494929 B1
(T3) (97) 08 01 2020 2020/02 eP 3494930 B1
(T3) (97) 16 10 2019 2019/42 eP 3496898 B1
(T3) (97) 13 11 2019 2019/46 eP 3498391 B1
(T3) (97) 25 12 2019 2019/52 eP 3501455 B1
(T3) (97) 05 02 2020 2020/06 eP 3503609 B1
(T3) (97) 18 12 2019 2019/51 eP 3503788 B1
(T3) (97) 18 12 2019 2019/51 eP 3506739 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 eP 3507467 B1
(T3) (97) 06 11 2019 2019/45 eP 3515602 B1
(T3) (97) 18 12 2019 2019/51 eP 3520307 B1
(T3) (97) 27 11 2019 2019/48 eP 3521810 B1

ogłosZenia

sprostowania opisÓw patentowych

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer udzielonego prawa 
oraz informację o sprostowaniu . 

(B1) (11) 232848 Postanowiono opis patentowy ponownie wydru-
kować 

(B1) (11) 232849 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko-
wać ze względu na błąd w imieniu współtwórcy: jest “elKe gJalT heM-
PenIUS, Deest, nl” powinno być “eelKe gJalT heMPenIUS, Deest, nl” 
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(B1) (11) 233631 Postanowiono opis patentowy ponownie wydru-
kować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie  

(B1) (11) 233693 Postanowiono opis patentowy ponownie wydru-
kować 

(B1) (11) 233754 Postanowiono opis patentowy ponownie wydru-
kować ze względu na stwierdzony błąd w nazwie miejscowości 
współtwórcy Marcina głodnioka: jest “Wielka Skotnica” powinno 
być “Mysłowice”  

(B1) (11) 234027 Postanowiono opis patentowy ponownie wydru-
kować ze względu na omyłkowe pominięcie na stronie tytułowej 
opisu współtwórcy Roberta Zadęckiego zamieszkałego w Radomiu 

oświadcZenia  
o gotowości udZielenia 

 licencJi (licencJa otwarta)

PaTenTy

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu, datę 
zgłoszenia, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu Patentowego,  
w którym ogłoszono o udzieleniu patentu, wysokość opłaty licen-
cyjnej (jeśli uprawniony ją podał) i datę złożenia oświadczenia, tytuł 
wynalazku oraz nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego z adresem .

(B1) (11) 235003 (22) 2018 02 26 05/2020 (-) 2020 01 20
(54) Urządzenie do filtracji cieczy, zwłaszcza substratu
(73) InSTyTUT TeChnOlOgICZnO-PRZyRODnICZy
al  hrabska 3
Falenty
05-090 Raszyn

(B1) (11) 235004 (22) 2017 12 05 05/2020 (-) 2020 01 15
(54) Sposób i urządzenie do ochrony przed wydychanymi zanie-
czyszczeniami powietrza
(73) POlITeChnIKa lUBelSKa
ul  nadbystrzycka 38 D
20-618 lublin

(B1) (11) 235005 (22) 2017 12 05 05/2020 (-) 2020 01 15
(54) Sposób i urządzenie do ochrony przed wdychaniem zanie-
czyszczonego powietrza
(73) POlITeChnIKa lUBelSKa
ul  nadbystrzycka 38 D
20-618 lublin

(B1) (11) 235011 (22) 2015 02 24 05/2020 (10%) 2019 12 30
(54) Sposób regeneracji katalizatora heterogenicznego z procesów 
epoksydacji olejów roślinnych
(73) ZaChODnIOPOMORSKI UnIWeRSyTeT TeChnOlOgICZny  
W SZCZeCInIe
al  Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1) (11) 235012 (22) 2015 11 04 05/2020 (10%) 2019 12 30 
(54) Sposób epoksydowania oleju ogórecznikowego
(73) ZaChODnIOPOMORSKI UnIWeRSyTeT TeChnOlOgICZny  
W SZCZeCInIe
al  Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1) (11) 235013 (22) 2017 03 28 05/2020 (-) 2019 12 30
(54) Związek chemiczny o strukturze rutylu zawierający żelazo, tan-
tal, wanad i tlen oraz sposoby wytwarzania związku chemicznego 
o strukturze rutylu zawierającego żelazo, tantal, wanad i tlen

(73) ZaChODnIOPOMORSKI UnIWeRSyTeT TeChnOlOgICZny  
W SZCZeCInIe
al  Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1) (11) 235015 (22) 2018 01 10 05/2020 (-) 2019 12 30
(54) Ograniczony roztwór stały w trójskładnikowym układzie tlen-
ków metali przejściowych zawierający wanad, iterb, itr i tlen oraz 
sposoby wytwarzania ograniczonego roztworu stałego
(73) ZaChODnIOPOMORSKI UnIWeRSyTeT TeChnOlOgICZny  
W SZCZeCInIe
al  Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1) (11) 235016 (22) 2016 04 26 05/2020 (-) 2020 01 31
(54) Sposób wytwarzania 7-O-β-D-4’’-metoksyglukopiranozylo-4’-
hydroksyizoflawonu
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul  norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 235017 (22) 2016 09 12 05/2020 (-) 2020 01 31
(54) 1’,2’-Di{2-[(2’’e)-2’’-butylideno-1’’,3’’,3’’-trimetylo]cykloheksylo}ace-
tylo-sn-glicero-3’-fosfocholina oraz sposób otrzymywania 1’,2’-di{2-
-[(2’’e)-2’’-butylideno-1’’,3’’,3’’-trimetylo]cykloheksylo}acetylo-sn-glice-
ro-3’-fosfocholiny
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul  norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 235018 (22) 2017 01 13 05/2020 (-) 2020 01 31
(54) Sposób wytwarzania 17a-oxa-D-homo-androst-4-en-3,17-dionu
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul  norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 235019 (22) 2017 01 13 05/2020 (-) 2020 01 31
(54) Sposób wytwarzania 3β,7α-dihydroksyandrost-5-en-17-onu
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul  norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 235020 (22) 2017 01 13 05/2020 (-) 2020 01 31
(54) Sposób wytwarzania 3β,7α,17α-trihydroksyandrost-5-enu
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul  norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 235021 (22) 2017 03 22 05/2020 (-) 2020 01 31
(54) Sposób wytwarzania 3β,7α-dihydroksyandrost-5-en-17-onu
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul  norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 235022 (22) 2017 03 22 05/2020 (-) 2020 01 31
(54) Sposób wytwarzania 6β-hydroksyandrost-4-en-3,17-dionu
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul  norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 235023 (22) 2017 03 22 05/2020 (-) 2020 02 03
(54) Sposób wytwarzania 3β,6β-dihydroksyandrost-4-en-17-onu
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul  norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 235024 (22) 2017 03 29 05/2020 (-) 2020 01 31



nr 5/2020 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 37

(54) Sposób wytwarzania 3-O-β-D-glukopiranozyloflawonu
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul  norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 235025 (22) 2017 03 29 05/2020 (-) 2020 01 31
(54) 4’-O-β-D-(4’’-O-metyloglukopiranozylo)-3-metoksyflawon i spo- 
sób wytwarzania 4’-O-β-D-(4’’-O-metyloglukopiranozylo)-3-meto- 
ksyflawonu
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul  norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 235026 (22) 2017 03 29 05/2020 (-) 2020 01 31
(54) 3-O-β-D-gencjobiozylo-4’-hydroksyflawon i sposób wytwa-
rzania 3-O-β-D-gencjobiozylo-4’-hydroksyflawonu
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul  norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 235027 (22) 2018 02 27 05/2020 (-) 2020 01 31
(54) (e)-oksym 4’-fenylo-4-metoksychalkonu i (Z)-oksym 4’-fenylo-
-4-metoksychalkonu oraz sposób ich jednoczesnego otrzymywania
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul  norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 235028 (22) 2018 05 15 05/2020 (-) 2020 01 31
(54) (4S,5S,6R)-5-t-bromo-4-r-(2’,5’-dimetylofenylo)-6-c-metylotetra- 
hydropiran-2-on oraz sposób jego otrzymywania
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul  norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 235029 (22) 2018 05 15 05/2020 (-) 2020 01 31
(54) (4R,5R,6S)-5-t-bromo-4-r-(2’,5’-dimetylofenylo)-6-c-metylotetra- 
hydropiran-2-on oraz sposób jego otrzymywania
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul  norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 235030 (22) 2017 12 13 05/2020 (-) 2020 02 24
(54) Stanowisko kontrolno-pomiarowe do monitorowania procesu 
miesienia i wypieku pieczywa, zwłaszcza chleba
(73) InSTyTUT agROFIZyKI IM  BOhDana DOBRZaŃSKIegO POl-
SKIeJ aKaDeMII naUK
ul  Doświadczalna 4
20-290 lublin

(B1) (11) 235031 (22) 2018 05 30 05/2020 (-) 2019 12 13
(54) narzędzia i sposób kształtowania na zimno odkuwek cienko-
ściennych
(73) POlITeChnIKa lUBelSKa
ul  nadbystrzycka 38 D
20-618 lublin

(B1) (11) 235032 (22) 2018 05 30 05/2020 (-) 2019 12 13
(54) narzędzia i sposób kształtowania na zimno odkuwki drążonej  
z kołnierzem
(73) POlITeChnIKa lUBelSKa
ul  nadbystrzycka 38 D
20-618 lublin

(B1) (11) 235033 (22) 2018 04 26 05/2020 (-) 2020 02 11
(54) Układ i sposób oczyszczania i jonizowania powietrza
(73) POlITeChnIKa lUBelSKa
ul  nadbystrzycka 38 D
20-618 lublin
(B1) (11) 235034 (22) 2019 06 27 05/2020 (-) 2020 02 11
(54) Układ synchronizacji danych elektroencefalograficznych i oku-
lograficznych
(73) POlITeChnIKa lUBelSKa
ul  nadbystrzycka 38 D
20-618 lublin

(B1) (11) 235035 (22) 2018 12 19 05/2020 (-) 2019 12 11
(54) Układ i sposób oceny komfortu dźwigu
(73) POlITeChnIKa lUBelSKa
ul  nadbystrzycka 38 D
20-618 lublin
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b. wZory uŻytkowe

Cyfrowe kody identyfikujące (według normy WIPO ST . 9), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów użytkowych oznaczają:

(11) – numer prawa ochronnego
(21) – numer zgłoszenia
(22) – data zgłoszenia
(23) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
(30) – dane dotyczące pierwszeństwa konwencyjnego (numer zgłoszenia priorytetowego, data wniesienia zgłoszenia 

priorytetowego, kod kraju)
(41) – data ogłoszenia o zgłoszeniu
(51) – symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
(54) – tytuł wzoru użytkowego
(71) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj zgłaszającego  

(kod kraju)
(72) – nazwisko i imię twórcy; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj twórcy (kod kraju)
(73) – nazwisko i imię lub nazwa uprawnionego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania lub siedziba oraz kraj 

uprawnionego (kod kraju)
(76) – nazwisko i imię twórcy będącego jednocześnie uprawnionym; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj 

uprawnionego (kod kraju)
(86) – data i numer zgłoszenia międzynarodowego
(87) – data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego 

Przed cyfrowym kodem identyfikującym (11) lub przed numerem prawa ochronnego umieszczone są literowo-cyfrowe kody identyfikujące 
(kod rodzaju dokumentu), zgodnie z przyjętymi symbolami (wg normy WIPO ST . 16):

(U1) – Ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego
(y1) – Prawo ochronne

prawa ochronne  
na wZory uŻytkowe

udZielone prawa 
(od nr 71 375 do nr 71 422)

(y1) (11) 71395 (41) 2019 11 04 
(51) A01K 31/18 (2006 01) 
 A01K 31/16 (2006 01) 
 A01K 1/015 (2006 01)
(21) 127155 (22) 2018 04 27
(72) BaRTCZaK leSZeK, Tarnowo Podgórne (Pl)
(73) BaRTCZaK leSZeK, Tarnowo Podgórne (Pl)
(54) Wkładka do misek lęgowych

(y1) (11) 71405 (41) 2019 09 23 
(51) A01M 7/00 (2006 01) 
 A01M 11/00 (2006 01)
(21) 127140 (22) 2018 03 16
(72) DOMInIaK łUKaSZ, Zimnice (Pl)
(73) DOMInIaK łUKaSZ, Zimnice (Pl)
(54) Opryskiwacz sadowniczy z przystawką wentylatorową

(y1) (11) 71385 (41) 2019 10 21 
(51) A41B 13/06 (2006 01)
(21) 127220 (22) 2018 04 09
(72) PlUTa MagDa, Kraków (Pl); KaWeCKa anna, Kraków (Pl)
(73) PlUTa MagDa, Kraków (Pl); KaWeCKa anna, Kraków (Pl)
(54) Becik

(y1) (11) 71383 (41) 2019 09 09 
(51) A47B 88/40 (2017 01)
(21) 127072 (22) 2018 02 27
(72) MaZUReK PIOTR, Warszawa (Pl); PIChneJ KRZySZTOF, 
Warszawa (Pl)
(73) gTV aSSeT ManageMenT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Pruszków (Pl)
(54) Uniwersalny system mocowania wyposażenia garderoby

(y1) (11) 71378 (41) 2019 05 20 
(51) A47C 4/02 (2006 01) 
 A47C 5/00 (2006 01)
(21) 126779 (22) 2017 11 12
(72) MeRlIngeR łUKaSZ, Poznań (Pl)
(73) laBO PRInT SPÓłKa aKCyJna, Poznań (Pl)
(54) Siedzisko kartonowe

(y1) (11) 71401 (41) 2019 04 23 
(51) A47K 3/40 (2006 01) 
 A47K 3/28 (2006 01) 
 A47K 3/00 (2006 01) 
 A47K 4/00 (2006 01)
(21) 126691 (22) 2017 10 11
(72) SChaeDleR STeFan, Międzychód-Bielsko (Pl); 
SChaeDleR henRyK, Dzięcielin (Pl)
(73) SCheDPOl SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, 
Międzychód-Bielsko (Pl)
(54) Brodzik posadzkowy

(y1) (11) 71393 (41) 2019 10 21 
(51) A61B 5/04 (2006 01) 
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 A61B 5/0402 (2006 01) 
 A61B 5/0408 (2006 01)
(21) 127241 (22) 2018 04 12
(72) łOPaTa KInga, Skomielna Biała (Pl)
(73) COMaRCh healThCaRe SPÓłKa aKCyJna, Kraków (Pl)
(54) Tekstylny element przewodzący

(y1) (11) 71377 (41) 2019 05 06 
(51) A61F 5/01 (2006 01) 
 A61F 13/00 (2006 01) 
 A61F 13/06 (2006 01) 
 A61F 13/10 (2006 01) 
 A41B 11/06 (2006 01)
(21) 126722 (22) 2017 10 23
(72) BRyła SłaWOMIR CeZaRy, łowicz (Pl); 
BRyła DOROTa IZaBela, łowicz (Pl)
(73) BRyła SłaWOMIR CeZaRy, łowicz (Pl); 
tBRyła DOROTa IZaBela, łowicz (Pl)
(54) Skarpeta profilaktyczna

(y1) (11) 71412 (41) 2020 01 13 
(51) A61G 5/10 (2006 01) 
 B60B 7/00 (2006 01)
(21) 127452 (22) 2018 07 02
(72) BanyŚ MaRCIn, Katowice (Pl)
(73) BanyŚ MaRCIn, Katowice (Pl)
(54) nakładka osłaniająca łożysko koła wózka inwalidzkiego

(y1) (11) 71390 (41) 2019 09 23 
(51) A61L 9/20 (2006 01) 
 F24F 3/16 (2006 01)
(62) 126614
(21) 128421 (22) 2017 09 20
(72) łUKaSIaK ZBIgnIeW, aleksandrów łódzki (Pl)
(73) UlTRa-VIOl SPÓłKa JaWna PIeTRaS, PURgał, WÓJCIK, 
Zgierz (Pl)
(54) Wielokomorowy, przepływowy sterylizator powietrza

(y1) (11) 71386 (41) 2019 11 04 
(51) A62B 19/00 (2006 01) 
 A62B 7/00 (2006 01) 
 A61M 16/22 (2006 01)
(21) 127290 (22) 2018 04 27
(72) SZCZOTaRZ gRZegORZ, Radzionków (Pl); BORZĘCKI CZeSłaW, 
Tarnowskie góry (Pl); gUZy eDWaRD, nakło Śląskie (Pl); 
KOZIK WInCenTy, Kalety (Pl); gRygIeR WłODZIMIeRZ, 
Tąpkowice (Pl); JĘDRUSIK leSZeK, Ożarowice (Pl)
(73) FaBRyKa SPRZĘTU RaTUnKOWegO I laMP gÓRnICZyCh 
FaSeR SPÓłKa aKCyJna, Tarnowskie góry (Pl)
(54) Pochłaniacz do tlenowego aparatu izolującego

(y1) (11) 71392 (41) 2019 11 18 
(51) A63B 22/06 (2006 01) 
 A63B 23/04 (2006 01)
(21) 127336 (22) 2018 05 15
(72) gnIaDeK MaCIeJ, Toruń (Pl); TOPOlIŃSKI TOMaSZ, Osielsko (Pl)
(73) UnIWeRSyTeT TeChnOlOgICZnO-PRZyRODnICZy IM  Jana 
I JĘDRZeJa ŚnIaDeCKICh W ByDgOSZCZy, Bydgoszcz (Pl)
(54) Urządzenie rehabilitacyjne do kończyny dolnej

(y1) (11) 71421 (41) 2019 11 04 
(51) A63F 9/12 (2006 01) 
 A63F 9/08 (2006 01) 
 A63F 9/06 (2006 01) 
 A63F 9/00 (2006 01) 
 A63H 33/00 (2006 01)
(21) 127294 (22) 2018 04 30
(72) ZIÓłKOWSKI JaKUB, Wiązów (Pl)
(73) ZIÓłKOWSKI JaKUB, Wiązów (Pl)
(54) Układanka logiczna

(y1) (11) 71407 (41) 2019 11 04 
(51) B61B 3/00 (2006 01) 
 B61B 13/04 (2006 01)
(21) 128350 (22) 2019 06 17
(72) CZOPeK DaMIan, Pszczyna (Pl)
(73) CZOPeK DaMIan PROPOlI, Pszczyna (Pl)
(54) napędowe koło cierne kolejki podwieszonej

(y1) (11) 71414 (41) 2019 12 16 
(51) B61D 15/00 (2006 01) 
 B61K 11/00 (2006 01)
(21) 127400 (22) 2018 06 05
(72) MaRSZałeK KRZySZTOF, Wrocław (Pl); CyBUlSKI PIOTR, 
Brzezina (Pl); RaDOMSKI JaCeK, Wrocław (Pl); KłODKOWSKI TOMaSZ, 
Wrocław (Pl); PaWłOW JanUSZ, Wrocław (Pl)
(73) PRZeDSIĘBIORSTWO haK SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wrocław (Pl)
(54) Pomost jezdny

(y1) (11) 71379 (41) 2019 11 18 
(51) B62D 63/06 (2006 01) 
 A01B 51/04 (2006 01)
(21) 127331 (22) 2018 05 14
(72) KOBZaRenKO DMyTRO, Kijów (Ua)
(73) KOBZaRenKO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wola niechcicka Stara (Pl)
(54) Przyczepa

(y1) (11) 71384 (41) 2019 09 09 
(51) B65B 51/06 (2006 01) 
 B65B 7/00 (2006 01) 
 B65D 85/10 (2006 01)
(21) 127090 (22) 2018 03 02
(72) BĄK JaROSłaW, Kraków (Pl)
(73) BĄK JaROSłaW, Kraków (Pl)
(54) Opakowanie zbiorcze z paskami ochronnymi na wyroby tyto-
niowe

(y1) (11) 71394 (41) 2019 10 07 
(51) B65D 5/02 (2006 01) 
 B65D 5/10 (2006 01) 
 B65D 5/36 (2006 01)
(21) 127218 (22) 2018 04 06
(72) MaRCZUK aDaM, leszno (Pl)
(73) WeRneR KenKel SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Krzycko Wielkie (Pl)
(54) Wykrój opakowania

(y1) (11) 71417 (41) 2019 10 21 
(51) B65D 5/02 (2006 01) 
 B65D 5/10 (2006 01) 
 B65D 5/36 (2006 01)
(21) 127245 (22) 2018 04 13
(72) MaRCZUK aDaM, leszno (Pl)
(73) WeRneR KenKel SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Krzycko Wielkie (Pl)
(54) Wykrój opakowania

(y1) (11) 71416 (41) 2019 10 21 
(51) B65D 5/02 (2006 01) 
 B65D 5/10 (2006 01) 
 B65D 5/36 (2006 01)
(21) 127246 (22) 2018 04 13
(72) MaRCZUK aDaM, leszno (Pl)
(73) WeRneR KenKel SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Krzycko Wielkie (Pl)
(54) Wykrój opakowania
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(y1) (11) 71419 (41) 2019 10 07 
(51) B65D 88/10 (2006 01) 
 E04H 7/00 (2006 01) 
 B65D 90/02 (2019 01)
(21) 127195 (22) 2018 03 30
(72) TOMCZyK aRTUR, Warszawa (Pl); WaJS aRKaDIUSZ, Ząbki (Pl)
(73) aQUa WORlD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Ząbki (Pl)
(54) Konstrukcja wzmacniająca zbiorniki plastikowe składająca się 
z metalowych obejm o profilu zamkniętym i plastikowych żeber

(y1) (11) 71418 (41) 2019 10 07 
(51) B65D 88/10 (2006 01) 
 E04H 7/00 (2006 01) 
 B65D 90/02 (2019 01)
(21) 127196 (22) 2018 03 30
(72) TOMCZyK aRTUR, Warszawa (Pl); WaJS aRKaDIUSZ, Ząbki (Pl)
(73) aQUa WORlD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Ząbki (Pl)
(54) Konstrukcja wzmacniająca zbiorniki plastikowe składająca się 
z metalowych obejm o profilu otwartym i plastikowych żeber

(y1) (11) 71420 (41) 2014 10 27 
(51) B65G 67/12 (2006 01)
(62) 403698
(21) 128046 (22) 2013 04 26
(72) WITCZaK MaRCIn, Toruń (Pl)
(73) aTS SPÓłKa aKCyJna, Toruń (Pl)
(54) Platforma do przewozu produktów, zwłaszcza w kształcie walca

(y1) (11) 71387 (41) 2019 12 16 
(51) B67B 3/10 (2006 01) 
 B67B 3/00 (2006 01) 
 B67B 6/00 (2009 01)
(21) 127398 (22) 2018 06 05
(72) KWaPISZ TOMaSZ, łódź (Pl); KWaPISZ PIOTR, łódź (Pl)
(73) BROWIn SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, łódź (Pl)
(54) Zaciskarka

(y1) (11) 71396 (41) 2019 09 23 
(51) C10B 31/00 (2006 01)
(21) 127153 (22) 2018 03 19
(72) ByTnaR KRZySZTOF, Kraków (Pl); KRZaK MaTeUSZ, 
Chełmiec (Pl); MIChalSKI JÓZeF, łagów (Pl); ŻMUDa WIeSłaW, 
Kraków (Pl)
(73) aKaDeMIa gÓRnICZO-hUTnICZa IM  STanISłaWa 
STaSZICa W KRaKOWIe, Kraków (Pl)
(54) Urządzenie do podawania materiału do reaktora pirolitycznego

(y1) (11) 71403 (41) 2019 10 21 
(51) E01B 25/22 (2006 01) 
 B65G 17/20 (2006 01) 
 E21F 13/02 (2006 01)
(21) 128035 (22) 2019 02 18
(72) WITOSłaWSKI anDRZeJ, lublin (Pl)
(73) ZaKłaDy PRODUKCyJnO-hanDlOWe STalPOl SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, lublin (Pl)
(54) Trawersa

(y1) (11) 71402 (41) 2019 10 21 
(51) E01B 25/22 (2006 01) 
 B65G 17/20 (2006 01) 
 E21F 13/02 (2006 01)
(21) 128036 (22) 2019 02 18
(72) WITOSłaWSKI anDRZeJ, lublin (Pl)

(73) ZaKłaDy PRODUKCyJnO-hanDlOWe STalPOl SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, lublin (Pl)
(54) Trawersa

(y1) (11) 71406 (41) 2017 11 06 
(51) E02D 27/42 (2006 01) 
 E04H 12/22 (2006 01)
(62) 416971
(21) 128518 (22) 2016 04 25
(72) DRaTWa ROMan STanISłaW, Kalety (Pl); 
DRaTWa MagDalena MaRIa, Kalety (Pl)
(73) WPŻ elBUD gDaŃSK SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Owśnice (Pl)
(54) Fundament prefabrykowany wielkogabarytowy składany 
o zwiększonej stabilności i wytrzymałości

(y1) (11) 71422 (41) 2018 11 05 
(51) E02D 29/14 (2006 01) 
 E02D 29/12 (2006 01) 
 E03F 5/02 (2006 01)
(21) 126320 (22) 2017 04 28
(72) WODeCKI JÓZeF, Końskie (Pl)
(73) WODeCKI JÓZeF, Końskie (Pl)
(54) Właz kanałowy zwłaszcza studzienek kanalizacyjnych

(y1) (11) 71404 (41) 2019 10 07 
(51) E04C 1/00 (2006 01) 
 E04B 1/32 (2006 01)
(21) 127212 (22) 2018 04 03
(72) JanOWSKI gRZegORZ, Ochraniew (Pl)
(73) JanOWSKI gRZegORZ, Ochraniew (Pl)
(54) Konstrukcyjno-izolacyjny element przekrycia geodezyjnej ko-
puły budowlanej

(y1) (11) 71382 (41) 2019 05 20 
(51) E04F 15/02 (2006 01)
(21) 127005 (22) 2018 02 06
(72) WeRRa RaFał, Brusy (Pl); JanISZeWSKa DanUTa, lichnowy (Pl)
(73) ZenOn SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Brusy (Pl)
(54) element podłogowy trójwarstwowy drewniany do łączenia 
wzdłużnego i poprzecznego na pióro-wpust

(y1) (11) 71389 (41) 2019 01 02 
(51) E05B 19/02 (2006 01) 
 E05B 19/06 (2006 01)
(62) 126150
(21) 127656 (22) 2017 03 16
(30) CZ2016-32626 U  2016 07 28 CZ
(72) STenCl JIRI, Javornice (CZ); FIBIKaR lUBOS, Zdar nad Orlici (CZ); 
ReMen ROMan, Ziar nad hronom (SK)
(73) aSSa aBlOy Czech & Slovakia s r o , Rychnov nad Knĕžnou (CZ)
(54) Półprodukt klucza do współpracy z wkładką bębenkową

(y1) (11) 71400 (41) 2019 08 26 
(51) E05C 9/18 (2006 01) 
 E05B 15/02 (2006 01) 
 E05B 65/02 (2006 01) 
 H02B 1/30 (2006 01)
(21) 127044 (22) 2018 02 16
(72) BUCIOR BaRTOSZ, Bydgoszcz (Pl); ReJaK MIChał, Bydgoszcz (Pl)
(73) BelMa aCCeSSORIeS SySTeMS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Białe Błota (Pl)
(54) Mechanizm zamykania drzwi szaf przemysłowych

(y1) (11) 71388 (41) 2019 12 16 
(51) E05F 15/40 (2015 01) 
 A01K 31/02 (2006 01)
(21) 127401 (22) 2018 06 06
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(72) SZURleJ TaDeUSZ, Borne Sulinowo (Pl); SZURleJ MIROSłaWa, 
Borne Sulinowo (Pl)
(73) SZURleJ TaDeUSZ, Borne Sulinowo (Pl); SZURleJ MIROSłaWa, 
Borne Sulinowo (Pl)
(54) Urządzenie do sterowania układem zamykania i otwierania, 
zwłaszcza boksów gospodarskich

(y1) (11) 71375 (41) 2019 01 02 
(51) E06B 3/68 (2006 01)
(21) 126431 (22) 2017 06 20
(72) WeSOłOWSKI gRZegORZ, Kraków (Pl)
(73) OKnOPlaST SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Ochmanów (Pl)
(54) Mocowanie rozłączne siatki szprosów ozdobnych ze skrzydłem 
okiennym

(y1) (11) 71415 (41) 2019 11 18 
(51) E06B 3/72 (2006 01) 
 E06B 5/16 (2006 01)
(21) 127303 (22) 2018 05 05
(72) WIŚnIeWSKI MaRCIn, gościcino (Pl)
(73) WIKĘD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, luzino (Pl)
(54) Drzwi stalowe wejściowe jednoskrzydłowe

(y1) (11) 71381 (41) 2016 07 18 
(51) E21C 35/12 (2006 01) 
 B65G 19/28 (2006 01) 
 E21F 13/00 (2006 01)
(62) 410935
(21) 128459 (22) 2015 01 14
(72) ChRyPlIWy gRZegORZ, Dominikowice (Pl); 
DZIK KaZIMIeRZ, gorlice (Pl)
(73) FaMUR SPÓłKa aKCyJna, Katowice (Pl); FaMUR InSTITUTe 
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Katowice (Pl)
(54) Blokada łączników rynny przenośnikowej

(y1) (11) 71413 (41) 2020 01 02 
(51) E21F 17/18 (2006 01) 
 E21D 23/12 (2006 01) 
 E21D 23/04 (2006 01)
(21) 127445 (22) 2018 06 29
(72) SZURgaCZ DaWID, Rybnik (Pl); KOCOT leSZeK, 
Piekary Śląskie (Pl)
(73) CenTRUM hyDRaUlIKI DOh SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Bytom (Pl)
(54) Sekcja górniczej obudowy zmechanizowanej

(y1) (11) 71380 (41) 2016 06 20 
(51) F21S 9/03 (2006 01) 
 H02S 20/00 (2014 01) 
 H02S 20/30 (2014 01) 
 H02S 20/32 (2014 01) 
 H01L 31/042 (2014 01) 
 H02S 40/38 (2014 01) 
 H02S 10/00 (2014 01)
(62) 410653
(21) 127993 (22) 2014 12 19
(72) gRZeSIaK WOJCIeCh, Siepraw (Pl); gUZDeK PIOTR, Chocznia (Pl); 
KnaPIK RySZaRD, Kraków (Pl); MaĆKÓW PIOTR, Kraków (Pl); 
DZIDa WOJCIeCh, Pszczyna (Pl); ZaWORa SZyMOn, Tychy (Pl)
(73) SIeĆ BaDaWCZa łUKaSIeWICZ-InSTyTUT TeChnOlOgII 
eleKTROnOWeJ, Warszawa (Pl); ZaMel SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Pszczyna (Pl)
(54) Przenośny fotowoltaiczny generator prądu elektrycznego

(y1) (11) 71410 (41) 2017 07 17 
(51) F23J 3/02 (2006 01) 

 F28G 1/12 (2006 01) 
 B08B 9/057 (2006 01)
(62) 415726
(21) 128049 (22) 2016 01 05
(72) BUJaK JanUSZ WOJCIeCh, Bydgoszcz (Pl)
(73) PRZeDSIĘBIORSTWO PROJeKTOWO-MOnTaŻOWe PROMOnT 
BUJaK SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa 
KOManDyTOWa, Bydgoszcz (Pl)
(54) Pionowy kocioł płomieniówkowy z układem do czyszczenia

(y1) (11) 71409 (41) 2017 07 17 
(51) F23J 3/02 (2006 01) 
 F28G 1/16 (2006 01) 
 B08B 9/032 (2006 01)
(62) 415728
(21) 128050 (22) 2016 01 05
(72) BUJaK JanUSZ WOJCIeCh, Bydgoszcz (Pl)
(73) PRZeDSIĘBIORSTWO PROJeKTOWO-MOnTaŻOWe PROMOnT 
BUJaK SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa 
KOManDyTOWa, Bydgoszcz (Pl)
(54) Poziomy kocioł płomieniówkowy z układem do czyszczenia

(y1) (11) 71398 (41) 2019 09 23 
(51) F24D 19/06 (2006 01)
(21) 127148 (22) 2018 03 16
(72) MaZUR PRZeMySłaW, Komorów (Pl)
(73) lUXRaD POlSKa MaZUR I WSPÓlnICy SPÓłKa JaWna, 
Pruszków (Pl)
(54) Osłona grzejnika

(y1) (11) 71397 (41) 2019 09 23 
(51) F24D 19/06 (2006 01)
(21) 127149 (22) 2018 03 16
(72) MaZUR PRZeMySłaW, Komorów (Pl)
(73) lUXRaD POlSKa MaZUR I WSPÓlnICy SPÓłKa JaWna, 
Pruszków (Pl)
(54) Osłona grzejnika

(y1) (11) 71408 (41) 2018 07 02 
(51) F24F 13/02 (2006 01) 
 F24F 13/06 (2006 01) 
 F24F 13/16 (2006 01) 
 F24F 7/08 (2006 01)
(62) 419870
(21) 128139 (22) 2016 12 18
(72) JaŚKO PaWeł, Częstochowa (Pl)
(73) JaŚKO PaWeł, Częstochowa (Pl)
(54) Wentylacyjna skrzynka przyłączeniowa

(y1) (11) 71391 (41) 2015 08 31 
(51) F26B 3/04 (2006 01) 
 F26B 3/06 (2006 01)
(62) 407306
(21) 128142 (22) 2014 02 24
(72) gUMKOWSKI STanISłaW, gdańsk (Pl)
(73) eneRga SPÓłKa aKCyJna, gdańsk (Pl); InSTyTUT MaSZyn 
PRZePłyWOWyCh IM  ROBeRTa SZeWalSKIegO POlSKIeJ 
aKaDeMII naUK, gdańsk (Pl)
(54) Urządzenie do suszenia zrębków i trocin

(y1) (11) 71399 (41) 2019 08 26 
(51) F28D 1/03 (2006 01) 
 C03B 18/22 (2006 01)
(21) 127050 (22) 2018 02 19
(72) SłaDeK SłaWOMIR, Wyry (Pl); ROJCZyK MaReK, Rybnik (Pl); 
BaRCZyK MIChał, Olkusz (Pl); KRaWCZyK SOnIa, Olkusz (Pl)
(73) PRZeDSIĘBIORSTWO USłUg TeChnICZnyCh FIRMUS SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Olkusz (Pl)
(54) Wymiennik ciepła do urządzenia chłodzącego szkło
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 nr prawa Symbol 
 ochronn  MKP

 1 2

 nr prawa Symbol 
 ochronn  MKP

 1 2

 1 2  1 2

 Symbol nr prawa 
 MKP ochronn 

 1 2

 Symbol nr prawa 
 MKP ochronn 

 1 2

(y1) (11) 71411 (41) 2020 01 13 
(51) F41H 7/00 (2006 01) 
 F41J 9/02 (2006 01)
(21) 127461 (22) 2018 07 06
(72) WOlSKI KOnRaD, Kraków (Pl)
(73) PODKaRPaCKIe ZaKłaDy MeChanICZne SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa 
KOManDyTOWa, Dębica (Pl)
(54) Podnośnik figur bojowych lub tarcz strzeleckich

(y1) (11) 71376 (41) 2019 10 21 
(51) H02G 3/04 (2006 01) 
 H02G 3/06 (2006 01) 
 F16L 9/12 (2006 01) 
 F16L 9/133 (2006 01)
(21) 127243 (22) 2018 04 13
(72) FORTUna TOMaSZ, Targowisko (Pl)
(73) TT PlaST SPÓłKa aKCyJna, Targowisko (Pl)
(54) Rura osłonowa

InDeKS UDZIelOnyCh PRaW OChROnnyCh, 
WeDłUg SyMBOlI MKP

A01B 51/04 (2006 01) 71379*
A01K 31/18 (2006 01) 71395
A01K 31/16 (2006 01) 71395*
A01K 1/015 (2006 01) 71395*
A01K 31/02 (2006 01) 71388*
A01M 7/00 (2006 01) 71405
A01M 11/00 (2006 01) 71405*
A41B 13/06 (2006 01) 71385
A41B 11/06 (2006 01) 71377*
A47B 88/40 (2017 01) 71383
A47C 4/02 (2006 01) 71378
A47C 5/00 (2006 01) 71378*
A47K 3/40 (2006 01) 71401
A47K 3/28 (2006 01) 71401*
A47K 3/00 (2006 01) 71401*
A47K 4/00 (2006 01) 71401*
A61B 5/04 (2006 01) 71393
A61B 5/0402 (2006 01) 71393*
A61B 5/0408 (2006 01) 71393*
A61F 5/01 (2006 01) 71377
A61F 13/00 (2006 01) 71377*
A61F 13/06 (2006 01) 71377*
A61F 13/10 (2006 01) 71377*
A61G 5/10 (2006 01) 71412
A61L 9/20 (2006 01) 71390
A61M 16/22 (2006 01) 71386*
A62B 19/00 (2006 01) 71386
A62B 7/00 (2006 01) 71386*
A63B 22/06 (2006 01) 71392
A63B 23/04 (2006 01) 71392*
A63F 9/12 (2006 01) 71421
A63F 9/08 (2006 01) 71421*
A63F 9/06 (2006 01) 71421*
A63F 9/00 (2006 01) 71421*
A63H 33/00 (2006 01) 71421*

B08B 9/057 (2006 01) 71410*
B08B 9/032 (2006 01) 71409*
B60B 7/00 (2006 01) 71412*
B61B 3/00 (2006 01) 71407
B61B 13/04 (2006 01) 71407*
B61D 15/00 (2006 01) 71414
B61K 11/00 (2006 01) 71414*
B62D 63/06 (2006 01) 71379
B65B 51/06 (2006 01) 71384
B65B 7/00 (2006 01) 71384*
B65D 85/10 (2006 01) 71384*
B65D 5/02 (2006 01) 71394
B65D 5/10 (2006 01) 71394*
B65D 5/36 (2006 01) 71394*
B65D 5/02 (2006 01) 71417
B65D 5/10 (2006 01) 71417*
B65D 5/36 (2006 01) 71417*
B65D 5/02 (2006 01) 71416
B65D 5/10 (2006 01) 71416*
B65D 5/36 (2006 01) 71416*
B65D 88/10 (2006 01) 71419
B65D 90/02 (2019 01) 71419*
B65D 88/10 (2006 01) 71418
B65D 90/02 (2019 01) 71418*
B65G 67/12 (2006 01) 71420
B65G 17/20 (2006 01) 71403*
B65G 17/20 (2006 01) 71402*
B65G 19/28 (2006 01) 71381*
B67B 3/10 (2006 01) 71387
B67B 3/00 (2006 01) 71387*
B67B 6/00 (2009 01) 71387*
C03B 18/22 (2006 01) 71399*
C10B 31/00 (2006 01) 71396
E01B 25/22 (2006 01) 71403
E01B 25/22 (2006 01) 71402

* Prawo ochronne oznaczone więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym  
Ogłoszenie dotyczące tego prawa ochronnego można znaleźć pod symbolem 
klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki 

E02D 27/42 (2006 01) 71406
E02D 29/14 (2006 01) 71422
E02D 29/12 (2006 01) 71422*
E03F 5/02 (2006 01) 71422*
E04B 1/32 (2006 01) 71404*
E04C 1/00 (2006 01) 71404
E04F 15/02 (2006 01) 71382
E04H 7/00 (2006 01) 71419*
E04H 7/00 (2006 01) 71418*
E04H 12/22 (2006 01) 71406*
E05B 19/02 (2006 01) 71389
E05B 19/06 (2006 01) 71389*
E05B 15/02 (2006 01) 71400*
E05B 65/02 (2006 01) 71400*
E05C 9/18 (2006 01) 71400
E05F 15/40 (2015 01) 71388
E06B 3/68 (2006 01) 71375
E06B 3/72 (2006 01) 71415
E06B 5/16 (2006 01) 71415*
E21C 35/12 (2006 01) 71381
E21D 23/12 (2006 01) 71413*
E21D 23/04 (2006 01) 71413*
E21F 13/02 (2006 01) 71403*
E21F 13/02 (2006 01) 71402*
E21F 13/00 (2006 01) 71381*
E21F 17/18 (2006 01) 71413
F16L 9/12 (2006 01) 71376*

F16L 9/133 (2006 01) 71376*
F21S 9/03 (2006 01) 71380
F23J 3/02 (2006 01) 71410
F23J 3/02 (2006 01) 71409
F24D 19/06 (2006 01) 71398
F24D 19/06 (2006 01) 71397
F24F 3/16 (2006 01) 71390*
F24F 13/02 (2006 01) 71408
F24F 13/06 (2006 01) 71408*
F24F 13/16 (2006 01) 71408*
F24F 7/08 (2006 01) 71408*
F26B 3/04 (2006 01) 71391
F26B 3/06 (2006 01) 71391*
F28D 1/03 (2006 01) 71399
F28G 1/12 (2006 01) 71410*
F28G 1/16 (2006 01) 71409*
F41H 7/00 (2006 01) 71411
F41J 9/02 (2006 01) 71411*
H01L 31/042 (2014 01) 71380*
H02B 1/30 (2006 01) 71400*
H02G 3/04 (2006 01) 71376
H02G 3/06 (2006 01) 71376*
H02S 20/00 (2014 01) 71380*
H02S 20/30 (2014 01) 71380*
H02S 20/32 (2014 01) 71380*
H02S 40/38 (2014 01) 71380*
H02S 10/00 (2014 01) 71380*

InDeKS nUMeROWy 
UDZIelOnyCh PRaW OChROnnyCh

71375 E06B 3/68 (2006 01)
71376 H02G 3/04 (2006 01)
71377 A61F 5/01 (2006 01)
71378 A47C 4/02 (2006 01)
71379 B62D 63/06 (2006 01)
71380 F21S 9/03 (2006 01)
71381 E21C 35/12 (2006 01)
71382 E04F 15/02 (2006 01)
71383 A47B 88/40 (2017 01)
71384 B65B 51/06 (2006 01)
71385 A41B 13/06 (2006 01)
71386 A62B 19/00 (2006 01)
71387 B67B 3/10 (2006 01)
71388 E05F 15/40 (2015 01)
71389 E05B 19/02 (2006 01)
71390 A61L 9/20 (2006 01)
71391 F26B 3/04 (2006 01)
71392 A63B 22/06 (2006 01)
71393 A61B 5/04 (2006 01)
71394 B65D 5/02 (2006 01)
71395 A01K 31/18 (2006 01)
71396 C10B 31/00 (2006 01)
71397 F24D 19/06 (2006 01)
71398 F24D 19/06 (2006 01)

71399 F28D 1/03 (2006 01)
71400 E05C 9/18 (2006 01)
71401 A47K 3/40 (2006 01)
71402 E01B 25/22 (2006 01)
71403 E01B 25/22 (2006 01)
71404 E04C 1/00 (2006 01)
71405 A01M 7/00 (2006 01)
71406 E02D 27/42 (2006 01)
71407 B61B 3/00 (2006 01)
71408 F24F 13/02 (2006 01)
71409 F23J 3/02 (2006 01)
71410 F23J 3/02 (2006 01)
71411 F41H 7/00 (2006 01)
71412 A61G 5/10 (2006 01)
71413 E21F 17/18 (2006 01)
71414 B61D 15/00 (2006 01)
71415 E06B 3/72 (2006 01)
71416 B65D 5/02 (2006 01)
71417 B65D 5/02 (2006 01)
71418 B65D 88/10 (2006 01)
71419 B65D 88/10 (2006 01)
71420 B65G 67/12 (2006 01)
71421 A63F 9/12 (2006 01)
71422 E02D 29/14 (2006 01)
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decyZJe o odMowie udZielenia prawa,  
wydane po ogłosZeniu o ZgłosZeniu

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru 
użytkowego, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzie-
lonych lub przekształconych ze zgłoszenia wynalazku oraz numer i 
rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie 
zostało ogłoszone .

(U1) (21) 124402 08/2016
(U1) (21) 124403 08/2016
(U1) (21) 124432 08/2017
(U1) (21) 124670 13/2017
(U1) (21) 124844 17/2017
(U1) (21) 125890 14/2018
(U1) (21) 126020 17/2018
(U1) (21) 126471 02/2019
(U1) (21) 126487 25/2018
(U1) (21) 126757 11/2019

(U1) (21) 126826 12/2019
(U1) (21) 126838 23/2018
(U1) (21) 126919 15/2019
(U1) (21) 126974 16/2019
(U1) (21) 127100 19/2019
(U1) (21) 127117 20/2019
(U1) (21) 127301 23/2019
(U1) (21) 127657 17/2019
(U1) (21) 127962 14/2019
(U1) (21) 127996 16/2019

decyZJe o uMorZeniu postĘpowania  
w sprawie udZielenia prawa,  

wydane po ogłosZeniu o ZgłosZeniu

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru 
użytkowego, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzie-
lonych lub przekształconych ze zgłoszenia wynalazku oraz numer 
i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie 
zostało ogłoszone .

(U1) (21) 121685 15/2014
(U1) (21) 126188 21/2018
(U1) (21) 126484 03/2019

(U1) (21) 126746 10/2019
(U1) (21) 126829 15/2019
(U1) (21) 126975 16/2019

wygaśniĘcie prawa

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa 
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia .

(y1) (11) 69761 2019 02 18 Prawo wygasło w całosci 
(y1) (11) 69804 2019 03 08 Prawo wygasło w całosci 
(y1) (11) 69807 2019 02 15 Prawo wygasło w całosci 
(y1) (11) 69808 2019 02 15 Prawo wygasło w całosci 
(y1) (11) 69901 2019 03 07 Prawo wygasło w całosci 
(y1) (11) 69902 2019 03 08 Prawo wygasło w całosci 
(y1) (11) 70144 2019 03 07 Prawo wygasło w całosci 
(y1) (11) 70161 2019 02 28 Prawo wygasło w całosci 
(y1) (11) 70604 2019 01 18 Prawo wygasło w całosci 
(y1) (11) 70672 2017 08 04 Prawo wygasło w całosci 
(y1) (11) 70675 2018 02 05 Prawo wygasło w całosci 
(y1) (11) 70692 2017 02 18 Prawo wygasło w całosci 
(y1) (11) 70731 2015 12 19 Prawo wygasło w całosci 

wpisy i ZMiany w reJestrZe nieuwZglĘdnione 
w innych saModZielnych ogłosZeniach

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego 
na wzór użytkowy, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść 
wpisu . Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, 
twórców, praw ograniczających prawo ochronne oraz sprostowania 
istotnych pomyłek .

Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny prawa ochronnego
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczą-

ce prawa ochronnego 
Rubryka G – informacje o  unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa 

ochronnego

(11) 67119  a  Wykreślono: WyTWÓRnIa WyROBÓW PaPIeRO-
WyCh WORWO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Wąbrzeźno, Polska 871555083 Wpisano: WORWO SPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wąbrzeźno, Polska 871555083

(11) 67618  a  Wykreślono: WyTWÓRnIa WyROBÓW PaPIeRO-
WyCh WORWO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Wąbrzeźno, Polska 871555083 Wpisano: WORWO SPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wąbrzeźno, Polska 871555083

(11) 68118  a  Wykreślono: WyTWÓRnIa WyROBÓW PaPIeRO-
WyCh WORWO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Wąbrzeźno, Polska 871555083 Wpisano: WORWO SPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wąbrzeźno, Polska 871555083

(11) 69371  a  Wykreślono: WyTWÓRnIa WyROBÓW PaPIeRO-
WyCh WORWO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Wąbrzeźno, Polska 871555083 Wpisano: WORWO SPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wąbrzeźno, Polska 871555083
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c. wZory prZeMysłowe

Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST . 80), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów przemysłowych oznaczają:

(11) – numer prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
(15) – data prawa z rejestracji międzynarodowej
(21) – numer zgłoszenia
(22) – data zgłoszenia
(23) – nazwa i miejsce wystawy, data pierwszego wystawienia (data pierwszeństwa z wystawy)
(30) – dane dotyczące pierwszeństwa konwencyjnego (numer zgłoszenia priorytetowego, data wniesienia zgłoszenia 

priorytetowego, kod kraju)
(45) – data publikacji rejestracji międzynarodowej
(51) – symbol klasy wzoru przemysłowego
(54) – określenie przedmiotu wzoru
(55) –  rysunek wzoru lub fotografia wzoru
(72) – nazwisko i imię twórcy wzoru; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj twórcy (kod kraju) 
(73) – nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania lub siedziba oraz kraj 

uprawnionego (kod kraju)

prawa Z reJestracJi  
wZorÓw prZeMysłowych

udZielone prawa 

(od nr 26 002 do nr 26 041)

(51) 15-99 (11) 26002 (22) 2019 12 13 (21) 28218
(73) ŚReDZIŃSKI MaTeUSZ KPMS, Białystok (Pl)
(72) ŚReDZIŃSKI MaTeUSZ
(54) Mobilna przesypywarka do proszków
(55) 

(51) 09-09 (11) 26003 (22) 2019 12 01 (21) 28184
(73) KOTSChy MaReK, Szczecinek (Pl)
(72) KOTSChy MaReK
(54) Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów
(55) 

(51) 06-01 (11) 26004 (22) 2019 11 05 (21) 28115
(73) FaBRyKa MeBlI gala COlleZIOne SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, lisi Ogon (Pl)
(72) PaWłOWSKI IReneUSZ, hOFFMann WOJCIeCh
(54) Kanapa narożna
(55) 

(51) 21-01 (11) 26005 (22) 2019 11 18 (21) 28159
(73) aRTyK SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
łódź (Pl)
(72) Jiang Jay
(54) Zabawka pluszowa
(55) 

(51) 09-03 (11) 26006 (22) 2019 12 10 (21) 28211
(73) MaZOWIeCKIe ZaKłaDy gRaFICZne JaROSłaW ZaCZeK 
anDRZeJ FIłOŃCZUK BOgUSłaW KOZaKIeWICZ SPÓłKa JaWna, 
Wysokie Mazowieckie (Pl)
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(72) URBan WIeSłaW, łUKaSZeWICZ KRZySZTOF
(54) Opakowanie kartonowe ze znacznikami aplikowania
(55) 

(51) 07-02 (11) 26007 (22) 2019 12 06 (21) 28200
(73) WySOCKI RySZaRD KRZySZTOF, Jarosław (Pl)
(72) XU WanQUn
(54) Opiekacz
(55) 

(51) 07-02 (11) 26008 (22) 2019 12 06 (21) 28201
(73) WySOCKI RySZaRD KRZySZTOF, Jarosław (Pl) 
(72) XU WanQUn
(54) Frytkownica
(55) 

(51) 06-01 (11) 26009 (22) 2019 11 12 (21) 28133
(73) gRODZISKa FaBRyKa WyPOSaŻenIa WagOnÓW gROWag 
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Zdrój (Pl)
(72) STeIn MaReK
(54) Fotel do pojazdów komunikacji zbiorowej
(55) 

(51) 12-16 (11) 26010 (22) 2019 12 20 (21) 28239
(73) ZIelIŃSKa KaTaRZyna SBC eKSPORT IMPORT, nowa 
Szarlejka (Pl)
(72) ZIelIŃSKa KaTaRZyna
(54) Obręcz koła do wózka dziecięcego
(55) 

(51) 09-09 (11) 26011 (22) 2019 12 18 (21) 28223
(73) ZIelIŃSKI KRZySZTOF, Czeladź (Pl)
(72) ZIelIŃSKI KRZySZTOF
(54) Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów
(55) 

(51) 09-09 (11) 26012 (22) 2019 12 18 (21) 28224
(73) ZIelIŃSKI KRZySZTOF, Czeladź (Pl)
(72) ZIelIŃSKI KRZySZTOF
(54) Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów
(55) 

(51) 09-09 (11) 26013 (22) 2019 12 18 (21) 28226
(73) ZIelIŃSKI KRZySZTOF, Czeladź (Pl)
(72) ZIelIŃSKI KRZySZTOF
(54) Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów
(55) 
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(51) 09-09 (11) 26014 (22) 2019 12 18 (21) 28227
(73) ZIelIŃSKI KRZySZTOF, Czeladź (Pl)
(72) ZIelIŃSKI KRZySZTOF
(54) Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów
(55) 

(51) 09-09 (11) 26015 (22) 2019 12 18 (21) 28229
(73) ZIelIŃSKI KRZySZTOF, Czeladź (Pl)
(72) ZIelIŃSKI KRZySZTOF
(54) Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów
(55) 

(51) 09-09 (11) 26016 (22) 2019 12 27 (21) 28246
(73) ZIelIŃSKI KRZySZTOF, Czeladź (Pl)
(72) ZIelIŃSKI KRZySZTOF
(54) Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów
(55) 

(51) 09-09 (11) 26017 (22) 2019 12 27 (21) 28248
(73) ZIelIŃSKI KRZySZTOF, Czeladź (Pl)
(72) ZIelIŃSKI KRZySZTOF
(54) Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów
(55) 

(51) 09-07 (11) 26018 (22) 2019 10 30 (21) 27967
(73) InDIgO naIlS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, łódź (Pl)
(72) SOSnOWSKI aRKaDIUSZ
(54) Kapsel
(55) 

(51) 28-03 (11) 26019 (22) 2019 11 15 (21) 28145
(73) SOMPOlSKI anDRZeJ, Mszadla (Pl)
(72) SOMPOlSKI anDRZeJ
(54) Prostownica do paznokci
(55) 

(51) 09-09 (11) 26020 (22) 2019 12 27 (21) 28247
(73) ZIelIŃSKI KRZySZTOF, Czeladź (Pl)
(72) ZIelIŃSKI KRZySZTOF
(54) Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów
(55) 
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(51) 19-08 (11) 26021 (22) 2019 12 19 (21) 28233
(73) COlIan SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Opatówek (Pl)
(72) BIaRDZKI PaWeł
(54) etykieta
(55) 

(51) 12-16 (11) 26022 (22) 2019 12 23 (21) 28241
(73) WOJDylaK JaKUB Jan, Przemyśl (Pl)
(72) WOJDylaK JaKUB Jan
(54) Folia PCV do lamp samochodowych
(55) 

(51) 25-03 (11) 26023 (22) 2019 12 09 (21) 28205
(73) WRZeSZCZ RySZaRD, Olesno (Pl)
(72) WRZeSZCZ RySZaRD
(54) Mobilna tężnia solankowa
(55) 

(51) 23-06 (11) 26024 (22) 2019 11 21 (21) 28169
(73) ClaRKe COMPany SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Suchy las (Pl)
(72) WeReSZCZyŃSKa eWa
(54) Umywalka
(55) 

(51) 09-01 (11) 26025 (22) 2019 12 02 (21) 28188
(73) BIałOSTOCKI Jan FhP MaDang, gdynia (Pl)
(72) BIałOSTOCKI Jan
(54) Butelka do napojów alkoholowych
(55) 

(51) 09-07 (11) 26026 (22) 2019 10 30 (21) 27970
(73) InDIgO naIlS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, łódź (Pl)
(72) SOSnOWSKI aRKaDIUSZ
(54) nakrętka
(55) 

(51) 06-09 (11) 26027 (22) 2019 12 17 (21) 28221
(73) KUCIŃSKa MaRTa 9FaShIOn, łódź (Pl)
(72) KUCIŃSKa MaRTa
(54) Poduszka antyzmarszczkowa
(55) 
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(51) 06-04 (11) 26028 (22) 2019 12 20 (21) 28237
(73) BInKOWSKI anDRZeJ MeBIn, Stobiecko Szlacheckie (Pl)
(72) BInKOWSKI anDRZeJ
(54) Zestaw mebli
(55) 

(51) 15-05 (11) 26029 (22) 2019 11 12 (21) 28135
(73) ŚCIŚleWSKa BaRBaRa CORIanDeR, łódź (Pl)
(72) ŚCIŚleWSKa BaRBaRa
(54) Odkurzacz
(55) 

(51) 19-03 (11) 26030 (22) 2019 11 29 (21) 28183
(73) WIKTOROWICZ MIlena MaRIa, anielinek (Pl)
(72) WIKTOROWICZ MIlena MaRIa
(54) Kalendarz
(55) 

(51) 32-00 (11) 26031 (22) 2019 08 07 (21) 27891
(73) WyDaWnICTWO gReg SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(72) gRUSZyŃSKa agaTa
(54) Oznaczenie graficzne w książce
(55) 

(51) 14-03 (11) 26032 (22) 2019 12 06 (21) 28199
(73) DTM SySTeM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Bydgoszcz (Pl)
(72) KUJaWSKI DanIel, gOnIa łUKaSZ
(54) nadajnik do zdalnego sterowania
(55) 

(51) 08-08 (11) 26033 (22) 2019 10 28 (21) 28091
(73) SKOWROn henRyK, Szczecin (Pl)
(72) SKOWROn henRyK
(54) Statyw do roślin doniczkowych
(55) 

(51) 02-04 (11) 26034 (22) 2019 12 10 (21) 28206
(73) XUan hUng DInh, Warszawa (Pl)
(72) XUan hUng DInh
(54) Klapek
(55) 

(51) 02-04 (11) 26035 (22) 2019 12 10 (21) 28207
(73) XUan hUng DInh, Warszawa (Pl)
(72) XUan hUng DInh
(54) KlaPeK
(55) 
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(51) 29-01 (11) 26036 (22) 2019 11 25 (21) 28172
(73) nIeMCZyK MIłOSZ MIlVeR, Świecie (Pl)
(72) nIeMCZyK MIłOSZ
(54) Osłona gaśnicy
(55) 

(51) 29-01 (11) 26037 (22) 2019 11 25 (21) 28173
(73) nIeMCZyK MIłOSZ MIlVeR, Świecie (Pl)
(72) nIeMCZyK MIłOSZ
(54) Osłona gaśnicy
(55) 

(51) 25-01 (11) 26038 (22) 2019 12 09 (21) 28204
(73) KRaMaRZ ROBeRT PROTOne aDaPTaCJe aKUSTyCZne, 
alwernia (Pl)
(72) KRaMaRZ ROBeRT
(54) Panel akustyczny
(55) 

(51) 06-04 (11) 26039 (22) 2019 12 19 (21) 28234
(73) FaBRyKa MeBlI BODZIO BOgDan SZeWCZyK SPÓłKa 
JaWna, goszcz (Pl)
(72) SZeWCZyK BOgDan
(54) Zestaw mebli łazienkowych
(55) 

(51) 06-06 (11) 26040 (22) 2019 12 17 (21) 28222
(73) MaRCIn KUIK, KUIKI MaRTa I MaRCIn KUIK, Chomęcice (Pl)
(72) KUIK MaRCIn
(54) Pomocnik kuchenny dla dzieci
(55) 

(51) 02-02 (11) 26041 (22) 2019 09 23 (21) 27988
(73) WITKOWSKI aRTUR Ph, Białobrzegi (Pl)
(72) WITKOWSKa MałgORZaTa
(54) Kardigan
(55) 

wygaśniĘcie prawa

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa 
z rejestracji, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia .

(11) 07073 2019 03 18 Prawo wygasło w całości 
(11) 07077 2019 03 18 Prawo wygasło w całości 
(11) 07169 2019 03 15 Prawo wygasło w całości 
(11) 07210 2019 03 09 Prawo wygasło w całości 
(11) 07401 2019 03 04 Prawo wygasło w całości 
(11) 07404 2019 03 01 Prawo wygasło w całości 
(11) 07695 2019 03 24 Prawo wygasło w całości 
(11) 07697 2019 03 24 Prawo wygasło w całości 
(11) 07696 2019 03 24 Prawo wygasło w całości 
(11) 07698 2019 03 24 Prawo wygasło w całości 
(11) 07816 2019 03 22 Prawo wygasło w całości 
(11) 08223 2019 03 01 Prawo wygasło w całości 
(11) 08225 2019 03 01 Prawo wygasło w całości 
(11) 08230 2019 03 01 Prawo wygasło w całości 
(11) 08814 2019 03 25 Prawo wygasło w całości 
(11) 08837 2019 03 25 Prawo wygasło w całości 
(11) 08898 2019 03 25 Prawo wygasło w całości 
(11) 10593 2019 03 25 Prawo wygasło w całości 
(11) 14554 2019 03 18 Prawo wygasło w całości 
(11) 14558 2019 03 24 Prawo wygasło w całości 
(11) 14565 2019 03 02 Prawo wygasło w całości 
(11) 14606 2019 03 06 Prawo wygasło w całości 
(11) 14640 2019 03 24 Prawo wygasło w całości 
(11) 14732 2019 03 27 Prawo wygasło w całości 
(11) 14779 2019 03 27 Prawo wygasło w całości 
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(11) 14799 2019 03 19 Prawo wygasło w całości 
(11) 14840 2019 03 18 Prawo wygasło w całości 
(11) 14850 2019 03 26 Prawo wygasło w całości 
(11) 14851 2019 03 26 Prawo wygasło w całości 
(11) 14974 2019 03 23 Prawo wygasło w całości 
(11) 15001 2019 03 16 Prawo wygasło w całości 
(11) 15013 2019 03 04 Prawo wygasło w całości 
(11) 15209 2019 03 06 Prawo wygasło w całości 
(11) 15402 2019 03 20 Prawo wygasło w całości 
(11) 15447 2019 03 02 Prawo wygasło w całości 
(11) 20713 2018 12 13 Prawo wygasło w całości 
(11) 20714 2018 12 13 Prawo wygasło w całości 
(11) 20832 2019 03 17 Prawo wygasło w całości 
(11) 20861 2019 03 03 Prawo wygasło w całości 
(11) 20865 2019 03 04 Prawo wygasło w całości 
(11) 20871 2019 03 12 Prawo wygasło w całości 
(11) 20879 2019 03 13 Prawo wygasło w całości 
(11) 20891 2019 02 19 Prawo wygasło w całości 
(11) 20894 2019 03 20 Prawo wygasło w całości 
(11) 20895 2019 03 20 Prawo wygasło w całości 
(11) 20897 2019 03 31 Prawo wygasło w całości 
(11) 20904 2019 03 26 Prawo wygasło w całości 
(11) 20905 2019 03 12 Prawo wygasło w całości 
(11) 20930 2019 03 04 Prawo wygasło w całości 
(11) 20932 2019 03 12 Prawo wygasło w całości 
(11) 20933 2019 03 13 Prawo wygasło w całości 
(11) 20934 2019 03 13 Prawo wygasło w całości 
(11) 20937 2019 03 10 Prawo wygasło w całości 
(11) 20938 2019 03 13 Prawo wygasło w całości 
(11) 20939 2019 03 18 Prawo wygasło w całości 
(11) 20940 2019 03 19 Prawo wygasło w całości 
(11) 20941 2019 03 21 Prawo wygasło w całości 
(11) 20943 2019 03 31 Prawo wygasło w całości 
(11) 20962 2019 03 05 Prawo wygasło w całości 
(11) 20971 2019 03 13 Prawo wygasło w całości 
(11) 20981 2019 03 21 Prawo wygasło w całości 
(11) 21067 2019 03 10 Prawo wygasło w całości 
(11) 21068 2019 03 20 Prawo wygasło w całości 
(11) 21215 2019 03 11 Prawo wygasło w całości 
(11) 21458 2019 03 12 Prawo wygasło w całości 
(11) 21549 2019 03 31 Prawo wygasło w całości 
(11) 22003 2019 03 13 Prawo wygasło w całości 
(11) 20993 2019 04 18 Prawo wygasło w całości 
(11) 20995 2019 04 29 Prawo wygasło w całości 
(11) 21069 2019 04 07 Prawo wygasło w całości 
(11) 21070 2019 04 22 Prawo wygasło w całości 
(11) 21123 2019 04 15 Prawo wygasło w całości 
(11) 21171 2018 12 13 Prawo wygasło w całości 
(11) 21225 2019 04 08 Prawo wygasło w całości 
(11) 21306 2019 04 07 Prawo wygasło w całości 
(11) 22915 2019 04 09 Prawo wygasło w całości 

wpisy i ZMiany w reJestrZe nieuwZglĘdnione  
w innych saModZielnych ogłosZeniach

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa z rejestracji, 
wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu . Publikacji podle-
gają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw ogra-
niczających prawo z rejestracji oraz sprostowania istotnych pomyłek .

Rubryka A – dane uprawnionego 
Rubryka B – przedmiot wzoru przemysłowego
Rubryka C – dane twórców wzoru przemysłowego
Rubryka D – prawa ograniczające prawo z rejestracji

Rubryka E – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczą-
ce prawa z rejestracji

Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa z re-
jestracji

Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa z re-
jestracji

(11) 07640 a  Wykreślono: PROSPeRPlaST SPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWOaK-
CyJna, Rybarzowice, Polska 070434735; Wpisano: PROSPeRPlaST 1  
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rybarzowice, 
Polska 070434735

(11) 15149 a  Wykreślono: InWeST aP SPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Suchy las, Polska 634392383; Wpisa-
no: R2 CenTeR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Suchy las, Polska 634392383

(11) 15922 a  Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcyjno 
handlowo Usługowe SPeCJał Spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością, Rzeszów, Polska 180188892; Wpisano: PRZeDSIĘ-
BIORSTWO PRODUKCyJnO hanDlOWO USłUgOWe „SPeCJał”  
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa,  
Polska 180188892

(11) 20396 a  Wykreślono: PIWOWaRCZyK WłaDySłaW 
F P h U  BaSTaR, Mysłowice, Polska 271012266; Wpisano: heRT 
WłaDySłaW PIWOWaRCZyK, Mysłowice, Polska

(11) 20837 a  Wykreślono: MeBle VOX SPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa,  
Janikowo, Polska 631035843; Wpisano: MeBle VOX SPÓłKa  
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTO-
Wa, Czerwonak, Polska 631035843

(11) 20912 a  Wykreślono: MeBle VOX SPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa,  
Janikowo, Polska 631035843; Wpisano: MeBle VOX SPÓłKa  
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTO-
Wa, Czerwonak, Polska 631035843

(11) 21972 a  Wykreślono: JaŃSKa MaRIa, Kępno, Polska 
250568847; Wpisano: JaŃSKI MaTeUSZ MJ MeBle, Kępno, Polska  

(11) 23501 a  Wykreślono: JaŃSKa MaRIa, Kępno, Polska 
250568847; Wpisano: JaŃSKI MaTeUSZ MJ MeBle, Kępno, Polska  

(11) 23503 a  Wykreślono: JaŃSKa MaRIa, Kępno, Polska 
250568847; Wpisano: JaŃSKI MaTeUSZ MJ MeBle, Kępno, Polska  

(11) 23742 a  Wykreślono: TT PlaST T  FORTUna, T  BUgaJ 
SPÓłKa JaWna, Targowisko, Polska 356395014; Wpisano: TT PlaST 
SPÓłKa aKCyJna, Targowisko, Polska 356395014

(11) 25067 a  Wykreślono: STĘPIeŃ BaRTłOMIeJ Raglan, 
nowe Bystre, Polska nowe Bystre, Polska 368525855; Wpisano: 
Raglan SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ,  
nowe Bystre, Polska 383629860
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d. Znaki towarowe

Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST . 60), które poprzedzają informacje dotyczące znaków towarowych oznaczają:

(111) – numer prawa ochronnego lub rejestracji międzynarodowej 
(141) – data wygaśnięcia prawa ochronnego z dowolnego powodu przewidzianego prawem 
(151) – data wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego dla znaków krajowych lub data rejestracji międzynarodowej
(180) – oczekiwana data wygaśnięcia prawa ochronnego 
(210) – numer zgłoszenia
(220) – data zgłoszenia (w przypadku konwersji – oznaczono literą K – jest to data, od której liczy się okres ochrony na terytorium 

Polski)
(441) – data ogłoszenia o zgłoszeniu
(510) – wykaz towarów
(511) – klasy towarowe
(531) –  symbol klasyfikacji elementów graficznych znaku
(540) – określenie znaku towarowego
(591) – wskazanie kolorów 
(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) – znak inny
(571) – opis znaku
(551) – wskazanie kategorii znaku towarowego lub udzielonego prawa, jeżeli dotyczy wspólnego prawa ochronnego,
  wspólnego znaku towarowego albo znaku towarowego gwarancyjnego
(581) – data notyfikacji
(732) – nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju

prawa ochronne  
na Znaki towarowe

udZielone prawa 
(od nr 327 001 do nr 327 800)

(111) 327001 (220) 2018 12 18 (210) 494010
(151) 2019 12 06 (441) 2019 06 24
(732) KalInIaK SłaWOMIR PRZeDSIĘBIORSTWO WeST, Kielce (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SerCe SeR CałKIeM eKOlOgICZny
(540) 

(591) czarny, żółty
(531) 26 02 01, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 29 produkty serowarskie, sery dojrzewające, miękkie 
dojrzałe sery, ser z przyprawami, ser wędzony, ser twardy, 35 usługi 
sprzedaży tradycyjnej oraz za pośrednictwem Internetu w zakresie 
produktów serowarskich oraz przetworów mlecznych 

(111) 327002 (220) 2019 07 18 (210) 502462
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 02
(732) TOMaSZeWSKa KaROlIna, Rybnik (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) avenueCosmetics com
(510), (511) 3 balsamy do  celów kosmetycznych, dezodoranty dla 
ludzi i zwierząt, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do brwi, 
kosmetyki do  makijażu, kosmetyki do  pielęgnacji skóry, kosmetyki 
do rzęs, kremy kosmetyczne, lakier do włosów, lakiery do paznokci, 
maski kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, 
mleczko oczyszczające do  celów kosmetycznych, płyny do  pielę-
gnacji włosów, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, 
preparaty do demakijażu, produkty perfumeryjne, szampony, woda 
kolońska, woda perfumowana, zestawy kosmetyków, 35 usługi au-
kcyjne, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej 

(111) 327003 (220) 2019 07 18 (210) 502463
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 02
(732) TOMaSZeWSKa KaROlIna, Rybnik (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aC avenueCosmetics com
(540) 

(591) biały, czerwony, niebieski, szary
(531) 27 05 01, 27 05 05, 29 01 14
(510), (511) 3 balsamy do  celów kosmetycznych, dezodoranty dla 
ludzi i zwierząt, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do brwi, 
kosmetyki do  makijażu, kosmetyki do  pielęgnacji skóry, kosmetyki 
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do rzęs, kremy kosmetyczne, lakier do włosów, lakiery do paznokci, 
maski kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, 
mleczko oczyszczające do  celów kosmetycznych, płyny do  pielę-
gnacji włosów, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, 
preparaty do demakijażu, produkty perfumeryjne, szampony, woda 
kolońska, woda perfumowana, zestawy kosmetyków, 35 usługi au-
kcyjne, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej 

(111) 327004 (220) 2019 07 18 (210) 502478
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 02
(732) JURaSZCZyK agnIeSZKa ZaKłaD USłUgOWO-hanDlOWy, 
Żory (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BlUeS BaRBeRS
(540) 

(531) 09 07 01, 09 07 25, 26 04 02, 26 04 05, 26 04 16, 26 04 18, 
27 05 01, 27 05 05, 27 05 11, 14 07 20, 10 05 05, 02 09 12
(510), (511) 44 usługi fryzjerstwa męskiego, strzyżenie męskie, strzy-
żenie zarostu, golenie brzytwą głowy i brody, strzyżenie dzieci 

(111) 327005 (220) 2019 07 19 (210) 502524
(151) 2019 12 19 (441) 2019 09 02
(732) SChIeDel SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Opole (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SChIeDel MeTalOTeRM
(540) 

(591) biały, czarny, pomarańczowy
(531) 29 01 13, 27 05 01, 27 05 08, 27 05 09, 27 05 17, 26 04 01, 
26 04 05, 26 04 18, 26 04 19
(510), (511) 19 materiały budowlane (niemetalowe), rury sztywne 
niemetalowe stosowane w budownictwie, w szczególności: rury ce-
ramiczne, kanały nie  z  metalu do  instalacji wentylacyjnych, grzew-
czych i  klimatyzacyjnych, niemetalowe kominy prefabrykowane, 
gotowe części niemetalowe przewodów kominowych, niemetalowe 
części fasonowe dla rur kominowych, niemetalowe prefabrykowane 
wentylacyjne kanały kablowe 

(111) 327006 (220) 2019 07 19 (210) 502527
(151) 2019 12 19 (441) 2019 09 02
(732) MaJeWSKI DaRIUSZ, łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) spikkeo
(540) 

(591) zielony, niebieski, ciemnozielony
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 05, 04 05 03, 26 05 04, 26 05 08, 26 05 09

(510), (511) 41 edukacja językowa, usługi edukacyjne związane z na-
uką języków obcych, usługi w zakresie nauczania języków, organizo-
wanie indywidualnej nauki języków, kursy językowe, udostępnianie 
publikacji elektronicznych związanych z nauką języków, nie do pobra-
nia, udostępnianie publikacji on-line [nie do pobrania], udostępnianie 
publikacji elektronicznych, udostępnianie elektronicznych publikacji 
on-line, publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie mate-
riałów multimedialnych on-line, publikowanie materiałów drukowa-
nych innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, tworzenie 
[opracowywanie] podcastów, tworzenie [opracowywanie] treści edu-
kacyjnych do podcastów, wypożyczanie materiałów dydaktycznych 

(111) 327007 (220) 2019 07 20 (210) 502532
(151) 2019 12 19 (441) 2019 09 02
(732) hOJDa JOlanTa PSyChOTeRaPIa-PSyChOeDUKaCJa, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) PODRÓŻ
(510), (511) 44 psychoterapia, usługi psychologów, usługi psychia-
tryczne, usługi psychoterapeuty, konsultacje psychologiczne, po-
radnictwo psychologiczne, opieka psychologiczna, leczenie psycho-
logiczne, usługi diagnozy psychologicznej, przeprowadzanie ocen 
i  badań psychologicznych, usługi w  zakresie psychologii dla osób 
indywidualnych i grup, terapia psychologiczna dla dzieci, usługi do-
radcze dotyczące zachowania ludzkiego, udostępnianie obiektów 
i sprzętu do rehabilitacji psychicznej 

(111) 327008 (220) 2019 07 22 (210) 502587
(151) 2019 12 18 (441) 2019 09 02
(732) aMBRa BRanDS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DISTIlleRS lIMITeD
(540) 

(591) jasnożółty
(531) 26 03 22, 29 01 02, 26 11 02, 27 05 01
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna napojów bezalkoholo-
wych, wód mineralnych i gazowanych, napojów owocowych i soków 
owocowych, syropów i  innych preparatów do  produkcji napojów, 
piwa, napojów alkoholowych, preparatów alkoholowych do sporzą-
dzania napojów, żywności i wyrobów tytoniowych, usługi w zakresie 
badania rynku i  opinii publicznej, usługi reklamowe, 41 rozrywka, 
nauczanie, kształcenie, prowadzenie szkoleń i warsztatów 

(111) 327009 (220) 2019 07 22 (210) 502592
(151) 2019 12 18 (441) 2019 09 02
(732) aMBRa BRanDS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DISTIlleRS lIMITeD
(540) 

(591) jasnożółty
(531) 26 03 22, 26 11 02, 27 05 01, 29 01 02
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna napojów bezalkoholo-
wych, wód mineralnych i gazowanych, napojów owocowych i soków 
owocowych, syropów i  innych preparatów do  produkcji napojów, 
piwa, napojów alkoholowych, preparatów alkoholowych do sporzą-
dzania napojów, żywności i wyrobów tytoniowych, usługi w zakresie 
badania rynku i  opinii publicznej, usługi reklamowe, 41 rozrywka, 
nauczanie, kształcenie, prowadzenie szkoleń i warsztatów 



nr 5/2020 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 53

(111) 327010 (220) 2019 07 22 (210) 502596
(151) 2019 12 18 (441) 2019 09 02
(732) aMBRa BRanDS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) DISTIlleRS lIMITeD
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna napojów bezalkoholo-
wych, wód mineralnych i gazowanych, napojów owocowych i soków 
owocowych, syropów i  innych preparatów do  produkcji napojów, 
piwa, napojów alkoholowych, preparatów alkoholowych do sporzą-
dzania napojów, żywności i wyrobów tytoniowych, usługi w zakresie 
badania rynku i  opinii publicznej, usługi reklamowe, 41 rozrywka, 
nauczanie, kształcenie, prowadzenie szkoleń i warsztatów 

(111) 327011 (220) 2019 07 22 (210) 502598
(151) 2019 12 18 (441) 2019 09 02
(732) 4KRaFT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) baby tiger
(540) 

(591) pomarańczowy, niebieski, biały
(531) 29 01 13, 27 05 01, 03 01 04
(510), (511) 12 wózki dziecięce, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci 
do  pojazdów, rowery, rowerki biegowe [pojazdy], trycykle, 18 no-
sidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, 20 wysokie krzesła dla 
dzieci, krzesełka dla dzieci, krzesła, kosze do noszenia dzieci, łóżecz-
ka dziecięce, łóżeczka koszyki dla dzieci, maty do kojców dziecięcych, 
maty do przewijania niemowląt, maty do spania, leżaczki dziecięce 
typu bujaki, 28 zabawki 

(111) 327012 (220) 2019 07 22 (210) 502599
(151) 2019 12 19 (441) 2019 09 02
(732) 4KRaFT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Poznań (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) BaBy TIgeR
(510), (511) 12 wózki dziecięce, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do po-
jazdów, rowery, rowerki biegowe [pojazdy], trycykle, 18 nosidełka dla 
niemowląt do noszenia na ciele, 20 wysokie krzesła dla dzieci, krzesełka 
dla dzieci, krzesła, kosze do noszenia dzieci, łóżeczka dziecięce, łóżeczka 
koszyki dla dzieci, maty do kojców dziecięcych, maty do przewijania nie-
mowląt, maty do spania, leżaczki dziecięce typu bujaki, 28 zabawki 

(111) 327013 (220) 2019 07 23 (210) 502619
(151) 2019 12 19 (441) 2019 09 02
(732) InSTyTUT agROFIZyKI IM  BOhDana DOBRZaŃSKIegO 
POlSKIeJ aKaDeMII naUK, lublin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BnC BIOnanOCell
(540) 

(591) czerwony, zielony, żółty, biały
(531) 29 01 14, 27 05 01, 26 05 04
(510), (511) 1 nanoceluloza 

(111) 327014 (220) 2019 07 23 (210) 502622
(151) 2019 12 17 (441) 2019 09 02
(732) MIKOS agnIeSZKa neO COnSUlTIng, Podolsze (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) DesignOmania

(510), (511) 16 obrazy, reprodukcje obrazów, akwarele [skończone ob-
razy], obrazy i zdjęcia, drukowane reprodukcje obrazów, druki w for-
mie obrazów, ryciny [grafika], 18 torby, torby płócienne, torby prze-
nośne, torby zakupowe, torby pamiątkowe, torby uniwersalne, torebki 
na ramię, torebki damskie, torebki męskie, 20 dekoracje wiszące [ozdo-
by], dopasowane pokrowce na meble, fotele, meble sypialne, nakładki 
siedzeniowe jako część mebli, poduszki na krzesła, pufy [meble], pufy 
typu sako, zagłówki [meble], wezgłowia, wezgłowia do łóżek, pościel 
[oprócz bielizny pościelowej], poduszki, poduszki sako, poduszki de-
koracyjne, poduszki ozdobne, poduszki na  siedzenia, elementy wy-
stroju wnętrz wykonane z tkanin, 24 narzuty, narzuty na łóżko, narzuty 
[pokrowce na  meble], poszwy na  poduszki, pokrowce na  poduszki, 
pościel, narzuty pikowane, kołdry [poszwy], narzuty puchowe [kołdry], 
poszwy na kołdry, kapy na łóżka, przykrycia na łóżka 

(111) 327015 (220) 2019 07 23 (210) 502626
(151) 2019 12 18 (441) 2019 09 02
(732) accord healthcare limited, north harrow (gB)
(540) (znak słowny)
(540) aKORDZIaKI
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, witaminy i preparaty wita-
minowe, suplementy żywnościowe, preparaty i substancje lecznicze, 
suplementy zawierające głównie multiwitaminy i  antyoksydanty, 
multiwitaminy 

(111) 327016 (220) 2019 07 24 (210) 502688
(151) 2019 12 18 (441) 2019 09 02
(732) SaRanTIS POlSKa SPÓłKa aKCyJna, Piaseczno (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Kolastyna Coconut Paradise
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antyperspi-
ranty [przybory toaletowe], aromaty [olejki eteryczne], balsamy do celów 
kosmetycznych, balsamy, inne niż do celów medycznych, bazy do per-
fum kwiatowych, błyszczyki do ust, chemiczne produkty do ożywiania 
kolorów do użytku domowego [pranie], chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do  usuwania ma-
kijażu, dezodoranty dla ludzi i  zwierząt, dyfuzory z  patyczkami zapa-
chowymi, ekstrakty kwiatowe [perfumy], ekstrakty ziołowe do  celów 
kosmetycznych, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecz-
nym, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do  brwi, kosmetyki 
do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy 
kosmetyczne, kremy wybielające do  skóry, lakier do  włosów, lakiery 
do  paznokci, maski kosmetyczne, mleczko migdałowe do  celów ko-
smetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, 
mydła przeciwpotowe do  stóp, mydło dezodoryzujące, mydło do  go-
lenia, mydło migdałowe, odżywki do  włosów, oleje czyszczące, olejek 
bergamotowy, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy, 
olejek migdałowy, olejek różany, olejki do celów kosmetycznych, olejki 
do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa cedro-
wego, olejki toaletowe, ołówki do  brwi, paski wybielające zęby, płyny 
do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, 
płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, 
płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, 
preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, 
preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory 
toaletowe], preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do pielęgnacji 
paznokci, preparaty do samoopalania [kosmetyki], preparaty kolageno-
we do  celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do  kąpieli, pre-
paraty odświeżające oddech do higieny osobistej, preparaty ściągające 
do celów kosmetycznych, preparaty toaletowe, produkty perfumeryjne, 
przeciwpotowe mydła, puder do twarzy, sole kąpielowe do celów innych 
niż lecznicze, suche szampony, szampony, środki czyszczące do higieny 
intymnej, nielecznicze, środki do czyszczenia zębów, tusze do rzęs, waze-
lina kosmetyczna, woda kolońska, woda lawendowa, woda perfumowa-
na, woda utleniona do celów kosmetycznych, wybielacze [odbarwiacze] 
do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci 

(111) 327017 (220) 2019 07 24 (210) 502689
(151) 2019 12 18 (441) 2019 09 02
(732) PBSKorea Co , ltd , Seul (KR)
(540) (znak słowny)
(540) KISSUM
(510), (511) 3 błyszczyki do ust [kosmetyki], pomadki do ust, kosmetyki 
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(111) 327018 (220) 2019 06 30 (210) 501718
(151) 2019 12 10 (441) 2019 08 05
(732) BeRnaS-KnOll agnIeSZKa BOSa STÓPKa, gliwice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bosa Stópka swoboda każdego kroku
(540) 

(591) niebieski, biały, różowy
(531) 29 01 13, 27 05 01, 27 05 09, 27 05 10, 02 09 01, 02 09 19, 
26 04 01, 26 04 05, 26 04 14, 27 03 02
(510), (511) 25 botki, buty sportowe, buty sznurowane, buty za kost-
kę, espadryle, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie plażowe, pan-
tofle domowe, pantofle kąpielowe, sandały, sandały kąpielowe 

(111) 327019 (220) 2019 07 25 (210) 502745
(151) 2019 12 23 (441) 2019 09 09
(732) hOlIK BaRTłOMIeJ, gliwice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) la arte
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 09, 27 05 10, 04 03 09, 04 03 19, 26 11 01, 26 11 12
(510), (511) 3 środki toaletowe, kosmetyki i  preparaty kosmetyczne, 
preparaty do  mycia i  pielęgnacji ciała, środki do  higieny jamy ustnej, 
środki perfumeryjne i  zapachowe, chusteczki nasączane preparatami 
kosmetycznymi, gaziki do celów kosmetycznych, kleje do celów kosme-
tycznych, preparaty ścierne do ciała, środki czyszczące do szczoteczek 
i  pędzelków kosmetycznych, preparaty do  czyszczenia i  odświeżania, 
olejki esencjonalne i  ekstrakty aromatyczne, 8 ręczne przybory higie-
niczne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, przybory do manicure 
i pedicure, przybory do obcinania i usuwania włosów, maszynki do strzy-
żenia włosów, elektryczne trymery do włosów, urządzenia do depilacji, 
przybory do depilacji, elektryczne lub nieelektryczne, przybory do ukła-
dania włosów, lokówki, prostownice do włosów, elektryczne, przyrządy 
do  ozdabiania ciała ludzkiego, przyrządy do  tatuowania, urządzenia 
do przekłuwania uszu, narzędzia ręczne do użytku przy kosmetycznych 
zabiegach pielęgnacyjnych, podkładki pod dłoń do manicure, zestawy 
do  manicure, zestawy do  pedicure, nożyczki, pincety, 21 przybory ko-
smetyczne i  toaletowe, grzebienie, gąbki do ciała, gąbki kosmetyczne, 
gąbki toaletowe, przyrządy ręczne do nakładania kosmetyków, szpatułki 
kosmetyczne, aplikatory do kosmetyków, pędzle kosmetyczne, przyrzą-
dy do demakijażu, nieelektryczne urządzenia do usuwania makijażu, do-
zowniki do kosmetyków, miseczki, balie, miednice jako naczynia, umy-
walki jako miski, nie  części instalacji sanitarnych, futerały dopasowane 
do przyborów kosmetycznych, półki na kosmetyki, pojemniki na kosme-
tyki, szczoteczki do higieny osobistej, artykuły do czyszczenia zębów 

(111) 327020 (220) 2019 07 29 (210) 502876
(151) 2019 12 19 (441) 2019 09 09
(732) UZDROWISKO RyManÓW SPÓłKa aKCyJna,  
Rymanów Zdrój (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Uzdrowisko Rymanów Podkarpacka stolica Dzieci
(540) 

(591) niebieski, fioletowy, brązowy, żółty, zielony, czerwony
(531) 05 01 01, 05 01 06, 27 05 01, 29 01 15

(510), (511) 41 organizacja: wypoczynku, rozrywki, imprez sporto-
wych, konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizacja, 
realizacja i  wystawianie spektakli, organizowanie: loterii, wystaw 
z dziedziny kultury lub edukacji, usługi klubowe 

(111) 327021 (220) 2019 07 30 (210) 502927
(151) 2019 12 19 (441) 2019 09 09
(732) SZOPa SłaWOMIR, Rzeszów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OOhS & WOOFS eST  2017 Zakład groomerski
(540) 

(531) 27 05 01, 03 01 08, 03 01 09, 26 11 02, 26 01 01, 26 01 03, 26 01 15
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w za-
kresie higieny i urody dla ludzi i  zwierząt, usługi związane z  rolnic-
twem, ogrodnictwem i leśnictwem 

(111) 327022 (220) 2014 11 19 (210) 435809
(151) 2019 12 13 (441) 2015 03 02
(732) aPOTeX eUROPe B V , leIDen (nl)
(540) (znak słowny)
(540) apoSoli
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety 

(111) 327023 (220) 2019 06 06 (210) 500806
(151) 2019 12 04 (441) 2019 08 19
(732) BROWaR FaKTORIa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FaKTORIa BROWaR RZeMIeŚlnICZy
(540) 

(531) 26 04 04, 27 05 01
(510), (511) 32 piwo 

(111) 327024 (220) 2019 06 06 (210) 500823
(151) 2019 12 04 (441) 2019 08 19
(732) WOłOWSKI JaROSłaW KRySTIan MOJaZU, Piła (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Przytulna
(540) 

(591) złoty
(531) 05 05 20, 26 04 03, 27 05 01, 29 01 02
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, ciasta lodowe, ciasta cze-
koladowe, ciasta słodowe, ciasta mrożone, ciasta wegańskie, ciasta 
z  kremem, ciasta z  melasą, ciasta z  bakaliami, ciasta z  cukierkami, 
świeże placki jako ciasta, ciasta z  dyni, mrożone ciasta jogurtowe, 
kurtoszkalacze jako ciasta kominowe, lukrowane ciasta z  owocami, 
ciasta w  polewie czekoladowej, ciasta na  bazie pomarańczy, placki 
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z nadzieniem owocowym, ciasta z kremem, ciasta drożdżowe z na-
dzieniem z owoców, ciasta czekoladowe wykonane z czekoladowego 
biszkoptu, desery lodowe, desery czekoladowe, budynie deserowe, 
suflety deserowe, musy deserowe, desery z  muesli, gotowe desery 
jako wyroby cukiernicze, deser puddingowy na bazie ryżu, gotowe 
desery na bazie czekolady, mrożone mleczne desery w formie bato-
nów, desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany, ciastka, ciast-
ka czekoladowe, ciastka herbaciane, ciastka owsiane, ciastka migda-
łowe, ciastka serowe, rurki waflowe jako ciastka, podłużne biszkopty 
jako ciastka, kruche ciastka, herbatniki, brownie jako ciastka czeko-
ladowe, wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, wyroby ciastkar-
skie z makiem, chrupiące ciastka z kremem, ciastka w polewie o sma-
ku czekoladowym, kruche ciastka maślane z  polewą czekoladową, 
muffiny, tatry, biszkopty, ciasta bez glutenu, lody, desery lodowe, 43 
usługi kawiarni, kawiarnia, usługi barów kawowych, usługi dostawy 
kawy do biur, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usłu-
gi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, oferowanie 
żywności i  napojów dla gości, przygotowywanie i  zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie 
posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, usługi kateringowe 

(111) 327025 (220) 2019 06 06 (210) 500827
(151) 2019 12 04 (441) 2019 08 19
(732) KOZIeł DaRIUSZ PPUh agRO, lubomirka (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) chmielowe rewolucje
(510), (511) 31 chmiel, wyciąg z  chmielu do  wytwarzania piwa, wy-
ciąg z  chmielu do  celów spożywczych, uprawa i  przetwarzanie 
chmielu, 35 usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich chmielu, 
wyrobów i wyciągów z chmielu oraz maszyn i urządzeń do uprawy 
chmielu i jego przetwarzania, sprzedaż za pośrednictwem radia, te-
lewizji, sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych chmielu, 
wyrobów i wyciągów z chmielu oraz maszyn i urządzeń do uprawy 
chmielu i jego przetwarzania, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy 
za  pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, 
usługi reklamowe i  marketingowe świadczone za  pośrednictwem 
mediów społecznościowych, dystrybucja materiałów reklamowych 
(próbek, druków, prospektów, broszur), analizy rynkowe, badania 
rynku, badania opinii publicznej, zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, edytorskie usługi w zakresie reklamy, handlowe infor-
macje i porady udzielane konsumentom 

(111) 327026 (220) 2019 06 07 (210) 500869
(151) 2019 12 04 (441) 2019 08 19
(732) PRZeDSIĘBIORSTWO FInanSOWO-InWeSTyCyJne glOBal 
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WaTeR WORlDS ŹRÓDłO POZyTyWnyCh eMOCJI
(540) 

(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 03 09 01, 26 01 01, 26 11 02, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 41 rozrywka: oceanaria [rozrywka], rozrywka w  postaci 
parków wodnych i parków rozrywki, rozrywka pokazy na żywo w ce-
lach rozrywkowych 

(111) 327027 (220) 2019 06 13 (210) 501133
(151) 2019 12 04 (441) 2019 08 19
(732) KneFel MOnIKa eUROPeJSKI InSTyTUT BaDaŃ 
InTelIgenTnyCh SPeCJalIZaCJI, Kielce (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 

(540) 

(591) turkusowy
(531) 26 01 01, 02 01 08, 27 05 01, 29 01 04
(510), (511) 44 usługi związane z poprawą zdrowia i kondycji psycho-
fizycznej zwłaszcza w warunkach szpitalnych i uzdrowiskowych takie 
jak: usługi odnowy biologicznej, inhalacji, basenów solankowych 
i siarczkowych, jodkowo-bromkowych, kąpieli solankowych i siarcz-
kowych, kąpieli mineralnych, podwodnych masaży kończyn, masażu 
klasycznego, masażu kamieniami, masażu krzemieniem pasiastym, 
sauny z  podczerwienią, krioterapii-leczenie zimnem, kosmetyki 
ciała, tężnia z  wykorzystaniem wody solankowej oraz ekstraktów 
roślinnych, usługi fitness, prowadzenia gimnastyki, w tym gimnasty-
ki korekcyjnej, z  wykorzystaniem praktyki lekarskiej ogólnej i  spe-
cjalistycznej, usługi fizjoterapii, fizykoterapii, turystyka zdrowotna 
i prozdrowotna, rehabilitacyjna, zabiegi samoopalające, usługi aro-
materapii, bioterapii, usługi w zakresie profilaktyki zdrowotnej i  re-
konwalescencji, ziołolecznictwo i medycyna ludowa, program tera-
peutyczny skojarzonych elementów jogi hormonalnej, diety opartej 
na związkach bioaktywnych i zabiegów odnowy biologicznej wyko-
nywanych zgodnie z harmonią rytmu księżyca 

(111) 327028 (220) 2019 06 13 (210) 501141
(151) 2019 12 04 (441) 2019 08 19
(732) Unilab, lP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540) aleric Deslo active
(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 kosmetycz-
ne, preparaty kosmetyczne do  odchudzania, preparaty do  golenia, 
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ust-
nej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne 
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, prepara-
ty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przybo-
rami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty 
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-
ny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty 
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty wita-
minowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mi-
neralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycz-
nego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze 
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów 
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty 
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowi-
ce, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów 
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, prepa-
raty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecz-
nicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmety-
ki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, 
okłady do  celów medycznych, środki sanitarne do  celów medycz-
nych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne pre-
paraty i  materiały diagnostyczne do  celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do  celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów lecz-
niczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniają-
ce, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, 
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odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające po-
ruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywa-
nia 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 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów 

(111) 327029 (220) 2019 06 13 (210) 501142
(151) 2019 12 04 (441) 2019 08 19
(732) Unilab, lP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540) acatar Zatoki
(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 kosmetycz-
ne, preparaty kosmetyczne do  odchudzania, preparaty do  golenia, 
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ust-
nej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne 
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, prepara-
ty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przybo-
rami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty 
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-
ny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty 
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty wita-
minowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mi-
neralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycz-
nego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze 
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów 
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty 
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowi-
ce, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów 
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, prepa-
raty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecz-
nicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmety-
ki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, 
okłady do  celów medycznych, środki sanitarne do  celów medycz-
nych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne pre-
paraty i  materiały diagnostyczne do  celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do  celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów lecz-
niczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniają-
ce, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, 
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające po-
ruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywa-
nia 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 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów 

(111) 327030 (220) 2019 06 14 (210) 501198
(151) 2019 12 04 (441) 2019 08 19
(732) naSTaWSKI PIOTR PMn, Wałbrzych (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) SanCTUS
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w  hurtowniach i  punktach wyspe-
cjalizowanych, w tym usługi sprzedaży za pośrednictwem internetu 
następujących towarów: książki, śpiewniki, poradniki, materiały dy-
daktyczne, kalendarze, plakaty, zakładki do  książek, kartki okolicz-
nościowe, notatniki, gry planszowe i edukacyjne, obrazy malowane, 
obrazy i obrazki wytłaczane z metalu, łańcuszki, medaliki, wydawnic-
twa w  formie elektronicznej, filmy i  muzyka nagrane na  nośnikach 
danych, świece, świeczniki, figurki ozdobne z  drewna, porcelany 
i metalu, odzież, chusty i bandany na szyję, plecaki i torby, 38 usługi 
agencji informacyjnych w zakresie udostępniania aktualności i wia-
domości poprzez radio, telewizję, Internet, prasę, usługi w zakresie 
internetowego serwisu informacyjnego, usługi portalu interneto-

wego obejmujące takie usługi telekomunikacyjne jak: przesyłanie 
za  pośrednictwem internetu informacji tekstowych, obrazowych 
i dźwiękowych, wiadomości bieżących, usługi poczty elektronicznej, 
obsługa internetowych forów dyskusyjnych 

(111) 327031 (220) 2019 06 23 (210) 501434
(151) 2019 12 17 (441) 2019 09 02
(732) eMeRalD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) MiauCafe
(510), (511) 43 usługi kawiarni, kawiarnia, usługi barów kawowych, 
usługi dostawy kawy do biur, zapewnianie żywności i napojów w re-
stauracjach, usługi klubów w  zakresie dostarczania żywności i  na-
pojów, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie 
i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje do  bezpośredniego spożycia, 
przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów 

(111) 327032 (220) 2019 03 08 (210) 496892
(151) 2019 12 06 (441) 2019 06 24
(732) SOlIDeXPeRT POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Kraków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) SOlIDeXPeRT
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do  pobrania, certyfikaty (SSl, 
VPn, ID i  inne), czytniki [sprzęt do  przetwarzania danych], drukarki 
komputerowe, dyski kompaktowe [CD-ROM-y], dyski magnetyczne, 
dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dżojstiki do  użytku z  kompute-
rami, inne niż do  gier wideo, elektryczne urządzenia kontrolno-ste-
rujące, elektroniczne bazy danych, fotokopiarki, głośniki, instalacje 
elektryczne do  zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, in-
teraktywne tablice elektroniczne, interaktywne terminale z ekranami 
dotykowymi, interfejsy audio, interfejsy komputerowe, kable elek-
tryczne, kable koncentryczne, kable światłowodowe, kalkulatory, kla-
wiatury komputerowe, komputery, komputery przenośne [podręcz-
ne], manipulatory kulkowe [urządzenia komputerowe], magnetyczne 
nośniki danych, mikrofony, mikroprocesory, modemy, monitory [pro-
gramy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy], myszy [sprzęt 
do przetwarzania danych], napędy dysków do komputera, oprogra-
mowanie komputerowe, palmtopy, pamięci komputerowe, pamięci 
zewnętrzne USB, platformy oprogramowania komputerowego, na-
grane lub do  pobrania, plotery, programy komputerowe, programy 
sterujące, publikacje elektroniczne, do pobrania, skanery [urządzenia 
do  przetwarzania danych], sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny 
do  komputerów, symulatory, urządzenia do  monitorowania, urzą-
dzenia technologii informacyjnej i  audiowizualne w  tym telefony, 
serwery, komputery i drukarki oraz urządzenia sieciowe, urządzenia 
zdalnego sterowania, utrwalone na  nośnikach informacje i  dane, 
wyposażenie, części i akcesoria do wymienionych towarów zawarte 
w tej klasie, 40 obróbka [kształtowanie] metalu, obróbka metali, po-
wlekanie metalu, piłowanie materiałów, szlifowanie, tłoczenie me-
talu, usługi spawalnicze, usługi w zakresie obróbki metalu, 41 kom-
puterowe przygotowanie materiałów do  publikacji, organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie 
i  prowadzenie warsztatów i  szkoleń w  tym dotyczących programo-
wania, komputerów, administrowania sieciami komputerowymi, ad-
ministrowania danymi, tworzenia baz danych, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i  czasopism, sprawdziany edukacyjne, usłu-
gi nauki na odległość świadczone online, usługi szkoleniowe, usługi 
w  zakresie oświaty [nauczanie], 42 aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, analizy systemów komputerowych, badania nauko-
we, chmura obliczeniowa, digitalizacja dokumentów [skanowanie], 
doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo 
w  dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w  dziedzinie bez-
pieczeństwa internetowego, doradztwo w  zakresie oprogramowa-
nia komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju 
sprzętu komputerowego, doradztwo, konsultacje i  informacja w za-
kresie technologii informacyjnych, dostarczanie informacji o  tech-
nologii komputerowej i  programowaniu za  pośrednictwem strony 
internetowej, hosting serwerów, instalacja oprogramowania kom-
puterowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, kon-
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wersja danych lub dokumentów na  formę elektroniczną, konwersja 
programów komputerowych i  danych, inna niż konwersja fizyczna, 
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalne-
go, monitorowanie systemów komputerowych w  celu wykrywania 
awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania 
nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, 
odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie oprogramo-
wania w ramach publikacji oprogramowania, oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS], powielanie programów 
komputerowych, programowanie komputerów, projektowanie opro-
gramowania komputerowego, projektowanie systemów komputero-
wych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie platform 
komputerowych, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokali-
zacją użytkownika, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi 
doradcze w  dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze 
w  dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi inżynieryjne, 
usługi konsultacyjne w  dziedzinie technologii informacyjnej, usługi 
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowa-
nia danych, usługi w  zakresie ochrony antywirusowej komputerów, 
wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wypożyczanie oprogra-
mowania komputerowego 

(111) 327033 (220) 2019 03 08 (210) 496894
(151) 2019 12 06 (441) 2019 06 24
(732) SOlIDeXPeRT POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOlIDeXPeRT
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 26 11 12, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do  pobrania, certyfikaty (SSl, 
VPn, ID i  inne), czytniki [sprzęt do  przetwarzania danych], drukarki 
komputerowe, dyski kompaktowe [CD-RoM-y], dyski magnetyczne, 
dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dżojstiki do użytku z kompute-
rami, inne niż do gier wideo, elektryczne urządzenia kontrolno-ste-
rujące, elektroniczne bazy danych, fotokopiarki, głośniki, instalacje 
elektryczne do  zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, 
interaktywne tablice elektroniczne, interaktywne terminale z  ekra-
nami dotykowymi, interfejsy audio, interfejsy komputerowe, kable 
elektryczne, kable koncentryczne, kable światłowodowe, kalkula-
tory, klawiatury komputerowe, komputery, komputery przenośne 
[podręczne], manipulatory kulkowe [urządzenia komputerowe], 
magnetyczne nośniki danych, mikrofony, mikroprocesory, mode-
my, monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt kompu-
terowy], myszy [sprzęt do  przetwarzania danych], napędy dysków 
do  komputera, oprogramowanie komputerowe, palmtopy, pamięci 
komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, platformy oprogramowania 
komputerowego, nagrane lub do pobrania, plotery, programy kom-
puterowe, programy sterujące, publikacje elektroniczne, do pobra-
nia, skanery [urządzenia do  przetwarzania danych], sprzęt kompu-
terowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, symulatory, urządzenia 
do monitorowania, urządzenia technologii informacyjnej i audiowi-
zualne w tym telefony, serwery, komputery i drukarki oraz urządzenia 
sieciowe, urządzenia zdalnego sterowania, utrwalone na nośnikach 
informacje i dane, wyposażenie, części i akcesoria do wymienionych 
towarów zawarte w  tej klasie, 40 obróbka [kształtowanie] metalu, 
obróbka metali, powlekanie metalu, piłowanie materiałów, szlifowa-
nie, tłoczenie metalu, usługi spawalnicze, usługi w zakresie obróbki 
metalu, 41 komputerowe przygotowanie materiałów do  publikacji, 
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 
organizowanie i  prowadzenie konferencji, organizowanie i  prowa-
dzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenie], organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń w tym do-
tyczących programowania, komputerów, administrowania sieciami 
komputerowymi, administrowania danymi, tworzenia baz danych, 
publikowanie on-line elektronicznych książek i  czasopism, spraw-
dziany edukacyjne, usługi nauki na  odległość świadczone online, 

usługi szkoleniowe, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 42 aktu-
alizacja oprogramowania komputerowego, analizy systemów kom-
puterowych, badania naukowe, chmura obliczeniowa, digitalizacja 
dokumentów [skanowanie], doradztwo dotyczące bezpieczeństwa 
komputerowego, doradztwo w  dziedzinie bezpieczeństwa danych, 
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo 
w  zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w  zakre-
sie projektowania i  rozwoju sprzętu komputerowego, doradztwo, 
konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, do-
starczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu 
za pośrednictwem strony internetowej, hosting serwerów, instalacja 
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania 
komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elek-
troniczną, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż 
konwersja fizyczna, monitoring systemów komputerowych przy uży-
ciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych 
w  celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputero-
wych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń 
bezpieczeństwa danych, odzyskiwanie danych komputerowych, 
opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramo-
wania, oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako usługa 
[PaaS], powielanie programów komputerowych, komputerów, pro-
jektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie sys-
temów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, 
tworzenie platform komputerowych, tworzenie zapasowych kopii 
danych poza lokalizacją użytkownika, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii, usługi doradcze w  dziedzinie technologii komputero-
wej, usługi doradcze w  dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, 
usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne w  dziedzinie technologii 
informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie infor-
matyki, usługi szyfrowania danych, usługi w zakresie ochrony anty-
wirusowej komputerów, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego 

(111) 327034 (220) 2019 03 12 (210) 497044
(151) 2019 12 06 (441) 2019 06 24
(732) P U  haTRanS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hatrans
(540) 

(591) ciemnoniebieski, biały
(531) 24 15 01, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 36 agencje celne, usługi celne, zarządzanie składem cel-
nym, udzielanie gwarancji celnych, 39 dostarczanie informacji doty-
czących transportu, logistyka transportu, magazynowanie i  składo-
wanie, magazynowanie ładunków, magazynowanie ładunku przed 
transportem, magazynowanie paczek, magazynowanie płynów, 
magazynowanie towarów handlowych, magazynowanie towarów 
w  dużych ilościach, organizowanie transportu towarów drogą lą-
dową, morską i  powietrzną, organizowanie transportu ładunków, 
pakowanie artykułów do transportu, profesjonalne doradztwo w za-
kresie transportu, pakowanie towarów, rezerwacja transportu, spe-
dycja towarów, spedycja ładunków, skomputeryzowane planowanie 
związane z  transportem, skomputeryzowane usługi informacyjne 
w  zakresie transportu, strzeżony transport ciężarówkami, transport 
kolejowy, transport drogą kurierską, transport drogowy towarów, 
transport drogowy ładunków, transport paczek, transport samocho-
dowy, transport strzeżony, transport żywności, udzielanie informacji 
dotyczących transportu ładunku, usługi agencji transportowej w za-
kresie organizowania transportu towarów, usługi doradcze związane 
z transportem, usługi informacyjne związane ze strzeżonym transpor-
tem, usługi pośrednictwa transportowego, usługi transportowe, usłu-
gi związane z  magazynowaniem towarów, wypożyczanie środków 
transportu, zarządzanie stanami magazynowymi, 42 oprogramowa-
nie komputerowe do  obsługi transportu i  logistyki, komputerowa 
awizacja przesyłek, komputerowe informacje o statusie przesyłek 
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(111) 327035 (220) 2019 03 12 (210) 497060
(151) 2019 12 06 (441) 2019 06 24
(732) ŚlĘZaKOWSKa aneTa BIUROKOnCePT MeBle I WnĘTRZa 
BIUROWe, łęka Opatowska (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) biurokoncept
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  meblami, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, 40 produkcja me-
bli na zamówienie, stolarstwo meblowe, produkcja mebli na zamó-
wienie i  według specyfikacji osób trzecich, 42 usługi projektowa-
nia wnętrz budynków, planowanie przestrzenne [projektowanie] 
wnętrz, profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania wnętrz, 
usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, projektowanie 
wnętrz budynków, projektowanie wnętrz komercyjnych, usługi w za-
kresie projektowania wystroju wnętrz domowych, usługi w zakresie 
projektowania wystroju wnętrz biurowych 

(111) 327036 (220) 2019 03 17 (210) 497263
(151) 2019 12 06 (441) 2019 06 24
(732) CenTRUM VIT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Klinika Witaminowa
(540) 

(591) czarny, czerwony, zielony
(531) 05 03 11, 05 03 14, 26 04 01, 26 04 04, 26 04 05, 26 04 15, 
27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 44 kliniki, kliniki medyczne, ambulatoryjna opieka me-
dyczna, prowadzenie placówek medycznych, usługi medyczne, 
świadczenie usług medycznych, pomoc medyczna, usługi klinik me-
dycznych, usługi udostępniania placówek medycznych, medyczne 
badania osób, organizowanie leczenia medycznego, usługi lekarskie, 
poradnictwo medyczne, świadczenie pomocy medycznej, opieka 
medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, opieka pielęgniar-
ska, konsultacje medyczne, badania medyczne, badania medyczne 
w  celach diagnostycznych lub leczenia, pomoc medyczna w  na-
głych wypadkach, usługi indywidualnych konsultacji medycznych 
świadczone dla pacjentów, przeprowadzanie badań medycznych, 
usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, przeprowadzanie 
diagnozy chorób, udzielanie porad medycznych w zakresie redukcji 
masy ciała, usługi dietetyków, poradnictwo dietetyczne, doradztwo 
dietetyczne, usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem 
i leczeniem chorób, badania przesiewowe, usługi badania cukrzycy, 
usługi badania korzystania z leków, usługi analiz medycznych zwią-
zane z leczeniem pacjentów, doradztwo medyczne w zakresie reduk-
cji masy ciała, doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczo-
ne przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, informacja 
medyczna, usługi informacji medycznej, udzielanie informacji me-
dycznej, udostępnianie raportów dotyczących badań medycznych 
osób, udostępnianie wsparcia medycznego przy monitorowaniu 
pacjentów poddanych leczeniu medycznemu, udzielanie informacji 
pacjentom w zakresie zażywania leków, udzielanie informacji zwią-
zanych z usługami opieki pielęgniarskiej, udzielanie informacji zwią-
zanych z usługami medycznymi, udzielanie informacji żywieniowych 
w zakresie żywności przeznaczonej do redukcji masy ciała do celów 
medycznych, usługi doradcze dotyczące problemów medycznych, 
usługi doradcze i  informacyjne dotyczące produktów medycznych, 
usługi w  zakresie przygotowywania raportów medycznych, wyda-
wanie raportów medycznych, kompilacja raportów medycznych, 
przygotowywanie raportów dotyczących kwestii medycznych, usłu-
gi terapeutyczne, usługi terapii chelatowej, usługi dożylnych terapii 
witaminowych 

(111) 327037 (220) 2019 03 17 (210) 497264
(151) 2019 12 06 (441) 2019 06 24
(732) SZyMaŃSKI BaRTOSZ MegaSTORe, gdańsk (Pl)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nICeTOyS
(540) 

(591) różowy
(531) 27 05 01, 02 09 01, 29 01 01, 29 01 11
(510), (511) 10 akcesoria wspomagające współżycie seksualne, gumo-
we lalki, środki pomocnicze do  stymulacji seksualnej dla dorosłych, 
sztuczne penisy, jako akcesoria erotyczne dla dorosłych, sztuczne po-
chwy, jako akcesoria erotyczne dla dorosłych, elektryczne przyrządy 
do masażu, korki analne, kulki dopochwowe, będące akcesoriami ero-
tycznymi dla dorosłych, przyrządy do powiększania penisa, stanowią-
ce akcesoria erotyczne dla dorosłych, sztuczne penisy, jako akcesoria 
erotyczne dla dorosłych, wibratory jako akcesoria erotyczne dla doro-
słych, zabawki erotyczne, 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczo-
ne online w  zakresie urządzeń, przyrządów i  artykułów związanych 
z  aktywnością seksualną, zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów, usługi w zakresie zamówień onli-
ne, skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień online, 
administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, sprzedaż 
detaliczna lub hurtowa akcesoriów wspomagających współżycie sek-
sualne, przyrządów związanych z aktywnością seksualną, artykułów 
związanych z aktywnością seksualną, urządzeń związanych z aktyw-
nością seksualną, środków pomocniczych do  stymulacji seksualnej 
dla dorosłych, gadżetów erotycznych, zabawek erotycznych 

(111) 327038 (220) 2019 04 17 (210) 498914
(151) 2019 12 04 (441) 2019 07 15
(732) eTRaVel SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) europe Mountains
(540) 

(591) ciemnoniebieski, pomarańczowy
(531) 26 03 04, 24 17 24, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 39 usługi agencji podróży i rezerwacji, agencje rezerwa-
cji podróży, agencje usługowe do planowania podróży, autobusowe 
usługi transportowe, doradztwo w  dziedzinie podróży świadczone 
przez centra obsługi telefonicznej i  infolinie, doradztwo w zakresie 
planowania trasy podróży, informacja turystyczna, koordynowanie 
planów podróży dla osób prywatnych i grup, oprowadzanie wycie-
czek, organizacja i  rezerwacja podróży, organizowanie biletów lot-
niczych, biletów rejsowych i biletów kolejowych, planowanie, orga-
nizowanie i  rezerwacja podróży, rezerwacja miejsc dla podróżnych, 
udostępnianie danych związanych z transportem pasażerów, udzie-
lanie informacji turystycznych, usługi doradcze związane z  organi-
zowaniem podróży, usługi pilotów wycieczek, wynajem pojazdów, 
zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z  przewodnikiem, 
usługi organizowania wycieczek, 43 informacja hotelowa, ocena 
zakwaterowania wakacyjnego, organizowanie zakwaterowania dla 
turystów, rezerwacje hotelowe, świadczenie usług informacyjnych 
dotyczących zakwaterowania dla podróżnych oraz usług agencyj-
nych w zakresie rezerwacji zakwaterowania dla podróżnych, usługi 
agencji podróży w  zakresie dokonywania rezerwacji hotelowych, 
wynajmowanie sal konferencyjnych 

(111) 327039 (220) 2019 06 19 (210) 501395
(151) 2019 12 11 (441) 2019 08 05
(732) WOlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
nowy Dwór Mazowiecki (Pl)
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(540) (znak słowny)
(540) STaRODWORSKa
(510), (511) 33 napoje alkoholowe 

(111) 327040 (220) 2019 07 01 (210) 501771
(151) 2019 12 14 (441) 2019 08 12
(732) ePee POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Szczecin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tymek
(540) 

(591) fioletowy, biały, różowy, szary
(531) 25 01 05, 26 01 04, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, zabawki pluszo-
we, lalki 

(111) 327041 (220) 2019 07 01 (210) 501772
(151) 2019 12 14 (441) 2019 08 12
(732) ePee POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Szczecin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rozkoszne Brzuszki
(540) 

(591) fioletowy, różowy
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, zabawki pluszo-
we, lalki 

(111) 327042 (220) 2019 07 01 (210) 501774
(151) 2019 12 14 (441) 2019 08 12
(732) ePee POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Szczecin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ShIMMeR STaRS Błyskotki
(540) 

(591) fioletowy, żółty, różowy, niebieski, biały, brązowy, czarny, 
pomarańczowy
(531) 01 01 01, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, lalki, figurki i lal-
ki zabawkowe do kolekcjonowania 

(111) 327043 (220) 2019 07 01 (210) 501775
(151) 2019 12 14 (441) 2019 08 12
(732) ePee POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Szczecin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lUna BaJKOWy JeDnOROŻeC
(540) 

(591) czarny, fioletowy, biały, niebieski, brązowy, różowy, szary
(531) 24 01 15, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, zabawki pluszowe 

(111) 327044 (220) 2019 07 01 (210) 501776
(151) 2019 12 14 (441) 2019 08 12
(732) ePee POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Szczecin (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Tusia
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, lalki 

(111) 327045 (220) 2019 07 01 (210) 501777
(151) 2019 12 14 (441) 2019 08 12
(732) ePee POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Szczecin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tusia
(540) 

(591) ciemnoróżowy, różowy, niebieski, biały
(531) 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, lalki 

(111) 327046 (220) 2019 07 01 (210) 501780
(151) 2019 12 06 (441) 2019 08 19
(732) STelMaCh ROBeRT, STelMaCh agnIeSZKa FOR aP SPÓłKa 
CyWIlna, Kielce (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) zielony, ciemnoniebieski
(531) 26 04 04, 26 04 12, 26 04 16, 29 01 12, 24 17 05
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki naturalne, kosmetyki organiczne, 
kosmetyki nielecznicze, środki nawilżające, [kosmetyki], kosmetyki 
dla dzieci, kosmetyki do  pielęgnacji urody, 5 lekarstwa, leki home-
opatyczne, leki ziołowe, leki weterynaryjne, leki dla ludzi, leki do ce-
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lów weterynaryjnych, nieoczyszczone leki w naturalnej formie, pla-
stry przezskórne do podawania leków, leki pomocnicze [wspierające] 
do celów medycznych, opłatki do leków do celów farmaceutycznych, 
opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, preparaty 
i artykuły higieniczne, środki odkażające, mydła i detergenty leczni-
cze i odkażające, preparaty farmaceutyczne, środki farmaceutyczne 
homeopatyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, farmaceu-
tyki i  naturalne środki lecznicze, preparaty medyczne, materiały 
opatrunkowe medyczne, suplementy diety do użytku medycznego, 
biologiczne preparaty do  celów medycznych, preparaty higienicz-
ne do  celów medycznych, środki sanitarne do  celów medycznych, 
produkty higieniczne do  celów medycznych, preparaty chemiczne 
do  celów medycznych, ekstrakty ziołowe do  celów medycznych, 
mineralne preparaty spożywcze do celów medycznych, dietetyczne 
preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, pre-
paraty diagnostyczne do  celów medycznych lub weterynaryjnych, 
preparaty i substancje mineralne do celów medycznych, zioła leczni-
cze, suplementy ziołowe, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
suplementy diety, suplementy żywnościowe, suplementy diety i pre-
paraty dietetyczne, 35 prowadzenie aptek tradycyjnych oraz za po-
średnictwem Internetu, usługi sprzedaży tradycyjnej oraz za pośred-
nictwem Internetu, promocji i reklamy w zakresie: leków, produktów 
farmaceutycznych, higienicznych, drogeryjnych i  zielarskich, sub-
stancji dietetycznych, artykułów i żywności dla niemowląt, materia-
łów opatrunkowych, przyrządów pomiarowo-kontrolnych do celów 
medycznych, udzielanie franszyzy w  zakresie prowadzenia apteki, 
zarządzanie programami i  usługami w  zakresie refundacji leków, 
zapewnianie wsparcia administracyjnego aptekom w zakresie zarzą-
dzania inwentarzem leków, usługi w zakresie rozliczeń medycznych 
świadczone na  rzecz lekarzy, zarządzanie programami i  usługami 
refundacyjnymi aptek, 44 przygotowywanie i wydawanie lekarstw, 
sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów, usługi far-
maceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych, udzie-
lanie informacji dotyczących przygotowywania i wydawania leków, 
udzielanie informacji pacjentom w zakresie zażywania leków, usługi 
doradcze świadczone przez apteki 

(111) 327047 (220) 2005 08 19 (210) 299019
(151) 2019 11 15 (441) 2005 11 28
(732) InFORMaTICa Piotr Chlebowski, Toruń (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) InFORMaTICa
(510), (511) 9 respondery telefoniczne, aparaty telefoniczne, słu-
chawki, słuchawki telefoniczne, przewody telefoniczne, telefonicz-
ne urządzenia nadawcze, telefony przenośne, telefony tubowe, 
telekopiarki, komputerowe urządzenia peryferyjne, drukarki kom-
puterowe, klawiatury komputerowe, urządzenia nawigacyjne dla 
pojazdów, pamięci komputerowe, magnetyczne nośniki danych, 
dyski do  rejestracji dźwięku, dyski obliczeniowe, dyskietki, napędy 
dyskowe, kompaktowe dyski optyczne, odtwarzacze płyt kompak-
towych, ekrany projekcyjne, przewody akustyczne, przewody elek-
tryczne, przewody magnetyczne, przewody telefoniczne, zaciski 
przewodów elektrycznych, złącza do  przewodów elektrycznych, 
powłoki kabli elektrycznych, tuleje złączowe do kabli elektrycznych, 
współosiowe kable koncentryczne, kable światłowodowe, optyczne 
nośniki danych, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, 
przekaźniki sygnałów elektronicznych, translatory elektroniczne kie-
szonkowe, aparaty do projekcji przezroczy, aparaty projekcyjne, pro-
cesory CPU, mikroprocesory, procesory tekstu, instalacje elektryczne 
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, kasy rejestrują-
ce, urządzenia liczące i sortujące pieniądze, wykrywacze fałszywych 
pieniędzy, inteligentne karty ze  zintegrowanymi obwodami scalo-
nymi, 16 drukarki przenośne, taśmy nasączone tuszem do drukarek 
komputerowych, fotografie, broszury, afisze, plakaty, kalendarze, 
karty muzyczne z  życzeniami, karty pocztowe, szyldy z  papieru 
lub z kartonu, okolicznościowe kartki z życzeniami, 35 usługi agen-
cji reklamowej, uaktualnianie materiałów reklamowych, reklama 
za  pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie powierzch-
ni na cele reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych, reklamy 
prasowe, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, wynajem czasu re-
klamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie mate-
riałów reklamowych, obróbka tekstów, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-

ności gospodarczej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, 
ekspertyzy w  działalności gospodarczej, pomoc w  prowadzeniu 
działalności gospodarczej, agencje informacji handlowej, informacja 
o działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności 
gospodarczej, wyszukiwanie informacji w  plikach komputerowych 
dla osób trzecich, 38 usługi telefoniczne, wypożyczanie telefonów, 
połączenia telefoniczne, usługi teleksów, poczta elektroniczna, 
usługi telegraficzne, telewizja kablowa, 40 usługi drukarni, druk si-
towy, drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie 
cyfrowe, 42 usługi artystów grafików, usługi graficzne, 45 badania 
prawne, zarządzanie prawami autorskimi, usługi związane z bezpie-
czeństwem własności intelektualnej, licencjonowanie własności inte-
lektualnej, doradztwo w zakresie własności intelektualnej 

(111) 327048 (220) 2018 11 09 (210) 492536
(151) 2019 08 26 (441) 2019 05 06
(732) FIgene CaPITal SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIgene Capital
(540) 

(591) biały, granatowy, niebieski
(531) 29 01 13, 27 05 01, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 17, 26 01 01, 
26 01 16, 26 11 01, 26 11 06, 26 11 25
(510), (511) 4 energia elektryczna, energia elektryczna odnawialna, 
35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, 
reklama, usługi agencji reklamowych, publikowanie tekstów i mate-
riałów reklamowych, promocja sprzedaży, pokazy towarów, organi-
zowanie targów, wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi 
w zakresie dystrybucji i rozpowszechnianie materiałów oraz ogłoszeń 
reklamowych, rozpowszechnianie próbek, dekorowanie wystaw skle-
powych, usługi handlu w zakresie zaopatrzenia osób trzecich, usługi 
handlu detalicznego, hurtowego i  za  pomocą Internetu w  zakresie 
artykułów spożywczych, suplementów diety, mebli, maszyn i  urzą-
dzeń biurowych, towarów użytku domowego, energii, doradztwo 
w  zakresie organizowania i  prowadzenia działalności gospodarczej, 
doradztwo w  dziedzinie zarządzania biznesem, usługi podatkowe, 
usługi pośrednictwa w handlu, 36 usługi agencji kredytowych, usługi 
agencji nieruchomości, usługi bankowe, finansowe i ubezpieczenio-
we, doradztwo w sprawach finansowych i ubezpieczeniowych, fun-
dusze inwestycyjne, inwestycje kapitałowe, organizowanie finanso-
wania projektów budowlanych, usługi związane z administrowaniem 
nieruchomościami, 39 dystrybucja energii elektrycznej 

(111) 327049 (220) 2019 04 11 (210) 498601
(151) 2019 11 18 (441) 2019 07 15
(732) ManageMenT COnSUlTanTS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOFITOn
(540) 

(591) biały, zielony
(531) 05 03 11, 01 15 17, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, 30 sól, przyprawy i dodatki 
smakowe, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, 
produkty pszczele, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, 
lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, wypieki, wyroby cu-
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kiernicze, czekolada i desery, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby 
z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże 

(111) 327050 (220) 2019 04 25 (210) 499158
(151) 2019 11 28 (441) 2019 08 12
(732) ROSZeWSKa KaTaRZyna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) CBnn
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, muzyka, filmy i  inne rodza-
je elektronicznych publikacji tekstowych i  obrazowych utrwalone 
na nośnikach, tygodniowe publikacje w formie elektronicznej do po-
brania z  Internetu, czasopisma elektroniczne, gazety elektroniczne 
do pobrania, pobieralne broszury elektroniczne, terminarze i orga-
nizery do pobrania, które można wydrukować, książki audio, książ-
ki dźwiękowe, książki elektroniczne do  pobrania, e-booki, komiksy 
do pobrania, środki edukacyjne do pobrania, edukacyjne materiały 
na zajęcia, do pobrania, podręczniki szkoleniowe w formie progra-
mu komputerowego, elektroniczne sprawozdania do pobrania, pliki 
multimedialne do pobrania, nagrania audio i wideo, nagrania multi-
medialne, podcasty, filmy do pobrania, pliki muzyczne do pobiera-
nia, pliki graficzne do pobierania, utrwalone na nośnikach informacje 
i dane, zapisane pliki danych, komputerowe bazy danych, oprogra-
mowanie, oprogramowanie multimedialne, interaktywne multime-
dialne programy komputerowe, 16 publikacje i materiały drukowane, 
publikacje promocyjne, publikacje edukacyjne, materiały edukacyj-
ne, szkoleniowe i  instruktażowe, drukowane materiały ilustracyjne, 
materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, książki, monografie, 
gazety, biuletyny informacyjne, periodyki, czasopisma o  tematy-
ce ogólnej, czasopisma fachowe, raporty, przewodniki drukowane, 
katalogi, notatniki, notesy, terminarze, kalendarze drukowane, za-
kładki do książek, pocztówki i widokówki, kartki do korespondencji, 
ulotki, broszury, druki, karty obrazkowe, karty okolicznościowe, 35 
doradztwo zawodowe (inne niż związane z  edukacją i  szkolenia-
mi), doradztwo i  konsultacje w  zakresie zatrudnienia, doradztwo 
i  konsultacje dotyczące zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych, 
doradztwo w  zakresie badań rynku, doradztwo i  konsultacje w  za-
kresie działalności gospodarczej, komputerowe zarządzanie plikami, 
wyszukiwanie informacji w  plikach komputerowych dla osób trze-
cich, tworzenie i  publikowanie tekstów reklamowych i  sponsoro-
wanych, dystrybucja materiałów reklamowych, 38 usługi dostępu 
do treści stron internetowych i portali, prowadzenie profili i kanałów 
w mediach internetowych i serwisach społecznościowych, w szcze-
gólności tworzenie postów, wyświetlanie, dzielenie i  elektroniczne 
przesyłanie wiadomości i  treści multimedialnych, usługi teleko-
munikacyjne świadczone przez portal internetowy, udostępnianie 
online czatów, tablic ogłoszeń i forów on-line, w celu transmisji po-
między użytkownikami wiadomości i  informacji dotyczących sieci 
społecznościowych, profilów osobistych, udostępnianie forów in-
ternetowych, udostępnianie internetowych czatów, udostępnianie 
forów internetowych, obsługa internetowych forów dyskusyjnych, 
w  szczególności zapewnienie dostępu oraz tworzenie postów, wy-
świetlanie, dzielenie i elektroniczne przesyłanie wiadomości i treści 
multimedialnych, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, prze-
kazywanie informacji za  pomocą środków elektronicznych, usługi 
dostarczania za  pośrednictwem sieci komputerowych plików tek-
stowych, wizualnych, audio-wizualnych oraz plików i  programów 
multimedialnych w  formatach przystosowanych do  odtwarzania 
i  odczytu przez komputery i  telefony komórkowe, transmisja krót-
kich wiadomości, obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów 
tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyj-
nymi, transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, 
gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informa-
cji za  pośrednictwem Internetu, globalnych sieci komputerowych, 
sieci bezprzewodowych i  elektronicznych sieci komunikacyjnych, 
rozpowszechnianie programów i informacji za pośrednictwem sieci 
informatycznych, spersonalizowane usługi telekomunikacyjne z wy-
korzystaniem sieci informatycznych zapewniające dostęp do  infor-
macji i danych indywidualnie określonych dla każdego użytkownika, 
usługi dostępu on-line do  baz danych, usługi dostarczania danych 
on-line z komputerowych baz danych, udostępnianie aplikacji mobil-
nych i oprogramowania przeznaczonych do użytku na komputerach, 
tabletach i telefonach komórkowych, 41 usługi edukacyjne, rozryw-
kowe i  sportowe, nauczanie i  szkolenia, usługi edukacyjne świad-
czone przez asystentów dla osób wymagających specjalnej opieki, 

edukacja prawna, edukacja zawodowa, w tym świadczona na rzecz 
osób niepełnosprawnych, asystentów i  opiekunów osób niepełno-
sprawnych, usługi internetowego serwisu informacyjnego, informa-
cje i  wiadomości on-line w  dziedzinie szkoleń zawodowych, usługi 
wydawnicze i reporterskie, sprawozdania wiadomości, publikowanie 
drogą elektroniczną, publikowanie materiałów multimedialnych 
online, publikowanie i  wydawanie prac naukowych, materiałów 
edukacyjnych, dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa pu-
blicznego i  spraw socjalnych, przewodników edukacyjnych i  szko-
leniowych, gazet, periodyków, katalogów, broszur, książek, książek 
w  postaci elektronicznej, audiobooków, magazynów, biuletynów, 
almanachów, czasopism, w  tym w  systemie on-Iine, multimedialne 
wydania publikacji elektronicznych, książek, monografii, czasopism, 
gazet, magazynów, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 
udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie utworów 
tekstowych, wizualnych, audio-wizualnych oraz plików i  progra-
mów multimedialnych na  portalach i  stronach internetowych, tłu-
maczenia, 42 badania i analizy naukowe, badania i analizy naukowe 
z dziedziny prawa publicznego i spraw socjalnych, badania i analizy 
naukowe z dziedziny medycyny społecznej, badania naukowe pro-
wadzone przy użyciu baz danych, doradztwo związane z badaniami 
i  rozwojem w dziedzinie lecznictwa, badania w dziedzinie mediów 
społecznościowych, usługi naukowe i  technologiczne, usługi kom-
puterowe, mianowicie tworzenie społeczności wirtualnych dla za-
rejestrowanych użytkowników, w celu organizowania grup i imprez, 
uczestniczenia w  dyskusjach oraz brania udziału w  tworzeniu sieci 
społecznych, biznesowych i  społecznościowych, w  szczególności 
tworzenie forów dyskusyjnych, profili i  kanałów w  mediach inter-
netowych i serwisach społecznościowych, 45 usługi prawne, usługi 
w  zakresie doradztwa prawnego, udzielanie opinii prawnych przez 
ekspertów na rzecz osób niepełnosprawnych, asystentów i opieku-
nów osób niepełnosprawnych, usługi wsparcia prawnego, usługi 
w zakresie pomocy prawnej, usługi informacji prawnej, usługi w za-
kresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne], licen-
cjonowanie praw związanych z produkcjami audio, wideo i telewizyj-
nymi [usługi prawne], usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych 
on-line za pomocą aplikacji mobilnych do pobrania 

(111) 327051 (220) 2019 05 09 (210) 499530
(151) 2019 11 21 (441) 2019 08 12
(732) DaJeWSKa naTaSZa Q-MeD, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bezpłatna Szkoła Rodzenia Położna Z Sercem
(540) 

(591) różowy, biały, niebieski, jasnoniebieski
(531) 26 01 01, 02 09 01, 02 09 25, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 44 ambulatoryjna opieka medyczna, badania w zakresie 
diagnozy stanu zdrowia, doradztwo dotyczące psychologicznego 
łagodzenia dolegliwości medycznych, doradztwo medyczne w  za-
kresie ciąży, doradztwo w dziedzinie rodzenia, informacja medyczna, 
konsultacje medyczne, opieka medyczna i  zdrowotna, planowanie 
rodziny, poradnictwo w zakresie zdrowia publicznego, profesjonal-
ne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, profesjonalne doradztwo 
w zakresie zdrowia, przeprowadzanie badań medycznych, świadcze-
nie usług medycznych, świadczenie usług z zakresu opieki zdrowot-
nej w domach, udostępnianie informacji na temat karmienia piersią, 
udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowot-
nej, udzielanie informacji medycznej, udzielanie informacji zdro-
wotnej, usługi doradcze dotyczące problemów medycznych, usługi 
doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze w za-
kresie opieki zdrowotnej [medyczne], usługi doradcze w  zakresie 
laktacji, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi indywidualnych 
konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, usługi informa-
cyjne w zakresie opieki zdrowotnej, usługi opieki poporodowej dla 
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kobiet, usługi położnicze [akuszeria], usługi poradnictwa medyczne-
go, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, szkoła rodzenia  

(111) 327052 (220) 2019 05 14 (210) 499717
(151) 2019 11 20 (441) 2019 08 05
(732) nSS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gTX2
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 27 05 01, 27 05 17, 27 07 01, 27 07 21, 29 01 12
(510), (511) 9 urządzenia alarmowe, alarmy antywłamaniowe i poża-
rowe, centrale alarmowe, czujniki i czujniki ruchu, nadajniki radiowe, 
nadajniki gPRS, urządzenia do monitoringu obiektów budowlanych, 
mieszkalnych, przemysłowych, handlowych, urządzenia telewizji 
przemysłowej i  dozorowej, kamery przemysłowe, kamery szybko-
obrotowe, obiektywy do kamer, urządzenia do rejestracji i archiwi-
zacji obrazu i  dźwięku, rejestratory sieciowe cyfrowe i  analogowe, 
urządzenia kontroli dostępu, czytniki zbliżeniowe, karty czipowe, 
urządzenia do kontroli drzwi, przejść i ciągów pieszych 

(111) 327053 (220) 2019 04 29 (210) 499246
(151) 2019 10 22 (441) 2019 06 10
(732) BZ COMMeRCe gROUP SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Stanisław Dolny (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) BlenDygO
(510), (511) 7 blendery elektryczne do celów domowych, 21 butelki 
szklane [pojemniki], pojemniki do użytku domowego lub kuchenne-
go, uniwersalne przenośne pojemniki do użytku domowego, pojem-
niki do przechowywania żywności, mieszadełka do napojów, pojem-
niki do napojów 

(111) 327054 (220) 2019 04 12 (210) 497976
(151) 2019 11 22 (441) 2019 07 01
(732) TeRMOPhaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Toruń (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ebebe
(540) 

(591) różowy
(531) 27 05 01, 29 01 11
(510), (511) 3 balsamy inne niż do celów medycznych, chusteczki na-
sączane płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia, dezodo-
ranty dla ludzi i zwierząt, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kosme-
tyki, kremy kosmetyczne, lotony do celów kosmetycznych, mleczko 
kosmetyczne, preparaty do mycia, mydełka, mydła, oleje czyszczące, 
olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olej-
ki toaletowe, produkty perfumeryjne, płyny do pielęgnacji włosów, 
pomady do  celów kosmetycznych, preparaty do  ochrony przeciw-
słonecznej, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, szampony, 
produkty toaletowe, zestawy kosmetyków, 5 preparaty zawierające 
aloes do celów farmaceutycznych, środki bakteriobójcze, środki de-
zynfekcyjne dla celów higienicznych, materiały opatrunkowe, pie-
lucho-majtki dziecięce, pieluszki dziecięce, pieluszki dla niemowląt, 
plastry do celów medycznych, plastry lecznicze samoprzylepne, wa-
ciki do celów medycznych, wata do celów leczniczych, wata do ce-

lów medycznych, wkładki laktacyjne, 35 usługi w  zakresie analizy 
kosztów, analizy rynkowe, badania marketingowe, badania opinii 
publicznej, badania rynku, oferowanie w  mediach produktów dla 
handlu detalicznego, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, 
druków, prospektów, broszur], uaktualnianie materiałów reklamo-
wych, prezentowanie produktów w  mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, projektowa-
nie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotki, pro-
spekty, druki, próbki], reklama billboardowa, reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, wynajmowanie 
nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowy-
wanie reklamy prasowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, sor-
towanie danych w  bazach komputerowych, publikowanie tekstów 
sponsorowanych, statystyczne zestawienia, organizowanie targów 
w  celach handlowych lub reklamowych, edycja tekstów, wynajem 
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, dekorowanie 
wystaw sklepowych, wyszukiwanie w  komputerowych bazach da-
nych, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
pomoc w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze 
w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, zarządzanie w  zakresie 
zamówień handlowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi 

(111) 327055 (220) 2019 06 12 (210) 501054
(151) 2019 11 21 (441) 2019 07 29
(732) POlSKIe TOWaRZySTWO DIaBeTOlOgICZne, gdańsk (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MISTRZOSTWa POlSKI DZIeCI I  MłODZIeŻy Z  CUKRZyCĄ 
W PIłCe nOŻneJ
(540) 

(591) niebieski, zielony, biały, czarny
(531) 02 01 08, 02 01 23, 21 03 01, 26 01 03, 26 02 01, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 25 antypoślizgowe akcesoria do obuwia, bielizna osobi-
sta, buty sportowe, buty sznurowane, czapki, 35 doradztwo w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, dystry-
bucja materiałów reklamowych w tym próbek, druków, prospektów, 
broszur dla potrzeb organizacji zawodów sportowych, pozyskiwanie 
informacji o  działalności gospodarczej, usługi reklamowe na  rzecz 
osób trzecich, doradztwo promocyjno-reklamowe, usługowe analizy 
kosztów zawodów sportowych, badania opinii publicznej w zakresie 
zawodów sportowych, agencje reklamowe oferujące takie usługi jak: 
reklama, reklama za  pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy 
korespondencyjne, reklamy prasowe, reklamy radiowe, reklamy tele-
wizyjne, rozlepianie plakatów reklamowych, rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych, w tym ulotek, prospektów, druków, próbek, 
41 wynajmowanie stadionów, organizowanie konkursów edukacyj-
nych lub rozrywkowych, publikowanie książek, broszur oraz mate-
riałów informacyjnych, kluby zdrowia, opracowywanie i wydawanie 
materiałów szkoleniowych i poradników, usługi propagowania kul-
tury fizycznej, organizacja imprez kulturalnych, porady w  zakresie 
edukacji lub kształcenia, obsługa i  prowadzenie kongresów, usługi 
poprawiania kondycji, usługi związane z  organizacją, wypoczynku, 
organizowanie mistrzostw sportowych dla dzieci 

(111) 327056 (220) 2019 06 13 (210) 501093
(151) 2019 11 14 (441) 2019 07 29
(732) WaWRZyŃSKI aDaM FIRMa hanDlOWO-USłUgOWa, 
Bydgoszcz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KaPSUła hOSTel
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(540) 

(591) czarny, czerwony, szary
(531) 26 02 07, 26 02 12, 26 04 01, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 43 hotel, prowadzenie hoteli, hosteli, usługi hotelowe, w tym 
catering, wynajem miejsc, noclegowych, wynajem pomieszczeń 

(111) 327057 (220) 2019 06 13 (210) 501095
(151) 2019 11 14 (441) 2019 07 29
(732) WOgRanO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Moczyły (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOgRanO
(540) 

(591) biały, zielony
(531) 05 03 11, 05 03 13, 26 01 15, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 31 zboże surowe 

(111) 327058 (220) 2019 06 13 (210) 501102
(151) 2019 11 14 (441) 2019 07 29
(732) WOgRanO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Moczyły (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PaSIeKa IMagO
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy, ciemnożółty
(531) 03 13 04, 03 13 05, 26 01 16, 27 05 02, 29 01 13
(510), (511) 30 cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzie-
nia, miód pszczeli, produkty pszczele 

(111) 327059 (220) 2019 06 13 (210) 501112
(151) 2019 11 14 (441) 2019 07 29
(732) SUPeRDROB SPÓłKa aKCyJna, Karczew (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIelSKIeŻyCIe
(540) 

(531) 24 17 25, 26 11 25, 27 05 01, 24 13 09
(510), (511) 29 mięso, konserwowane mięso, hamburgery, boczek, 
chorizo, cielęcina, drób, ekstrakty z drobiu, ekstrakty mięsne, kiełba-
ski typu hot dog, flaczki, golonka z szynką, patyczki mięsne, kaszan-
ka, pepperoni, wędzone kiełbaski, niegotowane kiełbaski, kiełbasy 
w cieście, mięso w plasterkach, mortadela, produkty do smarowania 
mięsa, pasztety, salami, szynka, szynka prosciutto, kiełbasy, kiełbasy 
wegetariańskie, krokiety, przekąski na bazie mięsa, chicharron, przy-
gotowane potrawy składające się głównie z substytutów mięsa, 35 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicz-

nej, skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, marke-
ting ukierunkowany, informacje handlowe i porady udzielane konsu-
mentom, pokazy towarów, zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, wystawy w celach han-
dlowych lub reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych 

(111) 327060 (220) 2019 06 13 (210) 501115
(151) 2019 11 14 (441) 2019 07 29
(732) DRZaZga-CyBUlSKa KaTaRZyna BOheMa SPa haIR, 
Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPa haIR Bohema
(540) 

(531) 27 05 01, 26 04 02, 26 04 18
(510), (511) 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich pro-
duktów do pielęgnacji i stylizacji włosów, spinek i ozdób do włosów 
oraz obrazów i biżuterii z metali szlachetnych tak by umożliwić kon-
sumentom obejrzenie i dokonanie ich zakupu, 44 usługi fryzjerskie 

(111) 327061 (220) 2019 06 14 (210) 501163
(151) 2019 11 22 (441) 2019 07 29
(732) VeT PlaneT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, łomianki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Urocline
(540) 

(591) żółty
(531) 27 05 01, 29 01 02
(510), (511) 5 środki sanitarne do  celów medycznych, dietetyczne 
substancje przystosowane do  celów medycznych, plastry, plastry, 
materiały opatrunkowe, odczynniki chemiczne do  celów wetery-
naryjnych, preparaty bakteriologiczne do  celów weterynaryjnych, 
preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, 
kapsułki do celów farmaceutycznych, leki do celów weterynaryjnych, 
obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, preparaty przeciwpaso-
żytnicze dla zwierząt domowych, preparaty diagnostyczne do celów 
weterynaryjnych, preparaty weterynaryjne, suplementy diety dla 
zwierząt, środki do mycia psów [insektycydy], środki odkażające, pre-
paraty do odstraszania robactwa, preparaty do niszczenia robactwa, 
preparaty diagnostyczne, biologiczne preparaty do celów weteryna-
ryjnych, dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt, dodatki odżyw-
cze do celów weterynaryjnych, leki uśmierzające ból do celów we-
terynaryjnych, suplementy do  karm do  celów weterynaryjnych, 31 
nasiona, rośliny naturalne (żywe), naturalne rośliny i kwiaty, natural-
ne jadalne rośliny [nieprzetworzone], karma dla zwierząt domowych, 
pasze zbożowe dla zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, pasze zwie-
rzęce w formie granulek, pasze zwierzęce w formie kawałków, pasze 
zwierzęce otrzymywane z substancji warzywnych, pasze zwierzęce 
zawierające siano, pokarm dla zwierząt domowych, żywe zwierzęta, 
świeże owoce, świeże owoce i warzywa, kwiaty, napoje dla zwierząt 
domowych, słód dla zwierząt, artykuły spożywcze dla zwierząt go-
spodarskich, mączka dla zwierząt, jadalne smakołyki dla zwierząt, 
syntetyczny pokarm dla zwierząt 

(111) 327062 (220) 2019 06 14 (210) 501164
(151) 2019 11 22 (441) 2019 07 29
(732) aFlOFaRM FaRMaCJa POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Pabianice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) IRIganTIn
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmety-
ki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści 



64 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 5/2020

kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów 
medycznych, substancje dietetyczne do  celów leczniczych, suple-
menty diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do ce-
lów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty 
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, preparaty witaminowe, wyro-
by medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pa-
stylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli 

(111) 327063 (220) 2019 06 14 (210) 501165
(151) 2019 11 22 (441) 2019 07 29
(732) FUnDaCJa eCCC, lublin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eCCC europejski Certyfikat Kompetencji Cyfrowych
(540) 

(591) jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski, żółty
(531) 26 04 01, 26 04 09, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 35 powielanie dokumentów, 41 informacja o edukacji 

(111) 327064 (220) 2019 06 14 (210) 501176
(151) 2019 11 22 (441) 2019 08 05
(732) FUnDaCJa eCCC, lublin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUnDaCJa eCCC europejski Certyfikat Kompetencji 
Cyfrowych
(540) 

(591) ciemnoniebieski, jasnoniebieski, niebieski, żółty
(531) 27 05 01, 26 04 01, 26 04 09, 29 01 14
(510), (511) 35 powielanie dokumentów, 41 informacja o edukacji 

(111) 327065 (220) 2019 06 14 (210) 501179
(151) 2019 11 22 (441) 2019 08 05
(732) alDI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Chorzów (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) MleCZna RZeKa
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne 

(111) 327066 (220) 2019 06 14 (210) 501180
(151) 2019 11 22 (441) 2019 08 05
(732) alDI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Chorzów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MleCZna RZeKa
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 27 05 01, 29 01 12, 26 13 25, 26 11 01, 26 11 11
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne 

(111) 327067 (220) 2019 06 17 (210) 501227
(151) 2019 11 22 (441) 2019 08 05
(732) gMIna KłOMnICe, Kłomnice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Słodka gmina Kłomnice

(540) 

(591) czarny, żółty
(531) 03 13 02, 03 13 04, 03 13 24, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 30 miód, substytuty miodu, cukry, naturalne słodziki, po-
lewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, 35 sprzedaż hurto-
wa i detaliczna w związku z miodami i innymi produktami pszczelimi 
za  pomocą stacjonarnych punktów sprzedaży, stoisk wystawienni-
czych oraz sieci Internet, promocja towarów i  usług osób trzecich 
poprzez dystrybucję materiałów reklamowych i  marketingowych, 
doradztwo w zakresie marketingu produktów pszczelich 

(111) 327068 (220) 2019 06 17 (210) 501232
(151) 2019 11 27 (441) 2019 08 12
(732) CenTRUM analIZ geneTyCZnyCh SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ogen
(540) 

(591) szary, zielony, niebieski, czerwony, żółty
(531) 29 01 15, 27 05 01, 26 11 07
(510), (511) 5 testy identyczności genetycznej składające się z  od-
czynników do  użytku medycznego, preparaty do  wykrywania pre-
dyspozycji genetycznych do celów medycznych 

(111) 327069 (220) 2019 06 17 (210) 501233
(151) 2019 11 27 (441) 2019 08 12
(732) DZIeWIĄTKOWSKI aDaM aDaMIgO, Częstochowa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) bajmobil
(510), (511) 28 zabawki, gry planszowe, salonowe gry towarzyskie, 
karty do gry, klocki do zabawy, puzzle, układanki do zabawy 

(111) 327070 (220) 2019 06 17 (210) 501234
(151) 2019 11 12 (441) 2019 07 29
(732) PySZnIaK MIChał, Tarnobrzeg (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RICO estate & Invest
(540) 

(591) pomarańczowy, czarny, biały
(531) 29 01 13, 27 05 01, 26 01 03, 26 04 09, 06 07 05, 05 01 12, 24 17 25
(510), (511) 39 zwiedzanie turystyczne, usługi doradztwa turystycz-
nego i informacji turystycznej, organizacja wycieczek turystycznych, 
usługi przewodników turystycznych, usługi rezerwacji podróży tury-
stycznych, zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z  prze-
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wodnikiem, usługi organizowania wycieczek, usługi świadczone 
przez przewodników turystycznych 

(111) 327071 (220) 2019 06 17 (210) 501235
(151) 2019 11 12 (441) 2019 07 29
(732) PySZnIaK MIChał, Tarnobrzeg (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RICO TRaVel www rico-travel com
(540) 

(591) pomarańczowy, czarny, biały
(531) 29 01 13, 27 05 01, 24 17 25, 26 01 03, 26 01 15, 05 01 12
(510), (511) 39 zwiedzanie turystyczne, usługi doradztwa turystycz-
nego i informacji turystycznej, organizacja wycieczek turystycznych, 
usługi przewodników turystycznych, usługi rezerwacji podróży tury-
stycznych, zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z  prze-
wodnikiem, usługi organizowania wycieczek, usługi świadczone 
przez przewodników turystycznych 

(111) 327072 (220) 2019 06 17 (210) 501236
(151) 2019 11 12 (441) 2019 07 29
(732) gÓRnICKI PIOTR P h  gÓRal, łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UPlanDeR
(540) 

(591) czarny, różowy
(531) 29 01 12, 27 05 01, 26 11 13
(510), (511) 25 odzież gotowa 

(111) 327073 (220) 2019 06 17 (210) 501240
(151) 2019 11 12 (441) 2019 07 29
(732) One TaX SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Olsztyn (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1One TaX
(540) 

(591) fioletowy, turkusowy, biały
(531) 29 01 13, 27 05 01, 27 07 01, 27 07 17, 27 07 21, 26 01 03, 26 01 17
(510), (511) 35 doradztwo podatkowe [rachunkowość], doradztwo 
związane z  audytem, doradztwo księgowe w  zakresie podatków, 
przygotowywanie zeznań podatkowych i  doradztwo podatkowe, 
doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], doradztwo 
księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, doradztwo 
dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie pro-
wadzenia firmy, doradztwo w  zarządzaniu przemysłowym, w  tym 
analizy kosztów i  zysków, doradztwo i  konsultacje w  zakresie dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w  zakresie przenoszenia przed-

siębiorstwa, księgowość i  prowadzenie ksiąg, zarządzanie rachun-
kowością, planowanie podatkowe [rachunkowość], rachunkowość, 
księgowość i  audyt, skomputeryzowane ustalanie wysokości po-
datku [rachunkowość], rachunkowość na rzecz osób trzecich, usługi 
doradcze i  informacyjne dotyczące rachunkowości, rachunkowość 
w zakresie zarządzania kosztami  

(111) 327074 (220) 2019 06 17 (210) 501242
(151) 2019 11 12 (441) 2019 07 29
(732) MĘCZyKOWSKa-FIlUS IZaBela MIKa, Krapkowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OTheR
(540) 

(591) czarny, fioletowy, biały
(531) 29 01 13, 27 05 01, 26 02 07, 26 02 01
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie 

(111) 327075 (220) 2019 06 17 (210) 501250
(151) 2019 11 12 (441) 2019 07 29
(732) SMaK naTURy SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pyszneeko pl żywność ekologiczna
(540) 

(591) zielony, czarny
(531) 29 01 12, 27 05 01, 05 03 15, 24 17 02
(510), (511) 5 żywność dietetyczna do celów leczniczych, dietetycz-
na żywność do celów medycznych, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, 
wędliny, mleko, wyroby mleczarskie, jaja, oleje i tłuszcze jadalne, wa-
rzywa i  owoce (konserwowane, suszone, przetworzone, mrożone), 
zupy, ekstrakty mięsne, konserwy, przetwory mięsne, rybne, drobio-
we, warzywne i owocowe, owoce kandyzowane, konfitury, galaretki, 
sałatki, surówki, przeciery, pasty, dżemy, kompoty, 30 kawa, herbata, 
kakao, czekolada, cukier, ryż, makarony, mąka i produkty zbożowe, 
chleb, wyroby cukiernicze, słodycze, miód, muesli, sól, przyprawy, 
przetworzone nasiona używane jako dodatki smakowe do  żywno-
ści i  napojów, produkty żywnościowe na  bazie zbóż przeznaczo-
ne do  spożycia przez ludzi, 31 orzechy, otręby zbożowe, nasiona 
do siewu, migdały, pieprz, pyłek, rośliny suszone do dekoracji, zboże 
w ziarnach nieprzetworzone, ziarna, pszenica, owies, owoce świeże, 
sezam jadalny, algi spożywcze dla ludzi lub zwierząt, płody rolne, 
ogrodnicze i leśne, 35 usługi handlu detalicznego w zakresie żywno-
ści, promocja sprzedaży, pokazy towarów i usług za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, także na  rzecz usług tak zwanych teleza-
kupów i zakupów domowych, 39 dostawa żywności, transport żyw-
ności, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, przygotowywanie 
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia 

(111) 327076 (220) 2019 06 17 (210) 501259
(151) 2019 11 12 (441) 2019 07 29
(732) JahnS łUKaSZ SMaRT4yOU, Śrem (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUVIKe



66 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 5/2020

(540) 

(531) 27 05 01, 01 15 03
(510), (511) 12 rowery, rowery elektryczne, urządzenia transportu 
osobistego: skutery elektryczne, hulajnogi, hulajnogi elektryczne, 
jeździki elektryczne, deskorolki, deskorolki elektryczne, monocykle 
elektryczne, akcesoria i części zamienne do: rowerów, rowerów elek-
trycznych, skuterów elektrycznych, hulajnóg, hulajnóg elektrycz-
nych, jeździków elektrycznych, monocykli elektrycznych, deskoro-
lek, deskorolek elektrycznych 

(111) 327077 (220) 2019 06 18 (210) 501304
(151) 2019 11 15 (441) 2019 07 29
(732) e-KIOSK SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) getlicensed
(540) 

(591) niebieski, biały, czarny
(531) 27 05 01, 29 01 13, 26 04 02, 26 04 18, 26 11 02, 26 11 12, 
25 03 01
(510), (511) 35 usługi pozyskiwania danych do  komputerowych baz 
danych, obsługa zleceń zakupów, 42 tworzenie platform komputero-
wych, udostępnianie platform komputerowych, 45 udzielanie licencji 
na  przedmioty praw własności intelektualnej, usługi konsultacyjne, 
usługi sprzedaży licencji na treści dziennikarskie za pomocą platfor-
my internetowej, pomoc w zakupie licencji na treści dziennikarskie 

(111) 327078 (220) 2019 06 18 (210) 501309
(151) 2019 11 15 (441) 2019 07 29
(732) PRZeDSIĘBIORSTWO PRODUKCyJnO-hanDlOWe aRO 
KaROŃ SPÓłKa JaWna, Częstochowa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BeBeTTO PReMIUM ClaSS
(540) 

(531) 27 05 01, 26 04 09, 26 11 02, 26 11 08, 26 01 18
(510), (511) 12 wózki dziecięce, wózki dziecięce głębokie, wózki dzie-
cięce spacerowe, siatki bagażowe do  pojazdów, wózki bagażowe, 
wózki golfowe, koła pojazdów, kółka samonastawne do  wózków, 
krzesełka bezpieczeństwa dla dzieci do  pojazdów, podwozia pojaz-
dów, pokrycia wózków dziecięcych spacerowych, wózki spacerowe 
dziecięce, pokrycia stałe wózków dziecięcych, budki do wózków dzie-
cięcych spacerowych, wózki na  zakupy, przyczepki do  przewożenia 
dzieci, kółka samonastawne do  wózków, budki do  wózków dziecię-
cych, amortyzatory zawieszenia w  pojazdach, amortyzatory do  po-
jazdów, resory jako sprężyny zawieszenia pojazdów, podwozia pojaz-
dów w tym do wózków dziecięcych, foteliki dla dzieci do pojazdów, 
pasy bezpieczeństwa do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń 
w  samochodach osobowych, uprzęże bezpieczeństwa do  siedzeń 
pojazdów, uprzęże do wózków dziecięcych, uprzęże do użytku z wóz-
kami dziecięcymi, 18 nosidełka dla dzieci, parasole, parasolki, plecaki, 
siatki na zakupy, torby na kółkach, torby podróżne na ubranie, torby 
na zakupy, torby podróżne, torby turystyczne, torby plażowe, torby 
podróżne podręczne, torby na pieluchy, torby do noszenia niemow-

ląt, torebki, 28 balony do  zabawy, domki dla lalek, wózki dla lalek, 
zabawki, gry automatyczne lub na żetony, gry planszowe, gry towa-
rzyskie, huśtawki karty do gry, klocki jako zabawki, ubranka dla lalek, 
łóżka dla lalek, łamigłówki, ozdoby choinkowe z wyjątkiem artykułów 
oświetleniowych i słodyczy, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, sanki, 
układanki, choinki z  materiałów syntetycznych, stojaki do  choinek, 
huśtawki, huśtawki dla niemowląt i dla dzieci, zabawki bujane, leżacz-
ki bujane jako zabawki, pojazdy jeżdżące dla dzieci jako zabawki, po-
jazdy zabawkowe do jeżdżenia, zabawki bujane, 35 usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, w tym organizowania wystaw i targów 
handlowych, zarządzanie w  działalności handlowej, administrowa-
nie sprzedażą, agencje importu i  eksportu towarów, badania rynku 
i  badania marketingowe, konsultacje w  zakresie oceny rynku, z  wy-
jątkiem wycen, gromadzenie na rzecz osób trzecich wózków dziecię-
cych, fotelików bezpieczeństwa dla dzieci, toreb, galanterii, zabawek, 
gier i  towarów dla dzieci, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać 
i kupować te towary w sklepie i hurtowni z wózkami dziecięcymi, fo-
telikami bezpieczeństwa dla dzieci, torbami, galanterią zabawkami, 
grami, towarami dla dzieci, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna 
i sprzedaży na rzecz osób trzecich zawieranie transakcji handlowych 
na  rzecz innych, przez sklepy online, wszystkie wyżej wymienione 
usługi mogą być świadczone przez sklepy sprzedaży detalicznej, 
hurtowej, za  pośrednictwem katalogów sprzedaży wysyłkowej lub 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, na przykład za pośred-
nictwem stron internetowych lub programów telewizyjnych oferują-
cych zakupy, dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie infor-
macji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za  pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych 

(111) 327079 (220) 2019 06 18 (210) 501314
(151) 2019 11 14 (441) 2019 07 29
(732) VeRCO SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Infectvagin
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty do celów medycz-
nych, globulki, kapsułki, kompresy, maści, płyny, kremy, żele do celów 
medycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, 
kompresy do celów medycznych, kosmetyki do celów medycznych, 
środki i  preparaty higieniczne, suplementy diety, żywność diete-
tyczna do celów medycznych, żywność do celów medycznych, testy 
do diagnostyki, preparaty diagnostyczne do celów medycznych 

(111) 327080 (220) 2019 06 18 (210) 501317
(151) 2019 11 14 (441) 2019 07 29
(732) VeRCO SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Meclovagin
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne preparaty do celów medycz-
nych, globulki, kapsułki, kompresy, maści, płyny, kremy, żele do celów 
medycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, 
kompresy do celów medycznych, kosmetyki do celów medycznych, 
środki i  preparaty higieniczne, suplementy diety, żywność diete-
tyczna do celów medycznych, żywność do celów medycznych, testy 
do diagnostyki, preparaty diagnostyczne do celów medycznych 

(111) 327081 (220) 2019 06 18 (210) 501336
(151) 2019 11 13 (441) 2019 07 29
(732) august Storck Kg, Berlin (De)
(540) (znak słowny)
(540) Knoppers Baton Orzeszki ziemne
(510), (511) 30 słodycze, czekolada, wyroby czekoladowe, ciasta, 
lody, preparaty do  sporządzania wyżej wymienionych produktów 
zawarte w klasie 30 

(111) 327082 (220) 2019 06 18 (210) 501338
(151) 2019 11 13 (441) 2019 07 29
(732) august Storck Kg, Berlin (De)
(540) (znak słowny)
(540) Knoppers Baton Kokosowy
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(510), (511) 30 słodycze, czekolada, wyroby czekoladowe, ciasta, 
lody, preparaty do  sporządzania wyżej wymienionych produktów 
zawarte w klasie 30 

(111) 327083 (220) 2019 06 19 (210) 501350
(151) 2019 11 26 (441) 2019 08 12
(732) BUMa SPÓłKa aKCyJna, Kraków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) buma
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, konstrukcje metalo-
we, 19 ściany, stropy, elementy dachowe, konstrukcje niemetalowe, 
betonowe elementy budowlane, baseny kąpielowe niemetalowe, 
budynki przenośne niemetalowe, 35 reklamowanie, rachunkowość, 
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze nie-
ruchomości, 36 administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo 
w  obrocie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, wynajmo-
wanie nieruchomości, usługi developerskie w zakresie finansowania, 
usługi agencji nieruchomości, wycena nieruchomości, 37 usługi bu-
dowlane związane z budową budynków, nadzór budowlany, wypo-
życzanie sprzętu budowlanego, usługi związane z naprawami i kon-
serwacją budynków, usługi developerskie w zakresie budownictwa, 
usługi doradztwa budowlanego, 42 projektowanie architektoniczne, 
projektowanie-projekty techniczne, badania techniczne, projekto-
wanie budowlane, badania w dziedzinie budownictwa 

(111) 327084 (220) 2019 06 19 (210) 501358
(151) 2019 11 26 (441) 2019 08 12
(732) BUMa SPÓłKa aKCyJna, Kraków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) grupa buma
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, konstrukcje metalo-
we, 19 ściany, stropy, elementy dachowe, konstrukcje niemetalowe, 
betonowe elementy budowlane, baseny kąpielowe niemetalowe, 
budynki przenośne niemetalowe, 35 reklamowanie, rachunkowość, 
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze nie-
ruchomości, 36 administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo 
w  obrocie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, wynajmo-
wanie nieruchomości, usługi developerskie w zakresie finansowania, 
usługi agencji nieruchomości, wycena nieruchomości, 37 usługi bu-
dowlane związane z budową budynków, nadzór budowlany, wypo-
życzanie sprzętu budowlanego, usługi związane z naprawami i kon-
serwacją budynków, usługi developerskie w zakresie budownictwa, 
usługi doradztwa budowlanego, 42 projektowanie architektoniczne, 
projektowanie (projekty techniczne), badania techniczne, projekto-
wanie budowlane, badania w dziedzinie budownictwa 

(111) 327085 (220) 2019 06 19 (210) 501365
(151) 2019 11 26 (441) 2019 08 12
(732) aMBIZneS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POCZUJ BIZneS
(540) 

(591) srebrny, ciemnoróżowy
(531) 26 04 02, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, do  pobrania, 16 publikacje 
edukacyjne, publikacje promocyjne, publikacje szkoleniowe, 35 do-
radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, do-
radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradz-
two w  zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kon-
taktów handlowych i biznesowych, usługi pośrednictwa biznesowe-
go dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów pry-

watnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, badania 
biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania 
rynkowe, badania w  zakresie biznesu, negocjowanie umów bizne-
sowych dla osób trzecich, 36 doradztwo w sprawach finansowych, 
ocena finansowa kosztów rozwoju, organizowanie wynajmu nieru-
chomości, usługi badań dotyczących finansów, usługi finansowania, 
wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], 
zarządzanie finansami, zarządzanie aktywami, zarządzanie inwe-
stycjami, zarządzanie nieruchomością, 41 kursy korespondencyjne, 
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 
organizowanie i  prowadzenie konferencji, organizowanie i  prowa-
dzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenie], przekazywanie know-how [szkolenia], usługi przekwalifikowa-
nia zawodowego, usługi trenera osobistego 

(111) 327086 (220) 2019 06 21 (210) 501404
(151) 2019 11 18 (441) 2019 07 29
(732) leKaRZe JOanna BIlKIeWICZ-ZaRyJeWSKa I DaRIUSZ 
ZaRyJeWSKI SPÓłKa PaRTneRSKa, elbląg (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FeMMeD
(540) 

(591) czarny, różowy, biały, szary
(531) 29 01 14, 27 05 01, 26 13 25, 02 09 01
(510), (511) 44 badania medyczne, medyczne badania osób, bada-
nia medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, poradnictwo 
medyczne, usługi poradnictwa medycznego, usługi ginekologicz-
ne, usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], usługi medyczne 
do celów diagnostyki chorób ciała człowieka 

(111) 327087 (220) 2019 06 21 (210) 501406
(151) 2019 11 21 (441) 2019 08 05
(732) OlX glOBal B V , hoofddorp (nl)
(540) (znak słowny)
(540) 321 SPRZeDane
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do  smartfonów i  tabletów, 
urządzenia i  przyrządy fotograficzne, kinematograficzne i  optyczne, 
oprogramowanie do  przystosowywania do  indywidualnych potrzeb, 
wspierania i zarządzania kampaniami reklamowymi i marketingowymi, 
spersonalizowaną treścią r komunikacją elektroniczną, analizami da-
nych włączając analizy i badania dotyczące zachowania użytkowników, 
urządzenia i przyrządy do nagrywania, przesyłania, nadawania, odbie-
rania, przechowywania, wyświetlania lub odtwarzania dźwięku, obra-
zów i danych, komputery, programy komputerowe, oprogramowanie 
komputerowe, chipy komputerowe, urządzenia i  przyrządy do  kodo-
wania i dekodowania sygnałów elektrycznych, urządzenia do zdalne-
go sterowania, karty inteligentne [karty z  układem scalonym), karty 
kodowane, anteny, anteny satelitarne, kable, światłowody, przełączniki, 
adaptery, konektory, wtyczki, gniazdka i  inne kontakty [elektryczne], 
skrzynki przyłączowe, taśmy, dyski i  kartridże, wszystkie stanowiące 
nośniki lub służące do nagrywania danych, dźwięku lub obrazów, fil-
my kinematograficzne przygotowane do pokazu, nagrania audio i/tub 
wideo, urządzenia multimedialne do komunikacji, nagrywania, przesy-
łania, rozpowszechniania, przechowywania, przedstawiania, odbioru 
i odtwarzania, sprzęt przetwarzający dane, oprogramowanie kompute-
rowe oraz urządzenia i przyrządy do użytku w połączeniu z Internetem, 
publikacje elektroniczne, części (i  osprzęt) do  wszystkich wymienio-
nych towarów, 35 usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostar-
czanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunika-
cyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi w zakresie ogłoszeń 
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drobnych, zapewnianie miejsca do handlu on-line, dostarczanie prze-
szukiwalnej bazy danych on-line prezentującej oferty zatrudnienia, 
usługi handlu detalicznego i  hurtowego związane z  oprogramowa-
niem komputerowym i sprzętem komputerowym, usługi reklamowe, 
promocyjne i  agencyjne, wynajem powierzchni reklamowej, usługi 
marketingu za pomocą poczty elektronicznej, usługi marketingu w sie-
ci, usługi zarządzania działalnością gospodarczą, administrowanie dzia-
łalnością handlową, usługi działalności gospodarczej, usługi w zakresie 
zarządzania relacjami z  klientami, usługi księgowe, usługi doradcze, 
konsultacyjne i  informacyjne, wszystkie dotyczące działalności go-
spodarczej i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie 
zarządzania relacjami z klientami, usługi analizy biznesowej, usługi ana-
lizy danych biznesowych w tym analiza zachowań użytkowników, usłu-
gi badania rynku, usługi wystawiania rachunków, usługi reklamowe 
i marketingowe, usługi informacyjne, doradcze i zarządcze w zakresie 
abonamentu i  abonentów, organizowanie i  przeprowadzanie imprez 
branżowych i  wystaw, usługi administracyjne i  biurowe, mianowicie 
przechowywanie danych {inne niż przechowywanie fizyczne), rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych i materiałów promocyjnych, udo-
stępnianie i  rozpowszechnianie informacji związanych z  wszystkimi 
wyżej wymienionymi usługami, 41 usługi w zakresie rozrywki, naucza-
nia, działalności sportowej i  kulturalnej, publikowanie książek, gazet, 
czasopism, biuletynów, periodyków, katalogów i  przewodników, pu-
blikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie on line 
elektronicznych książek, gazet, czasopism, biuletynów, periodyków, 
katalogów i przewodników, udostępnianie publikacji elektronicznych 
(nie  do  pobrania), usługi bibliotek objazdowych, usługi biblioteczne, 
usługi reporterskie, 42 dostarczanie oprogramowania nie nadającego 
się do pobierania, oprogramowanie jako usługa (SaaS), wypożyczanie 
komputerów, instalacja i  utrzymanie programów komputerowych, 
programowanie komputerów i projektowanie oprogramowania kom-
puterowego, wszystkie usługi w tej klasie dotyczące komputerów, apa-
ratury i sprzętu komputerowego, programowania komputerów i pro-
jektowania komputerowego, usługi opracowania graficznego, w tym 
projektowanie, rysowanie i pisanie na zamówienie dla celów kompilacji 
stron internetowych w Internecie, tworzenie i utrzymywanie witryn in-
ternetowych, hosting stron komputerowych (internetowych) na rzecz 
osób trzecich, usługi informacyjne dotyczące komputerów, rozwoju 
systemów komputerowych i technologii informacyjnych 

(111) 327088 (220) 2019 06 21 (210) 501408
(151) 2019 11 21 (441) 2019 08 05
(732) BeJM JOanna MaRIa, Białystok (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dobre liski
(540) 

(591) biały, czarny, pomarańczowy
(531) 29 01 13, 27 05 01, 03 01 08, 26 01 15
(510), (511) 25 bielizna ciążowa, bielizna dla niemowląt, bluzki, body nie-
mowlęce, botki niemowlęce, buciki dla niemowląt [z wełny], buty dla nie-
mowląt, buty dziecięce, dolne części strojów niemowlęcych, dziane buty 
dla niemowląt, jednoczęściowa odzież dla niemowląt i  małych dzieci, 
kombinezony dla małych dzieci i niemowląt, kostiumy kąpielowe dla dzie-
ci, koszule ciążowe, koszulki dla dzieci, kurtki [odzież], legginsy ciążowe, 
letnie ubranka dla dzieci, luźne sukienki ciążowe, majtki dla niemowląt, 
majtki dziecięce [odzież], nakrycia głowy dla dzieci, obuwie dla dzieci, obu-
wie dla niemowląt, odzież ciążowa, odzież dla małych dzieci, odzież dzie-
cięca, odzież wierzchnia dla niemowląt, pajacyki dla dzieci [odzież], pasy 
ciążowe [odzież], powijaki dla niemowląt, sandały niemowlęce, skarpetki 
dla niemowląt i małych dzieci, śliniaki dla niemowląt z tworzyw sztucz-
nych śpioszki, pajacyki [odzież], spodnie ciążowe, spodnie dziecięce stroje 
do chrztu, sukienki dla niemowląt i małych dzieci sukienki do chrztu, szor-
ty ciążowe, ubranka do wózka {kombinezony niemowlęce], wyprawki dla 
niemowląt, wyprawki dla noworodków, wyprawki dziecięce [odzież], 26 
cekiny do ubrań, dekoracja artykułów tekstylnych [łaty przyklejane na go-
rąco do-] [artykuły pasmanteryjne], dekoracyjne akcesoria do  włosów, 
elastyczne opaski do włosów, elastyczne wstążki do włosów, emblematy 
wyszywane, falbany do odzieży, frotki do włosów, gąbki do upinania wło-
sów w kok, gumka do związywania włosów, gumka do kucyków, gumka 

do kucyków i wstążki do włosów, kokardy do odzieży, kokardy do włosów, 
kokardy papierowe [ozdoby do włosów], spinki do włosów, spinki [wsuw-
ki] do włosów, spinki zatrzaskowe [akcesoria do włosów], 35 dostarczanie 
informacji konsumentom na temat towarów i usług, dostarczanie infor-
macji marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych za po-
średnictwem stron internetowych, dystrybucja drukowanych materiałów 
reklamowych, dystrybucja i rozpowszechniania materiałów reklamowych 
[ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja ma-
teriałów reklamowych drogą pocztową, dystrybucja prospektów i próbek 
do celów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usłu-
gi marketingu bezpośredniego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do akcesoriów odzieżowych, informacja handlowa oraz udzielanie porad 
konsumentom, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych usług 
w zakresie reklamy, usługi w zakresie handlu detalicznego i hurtowego 
zabawek, ubrań dla dzieci, mebli, wózków dla dzieci, fotelików samocho-
dowych, akcesoriów dziecięcych, usługi w zakresie prowadzenia lub fran-
chisingu sklepów i innych zakładów oferujących artykuły dziecięce 

(111) 327089 (220) 2019 06 21 (210) 501417
(151) 2019 11 26 (441) 2019 08 12
(732) PRZeWOZy RegIOnalne SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) superRegIO
(540) 

(591) czerwony, szary
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 39 transport kolejowy, transport pasażerski 

(111) 327090 (220) 2019 06 24 (210) 501457
(151) 2019 11 20 (441) 2019 08 05
(732) BIOFaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Poznań (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) DeTRZy
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i  weterynaryjne, środki sa-
nitarne do  celów medycznych, dietetyczna żywność i  substancje 
do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, 
suplementy diety dla ludzi i zwierząt 

(111) 327091 (220) 2019 06 24 (210) 501458
(151) 2019 11 20 (441) 2019 08 05
(732) STOWaRZySZenIe MMa POlSKa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MMa MMa POlSKa STOWaRZySZenIe
(540) 

(591) biały, granatowy, czarny, czerwony, błękitny, niebieski
(531) 27 05 01, 29 01 14, 26 11 01, 26 11 08, 09 01 10
(510), (511) 41 administrowanie [organizacja] usługami rozrywko-
wymi, dostarczanie filmów, nie  do  pobrania, przy pomocy usług 
typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie informacji na temat 
aktywności sportowych, elektroniczna publikacja tekstów i druków, 
innych niż reklamowe, w Internecie, fankluby, fotoreportaże, imprezy 
kulturalne, informacja o biletach na imprezy rozrywkowe, informacja 
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, informacja o roz-
rywce, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elek-
tronicznej, multimedialne wydania czasopism, multimedialne wyda-
nia magazynów, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, 
nauczanie i  szkolenia, obsługa gości na  imprezach rozrywkowych, 
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organizacja aktywności sportowych na obozach letnich, organizacja 
imprez rozrywkowych, organizowanie ceremonii wręczania nagród, 
organizowanie gal, organizowanie imprez sportowych, zawodów 
i turniejów sportowych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, 
rozrywkowych i  sportowych, organizowanie konferencji, wystaw 
i  konkursów, organizowanie szkoleń sportowych, pisanie i  publiko-
wanie tekstów innych niż teksty reklamowe, planowanie i przeprowa-
dzanie imprez [rozrywka], produkcja imprez sportowych na potrzeby 
telewizji, prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo, prowadzenie 
treningów sztuk walki, przeprowadzanie wywiadów ze współczesny-
mi osobistościami dla celów rozrywkowych, publikacja broszur, publi-
kacja czasopism, publikacja kalendarzy imprez, publikowanie, publi-
kowanie drogą elektroniczną, publikowanie fotografii, publikowanie 
materiałów drukowanych i  publikacji drukowanych, publikowanie 
plakatów, publikowanie ulotek, sport i  fitness, szkolenia sportowe, 
świadczenie usług sportowych i  rekreacyjnych, tworzenie [opraco-
wywanie] podcastów, udostępnianie aktualności związanych ze spor-
tem, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobra-
nia za  pośrednictwem kanałów telewizji za  opłatą [pay-per-view], 
udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], udostęp-
nianie publikacji on-line [nie do pobrania], udostępnianie wydarzeń 
sportowych za pomocą strony internetowej, udostępnianie zdjęć on-
-line nie do pobrania, udzielanie informacji dotyczących osobistości 
sportowych, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za  pośred-
nictwem Internetu, udzielanie informacji na temat wyników rozgry-
wek sztuk walki, udzielanie informacji związanych z  wydarzeniami 
sportowymi, usługi rozrywkowe, usługi rozrywkowe w  postaci wy-
darzeń sportowych, usługi rozrywkowe związane ze sportem, usługi 
rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, usługi sportowe i kultural-
ne, usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi w zakresie 
edukacji sportowej, zajęcia sportowe i kulturalne 

(111) 327092 (220) 2019 06 24 (210) 501459
(151) 2019 11 20 (441) 2019 08 05
(732) hUTa BanKOWa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Dąbrowa górnicza (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hb
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 6 pręty kwadratowe, kęsy do kucia, pręty okrągłe, kątow-
niki równoramienne, kształtowniki łebkowe, obręcze, pierścienie ku-
to-walcowane 

(111) 327093 (220) 2019 06 24 (210) 501474
(151) 2019 11 21 (441) 2019 08 05
(732) MłyŃSKa MałgORZaTa, Jordanów Śląski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CeRTyFIKaT CZySTa eTyKIeTa
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 27 05 01, 26 01 05, 11 01 01, 16 03 17, 24 03 01, 11 03 09, 
26 01 18, 29 01 12

(510), (511) 16 etykiety przylepne z papieru, etykiety [owijki] na bu-
telki z papieru lub kartonu, arkusze informacyjne, biuletyny informa-
cyjne, drukowane etykietki papierowe, drukowane arkusze informa-
cyjne, druki handlowe, drukowane materiały ilustracyjne, drukowany 
materiał promocyjny, katalogi, katalogi sprzedaży wysyłkowej, ma-
teriały edukacyjne i  instruktażowe, plakaty reklamowe, papierowe 
metki [zawieszki], publikacje edukacyjne, reklamowe znaki papiero-
we, reklamowe znaki z tektury, reklamy drukowane, ulotki reklamo-
we, ulotki, samoprzylepne etykiety drukowane, etykiety z  papieru, 
papierowe etykietki identyfikacyjne, etykiety z papieru lub kartonu 

(111) 327094 (220) 2019 06 25 (210) 501500
(151) 2019 11 20 (441) 2019 08 05
(732) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem 
POlalaRM, Warszawa (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) czarny, czerwony, błękitny, zielony, biały
(531) 29 01 15, 26 01 06, 26 04 01, 26 04 04
(510), (511) 35 reklama, 41 organizowanie i  prowadzenie konferen-
cji, kongresów, seminariów, warsztatów (szkolenie), organizowanie 
konkursów (edukacja lub rozrywka), publikowanie tekstów, innych 
niż teksty reklamowe, 42 opracowywanie projektów technicznych, 
usługi inżynieryjne, 45 doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycz-
nego, usługi w zakresie ochrony 

(111) 327095 (220) 2019 06 25 (210) 501504
(151) 2019 11 21 (441) 2019 08 05
(732) PySZnIaK MIChał, Tarnobrzeg (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RICO CanaRIaS
(540) 

(591) biały, niebieski
(531) 27 05 01, 29 01 12, 05 03 07
(510), (511) 39 zwiedzanie turystyczne, usługi doradztwa turystycz-
nego i informacji turystycznej, organizacja wycieczek turystycznych, 
usługi przewodników turystycznych, usługi rezerwacji podróży tury-
stycznych, zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z  prze-
wodnikiem, usługi organizowania wycieczek, usługi świadczone 
przez przewodników turystycznych 

(111) 327096 (220) 2019 06 03 (210) 500603
(151) 2019 11 12 (441) 2019 07 15
(732) POlSKI BeTOn SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Katowice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) ekoBeton
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, cement, materiały 
do budowy i pokryć dróg, materiały wiążące do naprawy dróg, klinkier 
(kruszywo), gips (materiał budowlany), wapno, żużel (materiał budow-
lany), 40 obróbka materiałów, obróbka (przetwarzanie) odpadów 
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(111) 327097 (220) 2019 06 03 (210) 500610
(151) 2019 11 07 (441) 2019 07 22
(732) DelKO SPÓłKa aKCyJna, Śrem (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSF Polskie Sklepy Franczyzowe
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w pra-
niu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, my-
dła, perfumeria, olejki eteryczne, kosmetyki, środki do  pielęgnacji 
włosów i czyszczenia zębów, 16 papier, karton, torebki oraz artykuły 
do pakowania i przechowywania z papieru i kartonu, papier toaleto-
wy w rolkach, chusteczki papierowe i higieniczne, ręczniki papiero-
we, obrusy papierowe, materiały filtracyjne z papieru, worki i torby 
papierowe, papier kserograficzny, papier do  wyświetlania, papier 
do  pieczenia, jednorazowe produkty papierowe, bielizna stołowa 
papierowa, papier do  przesyłania faksów, papier do  maszyn reje-
strujących, artykuły papierowe na  przyjęcia, opakowania kartono-
we, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, 29 
mięso, przetwory mięsne, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, 
konserwowane, mrożone, suszone i  gotowane owoce i  warzywa, 
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, oleje i tłuszcze jadalne, mleko i pro-
dukty mleczne, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, kawa nienatural-
na, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, 
lody, bakalie, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, 
sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 31 produkty 
rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nieujęte w innych klasach, świeże 
owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwie-
rząt, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezal-
koholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty 
do produkcji napojów, 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towa-
rów jak: środki piorące, towary spożywcze, piwo, wyroby tytoniowe, 
papier, karton, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywa-
nia z papieru i kartonu, papier toaletowy w rolkach, chusteczki papie-
rowe i higieniczne, ręczniki papierowe, obrusy papierowe, materiały 
filtracyjne z papieru, worki i torby papierowe, papier kserograficzny, 
papier do wyświetlania, papier do pieczenia, jednorazowe produkty 
papierowe, bielizna stołowa papierowa, papier do  przesyłania fak-
sów, papier do maszyn rejestrujących, artykuły papierowe na przy-
jęcia, opakowania kartonowe, alkohol 

(111) 327098 (220) 2019 06 03 (210) 500611
(151) 2019 11 14 (441) 2019 07 22
(732) PVg SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, Szczecin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PVg
(540) 

(591) szary, niebieski
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyj-
ne, rury i rurki, przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory 
metalowe, armatura metalowa do przewodów, elementy rurociągów, 
7 pompy, pompy do cieczy, pompy chemoodporne, pompy przemy-
słowe, zawory, zawory hydrauliczne, zawory [części maszyn], zawory 
redukcyjne [części maszyn], instalacje pomp do cieczy, 9 fotowoltaicz-
ne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej ze słoń-
ca, 11 zawory nadmiarowe [przyrządy bezpieczeństwa] do urządzeń 
wodnych i  gazowych, armatura bezpieczeństwa i  do  regulacji urzą-
dzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazo-
wych, przepustnice, 17 armatura niemetalowa, uszczelki niemetalowe 
zapobiegające wyciekom cieczy, 36 inwestycje przemysłowe 

(111) 327099 (220) 2019 06 03 (210) 500612
(151) 2019 11 07 (441) 2019 07 22
(732) BgP Products Operations gmbh, Steinhausen (Ch)
(540) (znak słowny)
(540) enDOFeMIne
(510), (511) 5 preparaty, substancje i  produkty farmaceutyczne, 
w szczególności leki progestagenowe 

(111) 327100 (220) 2019 06 03 (210) 500613
(151) 2019 11 07 (441) 2019 07 22
(732) FIleK SłaWOMIR, Bielsko-Biała (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MaXX COMFORT & BUSIneSS
(540) 

(591) czarny, brązowy
(531) 27 05 01, 29 01 12, 26 01 01, 26 01 03, 26 01 18
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości i majątku, pośrednictwo w obro-
cie nieruchomościami, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami 

(111) 327101 (220) 2019 06 03 (210) 500617
(151) 2019 11 12 (441) 2019 07 15
(732) POlSKI BeTOn SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Katowice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) ekobeton
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, cement, materiały 
do budowy i pokryć dróg, materiały wiążące do naprawy dróg, klinkier 
(kruszywo), gips (materiał budowlany), wapno, żużel (materiał budow-
lany), 40 obróbka materiałów, obróbka (przetwarzanie) odpadów 

(111) 327102 (220) 2019 06 03 (210) 500620
(151) 2019 11 07 (441) 2019 07 22
(732) TeVa PhaRMaCeUTICalS POlSKa SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) PROnaSal COnTROl
(510), (511) 5 produkt leczniczy wskazany do stosowania w leczeniu 
objawów sezonowego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa 

(111) 327103 (220) 2019 06 04 (210) 500653
(151) 2019 11 20 (441) 2019 08 05
(732) PgD POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tak!
(540) 

(591) czerwony, niebieski, czarny, szary
(531) 24 15 02, 27 05 01, 29 01 14
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(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do  czyszczenia, środki myjące, 
czyszczące, polerujące i  nabłyszczające, preparaty do  mycia, prepara-
ty do odtłuszczania, w tym środki do mycia naczyń i szkła, detergenty, 
środki do  mycia samochodów, środki do  czyszczenia podłóg, ścian, 
kafelek, płytek i marmurów, środki usuwające powłokę ochronną i na-
błyszczającą z podłóg, środki do nabłyszczania podłóg, pasty i  lakiery 
do podłóg, środki do prania, wybielania i płukania, w tym: proszki, płyny 
i środki do płukania, środki przeciwpieniące, preparaty wybielające, pły-
ny do prania dywanów i obić tapicerskich, środki sanitarne, zwłaszcza: 
środki do  czyszczenia sanitariatów, preparaty do  czyszczenia metali, 
dezodoranty, środki do  usuwania rdzy i  kamienia, środki bakteriobój-
cze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki grzybobójcze, 
płyny do spryskiwania i mycia szyb, preparaty do czyszczenia cerami-
ki, 35 sprzedaż: kosmetyki, preparaty do  czyszczenia, środki myjące, 
czyszczące, polerujące i nabłyszczające, preparaty do mycia, preparaty 
do  odtłuszczania, w  tym środki do  mycia naczyń i  szkła, detergenty, 
środki do  mycia samochodów, środki do  czyszczenia podłóg, ścian, 
kafelek, płytek i marmurów, środki usuwające powłokę ochronną i na-
błyszczającą z podłóg, środki do nabłyszczania podłóg, pasty i  lakiery 
do podłóg, środki do prania, wybielania i płukania, w tym: proszki, płyny 
i środki do płukania, środki przeciwpieniące, preparaty wybielające, pły-
ny do prania dywanów i obić tapicerskich, środki sanitarne, zwłaszcza: 
środki do  czyszczenia sanitariatów, preparaty do  czyszczenia metali, 
dezodoranty, środki do usuwania rdzy i kamienia, środki bakteriobójcze, 
środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki grzybobójcze, pły-
ny do spryskiwania i mycia szyb, preparaty do czyszczenia ceramiki 

(111) 327104 (220) 2019 06 04 (210) 500658
(151) 2019 11 12 (441) 2019 07 15
(732) hIPOKaMPUS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Strażnicy Planety
(510), (511) 28 gry planszowe, gry towarzyskie, karty do gry 

(111) 327105 (220) 2019 06 04 (210) 500666
(151) 2019 11 12 (441) 2019 07 15
(732) hIPOKaMPUS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Było sobie życie
(510), (511) 28 gry planszowe, gry towarzyskie, karty do gry 

(111) 327106 (220) 2019 06 04 (210) 500676
(151) 2019 11 19 (441) 2019 08 05
(732) InSTyTUT ROZRODU ZWIeRZĄT I BaDaŃ ŻyWnOŚCI 
POlSKIeJ aKaDeMII naUK W OlSZTynIe, Olsztyn (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Instytut Rozrodu Zwierząt i  Badań Żywności Polskiej 
akademii nauk rż STaCJa BaDaWCZa POPIelnO
(540) 

(591) granatowy
(531) 27 05 01, 29 01 04, 26 11 02, 03 03 01
(510), (511) 9 audiobooki, e-booki na nośnikach informatycznych, in-
terfejsy komputerowe, programy komputerowe, komputerowe bazy 
danych, wydawnictwa i publikacje on-line, książki elektroniczne, pu-
blikacje i  czasopisma elektroniczne, wydawnictwa multimedialne, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej ta-
śmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych 
w  wersji przystosowanej do  odtwarzania w  urządzeniach multime-
dialnych, urządzenia mobilne do odczytu publikacji elektronicznych, 
audiowizualne urządzenia dydaktyczne, 16 afisze, albumy, almanachy, 

biuletyny, plakaty, książki, skrypty, podręczniki, fotografie, katalogi, 
periodyki, broszury, czasopisma, kalendarze, materiały szkoleniowe 
i instruktażowe w postaci wydawnictw, materiały informacyjne i rekla-
mowe, prospekty, publikacje, druki, wydawnictwa folderowe, wydaw-
nictwa naukowe, skrypty i książki z takich dziedzin jak: nauki rolnicze, 
weterynaryjne oraz biologiczne, 35 usługi reklamowe, marketing, usłu-
gi konsultingowe, audyt przedsiębiorstw, usługi badania rynku, usługi 
w zakresie zarządzania i doradztwa prowadzenia działalności gospo-
darczej, usługi związane z  przygotowywaniem projektów partner-
skich, projektów ze środków krajowych lub międzynarodowych oraz 
projektów finansowanych z  funduszy strukturalnych, poszukiwanie 
partnerów do projektu, przygotowywanie wniosków, biznes planów, 
promocja, poszukiwanie i kojarzenie partnerów w tym do współpracy 
w zakresie transferu wiedzy, wynalazków, technologii i innowacji oraz 
partnerów do współpracy gospodarczej, organizowanie targów i wy-
staw w celach informacyjnych, handlowych, reklamowych, dystrybu-
cja materiałów reklamowych takich jak: ulotek, prospektów, druków, 
katalogów, broszur i  innych materiałów informacyjnych związanych 
z  prowadzonymi usługami badawczymi, doradczymi, prowadzenie 
akcji promocyjnej i  reklamowej w  prasie, radiu, telewizji i  w  sieci in-
ternetowej, reklama billboardowa, 38 udostępnianie internetowego 
forum dyskusyjnego, usługi w  zakresie przesyłania informacji, łącz-
ność poprzez terminale komputerowe, przesyłanie informacji teksto-
wej i  obrazowej za  pomocą komputera, udostępnianie połączenia 
ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, 
41 usługi edukacyjne, porady w zakresie edukacji i kształcenia, orga-
nizowanie i  prowadzenie krajowych oraz zagranicznych konferencji 
naukowych, seminariów, kongresów, warsztatów, sympozjów i  zjaz-
dów naukowych, upowszechnianie i przedstawianie wyników badań 
i prac rozwojowych Instytutu do wdrożenia w praktyce przedstawiając 
je na: szkoleniach, zjazdach, seminariach i publikacjach, organizowanie 
pokazów i prezentowanie osiągnięć naukowo-technicznych, organizo-
wanie spotkań przedstawicieli przedsiębiorców i władz z przedstawi-
cielami nauki w dziedzinie nauk o życiu w celu transferu technologii 
i innowacji ze sfery nauki do biznesu, publikacja elektroniczna on-line 
książek, periodyków, raportów, folderów, materiałów szkoleniowych, 
usługi wydawnicze, publikowanie książek i wydawnictw inne niż rekla-
mowe oraz broszur, czasopism, płyt, nagrań, udostępnianie zbiorów 
bibliotecznych i informacyjnych poprzez organizację szkoleń, zjazdów, 
seminariów, popularyzacja wiedzy i  innowacji poprzez: publikacje, 
konferencje, seminaria, udział w  wystawach, targach, spotkaniach, 
warsztatach, wymianie doświadczeń, stworzenie platformy interneto-
wej, 42 usługi wykonywania badań naukowych, prac badawczo-roz-
wojowych i  wdrożeniowych wykonywane na  zlecenie osób trzecich 
w  zakresie nauk rolniczych, weterynaryjnych i  biologicznych, usługi 
wykonywania badań: laboratoryjnych, biologicznych, chemicznych, 
bakteriologicznych, mikrobiologicznych, molekularnych, wykonywa-
nie ekspertyz naukowych, wykonywanie opinii, testowanie, wykony-
wanie pomiarów, projektowanie techniczne, projektowanie systemów 
komputerowych, konwersja danych lub dokumentów na formę elek-
troniczną, konwersja danych na programy komputerowe, projektowa-
nie oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne, zarzą-
dzanie portalem internetowym, 45 doradztwo w  zakresie własności 
intelektualnej, obrót prawami własności intelektualnej, mediacje, 
licencjonowanie własności intelektualnej, zarządzanie prawami au-
torskimi i własnością przemysłową, pośrednictwo w udzielaniu licencji 
i pośrednictwo w obrocie prawami własności intelektualnej, usługi po-
mocy w sprawach spornych, doradztwo prawne i patentowe 

(111) 327107 (220) 2019 06 04 (210) 500679
(151) 2019 11 12 (441) 2019 07 15
(732) aKCeS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
nakło nad notecią (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aQUInO więcej dla wygody
(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 27 05 01, 29 01 12, 26 04 04
(510), (511) 11 deski sedesowe 
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(111) 327108 (220) 2019 06 05 (210) 500726
(151) 2019 11 07 (441) 2019 07 22
(732) WIKlIŃSKI MIChał aDVISeR hOUSe, grudziądz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nalotnisko pl
(540) 

(591) granatowy, niebieski, pomarańczowy
(531) 27 05 01, 29 01 12, 24 15 01
(510), (511) 39 czarterowanie autobusów, organizowanie transportu 
i podróży, organizowanie wycieczek autobusowych, organizowanie po-
dróży autobusem, przewożenie podróżujących autobusami, rezerwa-
cja miejsc na podróż, rezerwacja biletów na podróż, rezerwacja miejsc 
na podróż autokarem, skomputeryzowane usługi rezerwacji w zakresie 
przewozu pasażerów, skomputeryzowane usługi informacyjne doty-
czące przewozu pasażerów, skomputeryzowane usługi informacyjne 
związane z rezerwacjami podróży, transport drogowy, transport lądo-
wy, transport pasażerów i  ładunków, transport samochodowy, trans-
port autobusowy, transport pasażerów autobusami, udostępnianie 
danych związanych z rozkładami jazdy, udzielanie informacji dotyczą-
cych transportu drogowego, udzielanie informacji dotyczących opłat 
za przejazd, udzielanie informacji dotyczących tras samochodowych, 
usługi informacyjne dotyczące rozkładów jazdy, usługi pośrednictwa 
transportowego, usługi transportu samochodami silnikowymi, usługi 
w  zakresie organizowania transportu drogowego, usługi transportu 
autobusami, usługi w  zakresie rezerwacji transportu autobusowego, 
usługi transferów lotniskowych, usługi w zakresie biletów na podróż, 
wynajem pojazdów z kierowcą, wydawanie biletów na podróż 

(111) 327109 (220) 2019 06 05 (210) 500761
(151) 2019 11 07 (441) 2019 07 22
(732) ZUBala ZBIgnIeW PRZeDSIĘBIORSTWO  
PRODUKCyJnO-hanDlOWe eKODaRPOl, Dębno (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KlIK-KlIK
(540) 

(591) zielony, niebieski, biały
(531) 27 05 01, 29 01 13, 01 15 15
(510), (511) 1 nawozy 

(111) 327110 (220) 2019 06 05 (210) 500768
(151) 2019 11 20 (441) 2019 08 05
(732) BR KOnSORCJUM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ ReFleKS SPÓłKa KOManDyTOWa, 
Białystok (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iö
(540) 

(531) 27 01 01

(510), (511) 11 armatura i ceramika wodno-sanitarna w tym sanitarny 
sprzęt łazienkowy, wanny kąpielowe, brodziki natryskowe, obudowy 
wanien i brodzików, kabiny i parawany natryskowe, prysznice, drążki 
i uchwyty do pryszniców, miski ustępowe, spłuczki ustępowe, miski 
i  spłuczki kompaktowe, dolnopłuki, bidety, pisuary, zlewozmywaki, 
umywalki, postumenty i  półpostumenty umywalek, misek ustępo-
wych, bidetów i pisuarów, deski sedesowe, armatura wodociągowa, 
sanitarna i gazowa, łazienkowe i kuchenne baterie zaworowe, głowice 
baterii zaworowych, syfony i odpływy kanalizacyjne, uszczelki do za-
worów i innej armatury wodociągowej, filtry do wody i gazu, zainsta-
lowane w  rurociągach, instalacje wodne oraz kanalizacyjne w  tym 
instalacje kanalizacyjne z  tworzyw sztucznych, lutowane, klejone 
i zgrzewane, instalacje wodne z miedzi i tworzyw sztucznych, wpusty 
posadzkowe, kratki rewizyjne, części do budowy studni-pompa głę-
binowa, rura osłonowa, rurociąg tłoczny pompy głębinowej, zawór 
zwrotny, głowica, zasuwa, obudowa studni, instalacje odwodnienio-
we i drenarskie, rury drenarskie, urządzenia do wentylacji, wentylato-
ry, okapy wentylacyjne, pochłaniacze oparów, wodne grzejniki C O , 
naczynia przeponowe-wyrównawcze dla instalacji C O , zasobniki 
ciepłej wody użytkowej, zbiorniki ciśnieniowe wody, instalacje podło-
gowego ogrzewania pomieszczeń, rury grzewcze, rozdzielacze wody 
grzewczej oraz inny osprzęt do instalacji ogrzewania podłogowego, 
kanały kominowe do  kotłów grzewczych, kotły walczakowe bate-
ryjne, nawilżacze do  grzejników do  centralnego ogrzewania, klapy 
i zasuwy burzowe, urządzenia do oczyszczania ścieków, rury kotłowe 
centralnego ogrzewania, pompy cieplne, zawory kanalizacyjne 

(111) 327111 (220) 2019 06 06 (210) 500809
(151) 2019 11 08 (441) 2019 07 22
(732) PI gROUP SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) sfx
(510), (511) 18 walizki, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły 
służące do przenoszenia, parasole i parasolki, 25 odzież, odzież skórza-
na, odzież rekreacyjna, odzież sportowa, okrycia wierzchnie [odzież], 
wyroby pończosznicze, bielizna, bielizna nocna, nakrycia głowy, sza-
le, chusty, apaszki, paski, szlafroki, akcesoria na szyję, opaski na szyję 
[części odzieży], krawaty, muszki, rękawiczki, stroje plażowe, kostiumy 
kąpielowe, kąpielówki, opaski na głowę, opaski przeciwpotne, daszki 
przeciwsłoneczne, obuwie, 35 reklama, promocja sprzedaży, usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, proce-
dury administracyjne związane ze składaniem zleceń kupna za pośred-
nictwem telefonu lub komputera, informacja handlowa, pośrednictwo 
handlowe, usługi sprzedaży następujących towarów: odzieży, odzieży 
skórzanej, odzieży rekreacyjnej, odzieży sportowej, okryć wierzchnich 
[odzież], wyrobów pończoszniczych, bielizny, bielizny nocnej, nakryć 
głowy, szali, chust, apaszek, pasków, szlafroków, akcesoriów na szyję, 
opasek na szyję [części odzieży], krawatów, muszek, rękawiczek, stro-
jów plażowych, kostiumów kąpielowych, kąpielówek, opasek na gło-
wę, opasek przeciwpotnych, daszków przeciwsłonecznych, obuwia, 
walizek, toreb podróżnych, toreb, portfeli i innych artykułów służących 
do przenoszenia, parasoli i parasolek 

(111) 327112 (220) 2019 06 06 (210) 500825
(151) 2019 11 08 (441) 2019 07 22
(732) PI gROUP SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 26 11 03, 26 11 09, 26 11 06
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(510), (511) 18 walizki, torby podróżne, torby, portfele i  inne artykuły 
służące do przenoszenia, parasole i parasolki, 25 odzież, odzież skórzana, 
odzież rekreacyjna, odzież sportowa, okrycia wierzchnie [odzież], wyro-
by pończosznicze, bielizna, bielizna nocna, nakrycia głowy, szale, chusty, 
apaszki, paski, szlafroki, akcesoria na szyję, opaski na szyję [części odzieży], 
krawaty, muszki, rękawiczki, stroje plażowe, kostiumy kąpielowe, kąpie-
lówki, opaski na  głowę, opaski przeciwpotne, daszki przeciwsłoneczne, 
obuwie, 35 reklama, promocja sprzedaży, usługi programów lojalno-
ściowych, motywacyjnych i  promocyjnych, procedury administracyjne 
związane ze  składaniem zleceń kupna za  pośrednictwem telefonu lub 
komputera, informacja handlowa, pośrednictwo handlowe, usługi sprze-
daży następujących towarów: odzieży, odzieży skórzanej, odzieży rekre-
acyjnej, odzieży sportowej, okryć wierzchnich [odzież], wyrobów poń-
czoszniczych, bielizny, bielizny nocnej, nakryć głowy, szali, chust, apaszek, 
pasków, szlafroków, akcesoriów na szyję, opasek na szyję [części odzieży], 
krawatów, muszek, rękawiczek, strojów plażowych, kostiumów kąpielo-
wych, kąpielówek, opasek na  głowę, opasek przeciwpotnych, daszków 
przeciwsłonecznych, obuwia, Walizek, toreb podróżnych, toreb, portfeli 
i innych artykułów służących do przenoszenia, parasoli i parasolek 

(111) 327113 (220) 2019 06 07 (210) 500840
(151) 2019 11 08 (441) 2019 07 22
(732) lorenz Snack-World holding gmbh, hannover (De)
(540) (znak słowny)
(540) CURly  DaJ na lUZ!
(510), (511) 29 przekąski ziemniaczane wytłaczane, chipsy ziemniacza-
ne, chipsy ziemniaczane w formie paluszków, przekąski ziemniaczane, 
suszone owoce, przekąski na bazie owoców, rodzynki, przekąski na ba-
zie orzechów, orzechy suszone, orzechy prażone, orzechy pieczone, 
orzechy solone, orzechy przyprawione, orzechy prażone, orzechy pre-
parowane, orzechy z przyprawami, powlekane orzeszki ziemne, powle-
kane orzechy laskowe, powlekane orzechy pistacjowe, mieszanki orze-
chów (do chrupania), suszone owoce, 30 przekąski zbożowe, przekąski 
ryżowe, przekąski pszenne, przekąski kukurydziane, pikantne krakersy, 
krakersy, przekąski w formie precla, słone precle, paluszki chlebowe 

(111) 327114 (220) 2019 06 10 (210) 500910
(151) 2019 11 15 (441) 2019 07 29
(732) KRaWCZyK DOROTa MITO-PhaRMa, gorzów Wielkopolski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M mitopharma MITOChOnDRIalne WSPaRCIe W naJlePSZeJ 
JaKOŚCI
(540) 

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 29 01 13, 27 05 01, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 17, 27 05 21
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, napoje sto-
sowane w  lecznictwie, 44 usługi analiz medycznych związane z  le-
czeniem osób świadczone przez laboratorium medyczne 

(111) 327115 (220) 2019 06 10 (210) 500911
(151) 2019 11 08 (441) 2019 07 22
(732) DOVI DTT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SD FOODS
(540) 

(591) ciemnozielony, jasnozielony
(531) 29 01 03, 27 05 05, 27 05 08, 27 05 12, 27 05 17, 28 03 99

(510), (511) 16 opakowania na żywność, materiały do opakowywania, 
29 gotowe dania warzywne, gotowe dania z  mięsa, owoce przetwo-
rzone, ryby, owoce morza i  mięczaki, nieżywe, drób, wołowina, wie-
przowina, kaczka gotowana, tofu, zupy, oleje i tłuszcze, suszone pędy 
bambusa, mrożone pędy bambusa, przetworzone kiełki fasoli, mrożone 
produkty rybne, produkty mięsne mrożone, warzywa mrożone, mrożo-
ne owoce, mrożone frytki, mrożone owoce morza, mrożone posiłki skła-
dające się głównie z kurczaka, mrożone posiłki składające się głównie 
z ryb, mrożone posiłki składające się głównie z drobiu, mrożone posiłki 
składające się głównie z mięsa, mrożone gotowe posiłki składające się 
głównie z warzyw, 30 ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywa-
mi, mrożone posiłki składające się głównie z makaronu, mrożone posiłki 
składające się głównie z ryżu, mrożone produkty z ciasta nadziewane 
warzywami, mrożone produkty z ciasta nadziewane mięsem, mrożone 
wyroby piekarnicze, sajgonki, makarony, dania na bazie ryżu, produkty 
żywnościowe z ciasta, sosy sałatkowe, produkty żywnościowe na bazie 
zbóż przeznaczone do  spożycia przez ludzi, produkty żywnościowe 
z ryżu, wyroby cukiernicze, słodycze o smaku owocowym, słodycze cze-
koladowe, kawa, herbata, sosy, ciasta mrożone, 31 świeże kiełki fasoli, 
świeże pędy bambusa, 32 napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, 
napoje warzywne, 43 restauracje samoobsługowe, restauracje oferują-
ce dania na wynos, przygotowywanie posiłków i napojów, bary, usługi 
barów i restauracji, usługi kateringowe, usługi restauracyjne, usługi za-
opatrzenia w żywność i napoje, serwowanie jedzenia i napojów, ofero-
wanie żywności i napojów w restauracjach i barach, przygotowywanie 
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia 

(111) 327116 (220) 2019 06 10 (210) 500912
(151) 2019 11 08 (441) 2019 07 22
(732) gODleWSKa MOnIKa hIgheR, Żarów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hIgheR PROFeSJOnalnI na KaŻDyM SZCZeBlU
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 29 01 13, 27 05 01, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 11, 27 05 17, 
26 04 02, 26 04 05, 26 04 18
(510), (511) 6 drabiny metalowe, metalowe drabiny składane i drabi-
ny, drabiny ze stopniami metalowymi, drabiny metalowe do bibliotek, 
drabiny wykonane całkowicie z  metalu, ruchomy stopnie [drabiny] 
z metalu, drabiny wykonane głównie z metalu, drabiny i rusztowania, 
z metalu, prefabrykowane metalowe budowlane zestawy montażo-
we, metalowe schody do  użytku z  rusztowaniem, schody (obudo-
wy-) metalowe, schody z metalu, schody pokładowe dla pasażerów, 
ruchome, metalowe, przenośne podwieszane platformy robocze 
[rusztowania metalowe], metalowe pomosty robocze stosowane 
do rusztowań, metalowe platformy robocze [rusztowania], metalowe 
pomosty robocze, metalowe platformy robocze [wieże rusztowań], 
aluminiowe szczeble do  drabin, metalowe przenośniki grawitacyj-
ne [zsypy], pojemniki metalowe [magazynowanie, transport], rynny 
zsypowe z  metalu [inne niż części maszyn], rusztowania metalowe 
elewacyjne, prefabrykowane rusztowania metalowe, szkieletowe 
rusztowania metalowe, rusztowania wieżowe z  metalu, metalowe 
rusztowania do  budynków, przenośne platformy metalowe [rusz-
towania], rusztowania metalowe do  celów budowlanych, 7 łuparki 
do drewna [maszyny], pilarki do drewna, piły [maszyny], piły tarczo-
we, elektryczne piły do drewna, piły z napędem mechanicznym, piły 
wyrzynarki [maszyny], piły elektryczne, piły silnikowe, piły taśmowe, 
piły o  napędzie innym niż ręczny, kosy [maszyny], elektryczne kosy 
ogrodowe, kosiarki, kosiarki [maszyny], kosiarki mechaniczne, kosiarki 
spalinowe, elektryczne kosiarki do trawy, kosiarki do trawy [maszyny], 
kosiarki żyłkowe do  użytku ogrodniczego, przyrządy tnące kosiarki 
[części do maszyn], kosiarki żyłkowe [urządzenia do trawnika i ogrodu 
zasilane elektrycznie], spawarki, automatyczne spawarki elektryczne, 
spawarki elektryczne, podnośniki [urządzenia], podnośniki [windy], 
stalowe podnośniki, podnośniki do  ładunków, podnośniki do  ma-
teriałów, windy i  podnośniki, podnośniki mechaniczne i  hydraulicz-
ne, pneumatycznie obsługiwane podnośniki [maszyny], podnośniki 
do przeładunku materiałów, glebogryzarki ogrodowe, glebogryzarki, 
ubijaki elektryczne, betoniarki, pługi śnieżne, pługi, spawarki gazowe, 
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spawarki laserowe, spawarki łukowe, spawarki i  lutownice, spawarki 
łukowe [elektryczne maszyny], spawarki do  tworzyw sztucznych, 
spawarki gazowe [maszyny], spawarki wysokiej częstotliwości, 8 łu-
parki do drewna [narzędzia obsługiwane ręcznie], rębaki [noże], piły 
wyrzynarki [narzędzia obsługiwane ręcznie], kosy obsługiwane ręcz-
nie, kosy, podkaszarki ręczne, kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], 
podnośniki, podnośniki obsługiwane ręcznie, ubijaki [narzędzia], 
ubijaki do  gruntu [narzędzia], betoniarki obsługiwane ręcznie, 12 
wózki-wywrotki, wywrotki, taczki, ręcznie obsługiwane wózki, wóz-
ki transportowe platformowe, wózki towarowe i bagażowe, 19 zsypy 
(niemetalowe-) do celów budowlanych, ruchome podesty [konstruk-
cje] zrobione z materiałów niemetalowych, 35 usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z maszynami budowlanymi, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy 

(111) 327117 (220) 2019 06 10 (210) 500916
(151) 2019 11 08 (441) 2019 07 22
(732) KOWalSKa DOROTa JUSTyna, Słupno (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) heaRT;2; aRT 
(510), (511) 35 reklamy kinowe, produkcja reklam kinowych, reklama 
w  zakresie filmów kinowych, usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z  materiałami artystycznymi, negocjowanie transakcji handlowych 
w zakresie działalności artystycznej, usługi impresariów w działalności 
artystycznej, impresariat w działalności artystycznej, usługi agencji wy-
szukiwania talentów [impresariat w działalności artystycznej, usługi re-
zerwacji zatrudnienia dla artystów scenicznych, udostępnianie i wyna-
jem przestrzeni reklamowej w  Internecie, wynajem billboardów, 
wynajem bilbordów reklamowych, wynajem billboardów reklamowych, 
wynajem materiałów reklamowych, wynajem pomocy reklamowych, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajem bilbordów [tablic re-
klamowych], wynajem powierzchni reklamowej w pociągach, wynajem 
tablic do celów reklamowych, wynajem przestrzeni reklamowej on-line, 
wynajem przestrzeni reklamowej w  Internecie, wynajem powierzchni 
reklamowej w broszurach, udostępnianie i wynajem powierzchni rekla-
mowej, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem po-
wierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, wynajem powierzch-
ni reklamowej na stronach internetowych, wynajem czasu reklamowego 
we  wszystkich środkach przekazu, wynajem czasu na  emisje reklam 
w kinach, usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu czasu reklamowego 
i powierzchni reklamowych, wynajem przestrzeni reklamowych w Inter-
necie na potrzeby ogłoszeń o pracę, wynajmowanie wszelkich materia-
łów promocyjnych i służących do prezentacji marketingowych, wyna-
jem powierzchni reklamowej w  mieniu należącym do  kolei, wynajem 
powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, zarządzanie i  administrowanie działalności 
gospodarczej, usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, usługi 
reklamowe, promocyjne i marketingowe, pomoc w zarządzaniu przed-
siębiorstwami handlowymi w  zakresie public relations, prowadzenie 
badań w dziedzinie public relations, pokazy [do celów promocyjnych/
reklamowych, przygotowywanie pokazów w celach handlowych, przy-
gotowywanie pokazów w  celach reklamowych, usługi prezentowania 
produktów na wystawach sklepowych przez modelki lub modeli, pre-
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, pre-
zentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, orga-
nizacja i prowadzenie prezentacji produktów, pokazy towarów do celów 
promocyjnych, prezentowanie produktów finansowych w mediach ko-
munikacji dla celów sprzedaży detalicznej, prezentacje towarów i usług, 
przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach re-
klamowych, przygotowywanie wystaw w celach handlowych, przygo-
towywanie wystaw do  celów działalności gospodarczej, przygotowy-
wanie wystaw w  celach komercyjnych, organizowanie i  prowadzenie 
wystaw w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie pokazów 
w celach reklamowych, prowadzenie, przygotowywanie i organizowa-
nie pokazów handlowych targów handlowych w celach komercyjnych 
i reklamowych, przeprowadzanie wystaw w celach handlowych, prowa-
dzenie wystaw w celach biznesowych, przygotowywanie wystaw w ce-
lach biznesowych, organizowanie i prowadzenie targów w celach han-
dlowych lub reklamowych, prowadzenie pokazów handlowych, 
prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych targów handlowych online, 
organizowanie i prowadzenie wystaw handlowych, promowanie i prze-
prowadzanie targów handlowych, organizowanie i  prowadzenie wy-
staw sztuki w celach komercyjnych lub reklamowych, organizacja i prze-

prowadzanie wystaw w  ramach targów handlowych, prowadzenie 
targów w sektorze motoryzacyjnym, organizowanie i przeprowadzanie 
wystaw handlowych, organizowanie wystaw i targów w celach bizneso-
wych i promocyjnych, prowadzenie wystaw w celach reklamowych, or-
ganizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych, organizacja 
pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie i prowadzenie 
wystaw i  pokazów handlowych, promocja targów do  celów handlo-
wych, organizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach, zapewnianie 
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, udo-
stępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazy-
nach, udostępnianie przestrzeni reklamowej w  mediach elektronicz-
nych, udostępnianie przestrzeni reklamowej za  pomocą środków 
elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, w  szcze-
gólności do  sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) w  kraju lub 
poza nim, dystrybucja materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek, 
prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogo-
wej dalekodystansowej [zarówno poza granice jak i w kraju], dystrybucja 
materiałów promocyjnych, dystrybucja pocztowych przesyłek reklamo-
wych i dodatków reklamowych dołączonych do zwykłych wydań, roz-
powszechnianie ogłoszeń i  materiałów reklamowych [ulotek, broszur, 
ulotek informacyjnych i próbek], dystrybucja i rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, 
próbek], próbki (kolportaż-), dystrybucja ulotek, broszur, druków i pró-
bek do  celów reklamowych, usługi dystrybucji materiałów reklamo-
wych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty w celu przy-
ciągnięcia nowych klientów i  utrzymania istniejącej bazy klientów, 
dystrybucja prospektów i próbek do celów reklamowych, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych przez pocztę, dystrybucja ulotek pro-
mocyjnych, dystrybucja próbek reklamowych, rozprowadzanie próbek 
dla celów reklamowych, kolportaż próbek, przygotowywanie dystrybu-
cji próbek reklamowych w odpowiedzi na zapytania telefoniczne, roz-
powszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, dystrybu-
cja produktów do  celów reklamowych, przygotowywanie dystrybucji 
ulotek reklamowych w  odpowiedzi na  zapytania telefoniczne, rozpo-
wszechnianie produktów do celów reklamowych, dystrybucja prospek-
tów i próbek, organizowanie dystrybucji próbek reklamowych, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych i  promocyjnych, promocja 
towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, dystrybu-
cja prospektów do celów reklamowych, usługi relacji z mediami, 36 wy-
najem sal wystawowych, wynajem domów, wynajem budynków, wyna-
jem nieruchomości, wynajem domów do  wynajęcia, usługi wynajmu 
mieszkań, wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem pomieszczeń 
biurowych, wynajem powierzchni biurowej, organizowanie wynajmu 
nieruchomości, wynajem biur do coworkingu, wynajem mieszkań, stu-
dio i pokoi, wynajem nieruchomości i majątku, wynajem lokali na cele 
biurowe, biuro wynajmu mieszkań, dzierżawa lub wynajem budynków, 
wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości, ] dzierżawa 
i wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem i dzierżawa zakwatero-
wania stałego, usługi agencji nieruchomości w  zakresie wynajmu bu-
dynków, udzielanie informacji związanych z wynajmem budynków, wy-
najem miejsca w  punkcie sprzedaży detalicznej, wynajmowanie 
powierzchni w centrach handlowych, organizowanie najmu nierucho-
mości na  wynajem, wynajem mieszkań i  pomieszczeń biurowych, 37 
stawianie scenografii, 38 zapewnianie i wynajmowanie czasu dostępu 
do komputerowych baz danych, 41 filmy kinowe (produkcja-), montaż 
filmów kinowych, produkcja filmów kinowych, produkcja wcześniej na-
granych filmów kinowych, produkcja filmów telewizyjnych i kinowych, 
wypożyczanie scenografii, impresariat artystyczny, usługi artystów es-
tradowych, usługi malowania artystycznego murali, kierownictwo arty-
styczne artystów estradowych, zarządzanie stroną artystyczną spektakli 
teatralnych, zarządzanie stroną artystyczną występów muzycznych, za-
rządzanie stroną artystyczną lokali muzycznych, zarządzanie stroną ar-
tystyczną lokali rozrywkowych, organizacja imprez kulturalnych i arty-
stycznych, usługi artystów estradowych wykorzystujących umiejętności 
cyrkowe, usługi rozrywkowe świadczone przez artystów scenicznych, 
usługi artystów estradowych świadczone przez muzyków, zamawianie 
artystów estradowych na imprezy (usługi organizatora), organizowanie 
konkursów artystycznych, pozowanie artystom, wynajmowanie modeli 
do pozowania artystom, pozowanie dla artystów, usługi wynajmu zwią-
zane ze  sprzętem i  obiektami dla edukacji, rozrywki, trybuny (wyna-
jem-), wynajem instrumentów muzycznych, wynajem gier kasynowych, 
wynajmowanie maszyn rozrywkowych, wynajmowanie koni do rekre-
acji, wynajmowanie maszyn do gier, wynajem maszyn i urządzeń roz-
rywkowych, usługi wynajmu automatów do  gier, wynajem dmucha-
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nych domów do skakania, wynajem konsoli do gier, usługi biblioteczne 
i wynajem mediów, wynajem obiektów i sprzętu do realizacji progra-
mów telewizyjnych, wynajem sprzętu i urządzeń audiowizualnych i fo-
tograficznych, wynajem sprzętu sportowego i obiektów sportowych 

(111) 327118 (220) 2019 06 10 (210) 500923
(151) 2019 11 15 (441) 2019 07 29
(732) FUnDaCJa DZIeCIOM ZDĄŻyĆ Z POMOCĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUnDaCJa DZIeCIOM WSPÓlnOTa „ZDĄŻyĆ Z POMOCĄ”
(540) 

(591) niebieski
(531) 29 01 04, 02 07 12, 02 07 23, 26 01 03, 26 01 14, 26 01 18, 
26 01 21, 27 01 06, 27 05 01, 27 05 08, 27 05 09, 27 05 17
(510), (511) 16 materiały drukowane, 36 pomoc finansowa, organiza-
cja zbiórek charytatywnych, inwestowanie funduszy na cele charyta-
tywne, usługi gromadzenia funduszy na cele charytatywne dla dzieci 
potrzebujących, udzielanie informacji związanych ze  zbiórkami fun-
duszy na cele charytatywne, organizowanie działań mających na celu 
zbieranie funduszy na  cele charytatywne, organizowanie funduszy 
na cele dobroczynne, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, doradz-
two związane z pomocą finansową do celów edukacyjnych, gromadze-
nie funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, 
44 usługi charytatywne, mianowicie świadczenie usług medycznych, 
rehabilitacja fizyczna, udostępnianie sprzętu i  obiektów do  ćwiczeń 
fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, ośrodki zdrowia, usługi 
medyczne, opieka medyczna i zdrowotna, usługi tymczasowej opieki 
zastępczej w postaci pomocy pielęgniarskiej, pomoc medyczna, usłu-
gi terapeutyczne, terapia psychologiczna dla małych dzieci 

(111) 327119 (220) 2019 06 25 (210) 501509
(151) 2019 11 26 (441) 2019 08 12
(732) FICOSOTa OOD, Shumen (Bg)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Teo bebe
(540) 

(591) różowy, biały
(531) 01 15 11, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 3 detergenty do  prania, mianowicie proszki do  prania, 
płyny do  prania i  kapsułki zawierające detergent do  prania, środ-
ki zmiękczające do  tkanin, szampon do  włosów, żel pod prysznic 
do  włosów i  ciała, chusteczki zawierające preparaty czyszczące, 
nieleczniczy krem na wysypkę pieluszkową, mydło, mydło w płynie, 
balsam do ciała, nieleczniczy talk w proszku dla niemowląt, nielecz-
nicze preparaty do kąpieli, oliwki dla niemowląt, pianka do kąpieli dla 
niemowląt, kremy z filtrem przeciwsłonecznym, olejki do opalania 

(111) 327120 (220) 2019 06 26 (210) 501542
(151) 2019 11 20 (441) 2019 08 05
(732) a-K-T SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOSCIĄ, 
Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) a-K-T
(540) 

(591) niebieski
(531) 29 01 04, 27 05 01, 27 05 15, 27 05 17
(510), (511) 37 budownictwo, nadzór budowlany, usługi doradztwa 
budowlanego 

(111) 327121 (220) 2019 06 26 (210) 501544
(151) 2019 11 20 (441) 2019 08 05
(732) BInaRaPPS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, łódź (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) jasnoniebieski, fioletowy, ciemnoniebieski
(531) 26 03 02, 26 03 07, 29 01 12
(510), (511) 9 aplikacje biurowe i biznesowe, aplikacje do pobrania, apli-
kacje do pobrania na smartfony, aplikacje mobilne do pobrania do użytku 
z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, automatyczne sys-
temy kontroli dostępu, bramy do Internetu rzeczy [loT], edukacyjne apli-
kacje komputerowe, edukacyjne aplikacje mobilne, elektroniczne syste-
my wejściowe, komputerowe oprogramowanie do  chatboxów 
do symulowania rozmów, mobilne aplikacje, oprogramowania dla środo-
wiska programistycznego, oprogramowanie do aplikacji i serwerów inter-
netowych oprogramowanie do  aplikacji internetowych, oprogramowa-
nie do  planowania zasobów przedsiębiorstwa [eRP], oprogramowanie 
do tworzenia aplikacji, oprogramowanie komputerowe do integracji apli-
kacji i baz danych, oprogramowanie komputerowe do tworzenia i projek-
towania stron internetowych, oprogramowanie komputerowe do użytku 
jako interfejs programowania aplikacji (aPl), oprogramowanie kompute-
rowe do użytku we wdrożeniu Internetu rzeczy [loT], oprogramowanie 
systemowe, oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz 
oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie systemów CMS [system 
zarządzania treścią], programy komputerowe do projektowania interfej-
sów użytkownika, programy komputerowe do  zarządzania projektami, 
35 aktualizacja i  utrzymywanie danych w  komputerowych bazach da-
nych, analiza danych biznesowych, analizy i badanie dotyczące działalno-
ści gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodar-
czej, badania rynku i  analizy biznesowe, biznesowe usługi doradcze 
i konsultacyjne, doradztwo biznesowe, ocena możliwości dla działalności 
gospodarczej, ocena możliwości w  zakresie działalności gospodarczej, 
usługi w zakresie badania rynku, 38 konsultacje w zakresie sieci przesyłu 
danych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące teleko-
munikacji, 42 administracja serwerów, aktualizacja stron internetowych 
dla osób trzecich, analizy komputerowe, analizy systemów komputero-
wych, analizy wykonalności projektu, badania i  doradztwo w  zakresie 
oprogramowania komputerowego, certyfikacja danych za  pośrednic-
twem łańcucha blokowego [blockchain], doradztwo eksperckie dotyczą-
ce technologii, doradztwo i  konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji 
komputerowych, doradztwo projektowe, doradztwo specjalistyczne do-
tyczące oprogramowania komputerowego, doradztwo specjalistyczne 
związane z programowaniem komputerowym, doradztwo w dziedzinie 
bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa inter-
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netowego, doradztwo w projektowaniu stron internetowych, doradztwo 
w zakresie komputerowych programów baz danych, doradztwo w zakre-
sie programowania komputerów, doradztwo w  zakresie projektowania 
i  opracowywania oprogramowania komputerowego, doradztwo w  za-
kresie projektowania oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w zakresie projektowania stron głównych i stron internetowych, doradz-
two w zakresie projektowania stron internetowych, doradztwo w zakresie 
projektów technologicznych, doradztwo w  zakresie sieci i  aplikacji 
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, doradztwo w zakresie testo-
wania systemów aplikacyjnych, doradztwo związane z projektowaniem 
i  opracowywaniem programów komputerowych, doradztwo związane 
z projektowaniem i opracowywaniem programów komputerowych baz 
danych, doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem pro-
gramów, oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z two-
rzeniem i  projektowaniem stron internetowych, doradztwo związane 
z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu elektro-
nicznego, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii in-
formacyjnych, ekspertyzy w zakresie technologii, hosting aplikacji interak-
tywnych, hosting aplikacji mobilnych, hosting skomputeryzowanych 
danych, plików, aplikacji i informacji, hosting, oprogramowanie jako usłu-
ga oraz wypożyczanie sprzętu komputerowego, instalacja i dostosowanie 
na  zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, opracowy-
wanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, opracowy-
wanie nowych technologii dla osób trzecich, opracowywanie rozwiązań 
aplikacji oprogramowania komputerowego, opracowywanie, projekto-
wanie i aktualizacja stron głównych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
planowanie projektu, planowanie, projektowanie i rozwój stron interneto-
wych online na rzecz osób trzecich, profesjonalne doradztwo dotyczące 
technologii, programowanie aplikacji multimedialnych, projektowanie 
baz danych, projektowanie graficzne, projektowanie graficzne w  celu 
kompilacji stron w  Internecie, projektowanie i  opracowywanie nowych 
technologii, projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzi-
nie aplikacji mobilnych, projektowanie i opracowywanie produktów mul-
timedialnych, projektowanie i opracowywanie stron internetowych, pro-
jektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, projektowanie 
i projektowanie graficzne do tworzenia stron www, projektowanie i pro-
jektowanie graficzne do tworzenia stron www w Internecie, projektowa-
nie i testowanie nowych produktów, projektowanie i testowanie w zakre-
sie opracowywania nowych produktów, projektowanie i tworzenie stron 
internetowych dla osób trzecich, projektowanie i tworzenie witryn inter-
netowych dla osób trzecich, projektowanie i wdrażanie sieciowych stron 
internetowych na  rzecz osób trzecich, projektowanie i wdrażanie stron 
internetowych na  rzecz osób trzecich, projektowanie komputerowych 
baz danych, projektowanie komputerowych stron internetowych, projek-
towanie sieci komputerowych na rzecz osób trzecich, projektowanie spe-
cyfikacji komputerowych, projektowanie stron domowych i stron interne-
towych, projektowanie stron głównych, projektowanie stron głównych 
i witryn internetowych, projektowanie, tworzenie i programowanie stron 
internetowych, przechowywanie danych za  pośrednictwem łańcucha 
blokowego [blockchain], rozwój, programowanie i  wdrażanie oprogra-
mowania komputerowego, systemy komputerowe (analizy-), świadczenie 
usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technolo-
gii jednorazowego logowania dla aplikacji on-line, testowanie progra-
mów komputerowych, testowanie sprzętu informatycznego, testowanie 
urządzeń, tworzenie i dostarczanie stron internetowych osobom trzecim, 
tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach in-
ternetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i projek-
towanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie i prowadzenie 
stron internetowych na telefony komputerowe, tworzenie i uaktualnianie 
stron głównych do sieci komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron kompu-
terowych (stron internetowych) na  rzecz osób trzecich, tworzenie plat-
form internetowych do handlu elektronicznego, tworzenie platform kom-
puterowych na  rzecz osób trzecich, tworzenie stron elektronicznych, 
tworzenie stron głównych dla osób trzecich, tworzenie stron głównych 
do sieci komputerowych, tworzenie stron internetowych, tworzenie wi-
tryn internetowych, tworzenie witryn internetowych na rzecz osób trze-
cich, tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych dla usług 
on-line i Internetu, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron inter-
netowych, udzielanie informacji na temat projektowania i opracowywa-
nia oprogramowania, systemów i  sieci komputerowych, umożliwianie 
tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania nie do pobrania 
dostępnych za  pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze 
w  dziedzinie projektowania systemów komputerowych, usługi doradz-
twa specjalistycznego w  dziedzinie oprogramowania komputerowego, 

usługi doradztwa technicznego związane z programowaniem kompute-
rowym, usługi doradztwa technologicznego, usługi doradztwa technolo-
gicznego w  zakresie programów komputerowych, usługi doradztwa 
w  dziedzinie projektowania oprogramowania komputerowego, usługi 
doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], usługi graficz-
ne, usługi projektowania grafiki komputerowej, usługi projektowania sys-
temów komputerowych, usługi projektowania w dziedzinie sprzętu i pro-
gramów komputerowych, usługi projektowania w odniesieniu do sprzętu 
komputerowego, usługi projektowania w  zakresie opracowań graficz-
nych, usługi testowania użyteczności witryn internetowych, usługi w za-
kresie grafiki komputerowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia 
witryn internetowych, usługi w zakresie projektowania stron komputero-
wych, usługi w  zakresie tworzenia witryn internetowych, wykrywanie 
i usuwanie usterek w sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym, zarzą-
dzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych, zdalne admini-
strowanie serwerem, znajdowanie i usuwanie błędów w oprogramowa-
niu komputerowym dla osób trzecich [debugowanie] 

(111) 327122 (220) 2019 06 26 (210) 501548
(151) 2019 11 20 (441) 2019 08 05
(732) BInaRaPPS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) binarapps
(540) 

(591) jasnoniebieski, fioletowy, ciemnoniebieski, granatowy
(531) 29 01 12, 26 03 02, 26 03 07, 27 05 01, 27 05 05, 27 05 17
(510), (511) 9 aplikacje biurowe i  biznesowe, aplikacje do  pobrania, 
aplikacje do  pobrania na  smartfony, aplikacje mobilne do  pobrania 
do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, auto-
matyczne systemy kontroli dostępu, bramy do  Internetu rzeczy [loT], 
edukacyjne aplikacje komputerowe, edukacyjne aplikacje mobilne, 
elektroniczne systemy wejściowe, komputerowe oprogramowanie 
do chatboxów do symulowania rozmów, mobilne aplikacje, oprogra-
mowania dla środowiska programistycznego, oprogramowanie 
do  aplikacji i  serwerów internetowych oprogramowanie do  aplikacji 
internetowych, oprogramowanie do  planowania zasobów przedsię-
biorstwa [eRP], oprogramowanie do  tworzenia aplikacji, oprogramo-
wanie komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, oprogramo-
wanie komputerowe do tworzenia i projektowania stron internetowych, 
oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs programowa-
nia aplikacji (aPl), oprogramowanie komputerowe do użytku we wdro-
żeniu Internetu rzeczy [loT], oprogramowanie systemowe, oprogramo-
wanie systemowe i  do  wspierania systemu oraz oprogramowanie 
sprzętowe, oprogramowanie systemów CMS [system zarządzania tre-
ścią], programy komputerowe do projektowania interfejsów użytkow-
nika, programy komputerowe do zarządzania projektami, 35 aktualiza-
cja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, analiza 
danych biznesowych, analizy i badanie dotyczące działalności gospo-
darczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, ba-
dania rynku i analizy biznesowe, biznesowe usługi doradcze i konsulta-
cyjne, doradztwo biznesowe, ocena możliwości dla działalności 
gospodarczej, ocena możliwości w zakresie działalności gospodarczej, 
usługi w zakresie badania rynku, 38 konsultacje w zakresie sieci przesy-
łu danych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące te-
lekomunikacji, 42 administracja serwerów, aktualizacja stron interneto-
wych dla osób trzecich, analizy komputerowe, analizy systemów 
komputerowych, analizy wykonalności projektu, badania i doradztwo 
w  zakresie oprogramowania komputerowego, certyfikacja danych 
za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], doradztwo eks-
perckie dotyczące technologii, doradztwo i konsultacje dotyczące sie-
ciowych aplikacji komputerowych, doradztwo projektowe, doradztwo 
specjalistyczne dotyczące oprogramowania komputerowego, doradz-
two specjalistyczne związane z  programowaniem komputerowym, 
doradztwo w  dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w  dzie-
dzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w  projektowaniu 
stron internetowych, doradztwo w  zakresie komputerowych progra-
mów baz danych, doradztwo w zakresie programowania komputerów, 
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doradztwo w zakresie projektowania i opracowywania oprogramowa-
nia komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania oprogramo-
wania komputerowego, doradztwo w  zakresie projektowania stron 
głównych i stron internetowych, doradztwo w zakresie projektowania 
stron internetowych, doradztwo w  zakresie projektów technologicz-
nych, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania w chmu-
rze obliczeniowej, doradztwo w zakresie testowania systemów aplika-
cyjnych, doradztwo związane z  projektowaniem i  opracowywaniem 
programów komputerowych, doradztwo związane z projektowaniem 
i opracowywaniem programów komputerowych baz danych, doradz-
two związane z  projektowaniem i  opracowywaniem programów 
i  oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z  tworze-
niem i  projektowaniem stron internetowych, doradztwo związane 
z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu elek-
tronicznego, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technolo-
gii informacyjnych, ekspertyzy w zakresie technologii, hosting aplikacji 
interaktywnych, hosting aplikacji mobilnych, hosting skomputeryzo-
wanych danych, plików, aplikacji i informacji, hosting, oprogramowanie 
jako usługa oraz wypożyczanie sprzętu komputerowego, instalacja 
i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputero-
wego, opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, opracowywanie nowych technologii dla osób trzecich, opra-
cowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, 
opracowywanie, projektowanie i aktualizacja stron głównych, oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS], planowanie projektu, planowanie, projek-
towanie i  rozwój stron internetowych online na  rzecz osób trzecich, 
profesjonalne doradztwo dotyczące technologii, programowanie apli-
kacji multimedialnych, projektowanie baz danych, projektowanie gra-
ficzne, projektowanie graficzne w  celu kompilacji stron w  Internecie, 
projektowanie i  opracowywanie nowych technologii, projektowanie 
i  opracowywanie oprogramowania w  dziedzinie aplikacji mobilnych, 
projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych, projek-
towanie i opracowywanie stron internetowych, projektowanie i opra-
cowywanie systemów komputerowych, projektowanie i  projektowa-
nie graficzne do tworzenia stron www, projektowanie i projektowanie 
graficzne do tworzenia stron www w Internecie, projektowanie i testo-
wanie nowych produktów, projektowanie i testowanie w zakresie opra-
cowywania nowych produktów, projektowanie i tworzenie stron inter-
netowych dla osób trzecich, projektowanie i  tworzenie witryn 
internetowych dla osób trzecich, projektowanie i wdrażanie sieciowych 
stron internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie i wdrażanie 
stron internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie komputero-
wych baz danych, projektowanie komputerowych stron interneto-
wych, projektowanie sieci komputerowych na rzecz osób trzecich, pro-
jektowanie specyfikacji komputerowych, projektowanie stron do- 
mowych i stron internetowych, projektowanie stron głównych, projek-
towanie stron głównych i witryn internetowych, projektowanie, two-
rzenie i programowanie stron internetowych, przechowywanie danych 
za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], rozwój, progra-
mowanie i  wdrażanie oprogramowania komputerowego, systemy 
komputerowe (analizy-), świadczenie usług dotyczących uwierzytelnia-
nia użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania 
dla aplikacji on-line, testowanie programów komputerowych, testowa-
nie sprzętu informatycznego, testowanie urządzeń, tworzenie i dostar-
czanie stron internetowych osobom trzecim, tworzenie i projektowa-
nie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób 
trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i projektowanie stron inter-
netowych dla osób trzecich, tworzenie i prowadzenie stron interneto-
wych na telefony komputerowe, tworzenie i uaktualnianie stron głów-
nych do  sieci komputerowych, tworzenie 1 utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron kom-
puterowych (stron internetowych) na  rzecz osób trzecich, tworzenie 
platform internetowych do  handlu elektronicznego, tworzenie plat-
form komputerowych na rzecz osób trzecich, tworzenie stron elektro-
nicznych, tworzenie stron głównych dla osób trzecich, tworzenie stron 
głównych do  sieci komputerowych, tworzenie stron internetowych, 
tworzenie witryn internetowych, tworzenie witryn internetowych 
na rzecz osób trzecich, tworzenie zapisanych elektronicznie stron inter-
netowych dla usług on-line i  Internetu, tworzenie, projektowanie 
i  utrzymywanie stron internetowych, udzielanie informacji na  temat 
projektowania i  opracowywania oprogramowania, systemów i  sieci 
komputerowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji 
oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem stro-
ny internetowej, usługi doradcze w  dziedzinie projektowania syste-
mów komputerowych, usługi doradztwa specjalistycznego w dziedzi-

nie oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa technicznego 
związane z programowaniem komputerowym, usługi doradztwa tech-
nologicznego, usługi doradztwa technologicznego w zakresie progra-
mów komputerowych, usługi doradztwa w  dziedzinie projektowania 
oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa w zakresie opro-
gramowania jako usługi [SaaS], usługi graficzne, usługi projektowania 
grafiki komputerowej, usługi projektowania systemów komputero-
wych, usługi projektowania w dziedzinie sprzętu i programów kompu-
terowych, usługi projektowania w odniesieniu do sprzętu komputero-
wego, usługi projektowania w zakresie opracowań graficznych, usługi 
testowania użyteczności witryn internetowych, usługi w zakresie grafi-
ki komputerowej, usługi w zakresie projektowania i  tworzenia witryn 
internetowych, usługi w zakresie projektowania stron komputerowych, 
usługi w zakresie tworzenia witryn internetowych, wykrywanie i usu-
wanie usterek w  sprzęcie i  oprogramowaniu komputerowym, zarzą-
dzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych, zdalne admi-
nistrowanie serwerem, znajdowanie i  usuwanie błędów w  opro- 
gramowaniu komputerowym dla osób trzecich [debugowanie] 

(111) 327123 (220) 2019 06 26 (210) 501556
(151) 2019 11 20 (441) 2019 08 05
(732) PIĘTKa TOMaSZ UnIQUe ChOICe, Siennica (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UnIQUe ChOICe quality products and profits
(540) 

(591) złoty, szary
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 05, 27 05 08, 27 05 17, 26 02 01, 
26 02 16
(510), (511) 37 instalacja, konserwacja i  naprawa maszyn, instalo-
wanie i  naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i  naprawa 
urządzeń zamrażalniczych, instalowanie, konserwacja oraz naprawa 
maszyn i urządzeń biurowych, montaż wyposażenia kuchennego, 40 
mielenie kawy, palenie i przetwarzanie kawy 

(111) 327124 (220) 2019 06 26 (210) 501557
(151) 2019 11 22 (441) 2019 08 05
(732) ORKla CaRe SPÓłKa aKCyJna, Radzymin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SORaya BlaCK ORChID & DIaMOnDS
(540) 

(591) złoty, biały, czarny, fioletowy, zielony, brązowy
(531) 29 01 15, 27 05 03, 27 05 08, 27 05 09, 27 05 17, 25 07 07, 05 05 15
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pie-
lęgnacji skóry, kremy nielecznicze, balsamy do  celów kosmetycz-
nych, mleczka do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, lotony 
do  celów kosmetycznych, żele do  celów kosmetycznych, maseczki 
kosmetyczne, olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki 
do celów perfumeryjnych, olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby per-
fumeryjne, wody kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosmetycz-
ne do kąpieli, żele pod prysznic, mydła, szampony, odżywki i środki 
do  pielęgnacji włosów, pomady do  celów kosmetycznych, środki 
do czyszczenia zębów, środki kosmetyczne do płukania jamy ustnej, 
sole do  kąpieli i  pod prysznic nie  do  celów medycznych, produkty 
kosmetyczne i preparaty do opalania i po opalaniu oraz do ochrony 
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przeciwsłonecznej, produkty do makijażu i do demakijażu, kosmetyki 
upiększające, środki do  koloryzacji i  do  dekoloryzacji włosów, pro-
dukty do depilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi 

(111) 327125 (220) 2019 06 27 (210) 501584
(151) 2019 11 27 (441) 2019 08 12
(732) BROWaR ReCRaFT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Świętochłowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWaR BORKI WIelKIe
(540) 

(591) biały, zielony
(531) 05 11 15, 02 01 03, 02 01 23, 19 01 06, 19 01 07, 26 01 02, 
26 01 04, 26 01 14, 26 01 18, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe, 35 usługi 
w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej piwa, 43 usługi w zakre-
sie prowadzenia piwiarni i mini browarów 

(111) 327126 (220) 2019 06 27 (210) 501593
(151) 2019 11 27 (441) 2019 08 12
(732) MaRKa SOKOłÓW-SeRVICe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa,  
Sokołów Podlaski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOłÓW SOKOłOWSKa SPIŻaRnIa SChaB Z PIeCa
(540) 

(591) biały, brązowy, czerwony, żółty, szary, srebrny
(531) 05 01 03, 05 01 05, 05 01 16, 27 05 01, 29 01 15, 26 04 02, 
26 04 03, 26 04 09, 26 04 15, 26 04 22, 01 01 05
(510), (511) 29 schab 

(111) 327127 (220) 2019 06 27 (210) 501595
(151) 2019 11 27 (441) 2019 08 12
(732) MaRKa SOKOłÓW-SeRVICe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa,  
Sokołów Podlaski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOłÓW DRÓB PReMIUM PIeRSIÓWKa SOKOłOWSKa 
Wysoka Jakość 100 g produktu otrzymano ze 109 g mięsa z fileta 
kurczaka bez dodatku FOSFORanÓW bez glUTaMInIanU SODU 
PRODUKT BeZglUTenOWy

(540) 

(591) czarny, biały, czerwony, żółty, ciemnożółty, zielony, różowy, szary
(531) 03 07 03, 05 07 03, 05 01 03, 05 01 16, 08 05 01, 08 05 02, 
08 05 04, 08 05 10, 26 04 02, 26 04 15, 26 04 22, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 29 wędliny z filetów z piersi kurczaka 

(111) 327128 (220) 2019 06 27 (210) 501597
(151) 2019 11 27 (441) 2019 08 12
(732) MaRKa SOKOłÓW-SeRVICe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa,  
Sokołów Podlaski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOłÓW SOKOłOWSKa SPIŻaRnIa SChaB Z PIeCa
(540) 

(591) biały, brązowy, czerwony, żółty, szary, niebieski
(531) 01 01 01, 01 01 05, 05 01 03, 05 01 16, 26 04 02, 26 04 03, 
26 04 09, 26 04 15, 26 04 22, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 29 schab 

(111) 327129 (220) 2019 06 28 (210) 501640
(151) 2019 11 22 (441) 2019 08 05
(732) FITUCh IReneUSZ IRPOl, Brwilno (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lOS gUSTOS PalaRnIa KaWy
(540) 

(591) czarny, zielony, żółty, pomarańczowy, niebieski, fioletowy
(531) 29 01 15, 26 02 07, 26 01 04, 03 07 24, 11 03 04, 01 15 15, 27 05 01
(510), (511) 30 kawa, kawa w formie parzonej, kawa w formie mielo-
nej, kawa w postaci całych ziaren, mieszanki kawowe, palone ziarna 
kawy, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z kawą, 40 palenie i przetwarzanie kawy, 
41 organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 43 kawiar-
nia, usługi kawiarni 
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(111) 327130 (220) 2019 06 28 (210) 501672
(151) 2019 11 22 (441) 2019 08 05
(732) MenDel BaRBaRa aRChOn+ BIURO PROJeKTÓW,  
Myślenice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) DOM W lIlaKaCh
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, rekla-
mówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi projektowania bu-
dynków, usługi w zakresie architektury, usługi w zakresie projekto-
wania architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego 
w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych 

(111) 327131 (220) 2019 06 28 (210) 501673
(151) 2019 11 22 (441) 2019 08 05
(732) MenDel BaRBaRa aRChOn+ BIURO PROJeKTÓW,  
Myślenice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) DOM W IDaReDaCh
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, rekla-
mówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi projektowania bu-
dynków, usługi w zakresie architektury, usługi w zakresie projekto-
wania architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego 
w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych 

(111) 327132 (220) 2019 06 28 (210) 501675
(151) 2019 11 22 (441) 2019 08 05
(732) MenDel BaRBaRa aRChOn+ BIURO PROJeKTÓW,  
Myślenice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) WIlla JUlIa
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, rekla-
mówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi projektowania bu-
dynków, usługi w zakresie architektury, usługi w zakresie projekto-
wania architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego 
w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych 

(111) 327133 (220) 2019 06 28 (210) 501677
(151) 2019 11 22 (441) 2019 08 05
(732) MenDel BaRBaRa aRChOn+ BIURO PROJeKTÓW,  
Myślenice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) DOM POD MIłORZĘBeM
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, rekla-
mówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi projektowania bu-
dynków, usługi w zakresie architektury, usługi w zakresie projekto-
wania architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego 
w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych 

(111) 327134 (220) 2019 06 28 (210) 501678
(151) 2019 11 22 (441) 2019 08 05
(732) MenDel BaRBaRa aRChOn+ BIURO PROJeKTÓW,  
Myślenice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) DOM W JaBłOnKaCh
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, rekla-
mówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi projektowania bu-
dynków, usługi w zakresie architektury, usługi w zakresie projekto-
wania architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego 
w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych 

(111) 327135 (220) 2019 06 28 (210) 501682
(151) 2019 11 22 (441) 2019 08 05
(732) CUlIna hOReCa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gdańsk (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) TReInTa y TReS
(510), (511) 21 przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa do-
mowego, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli do malowania), 
materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, wełna (wata 
stalowa), nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło (z  wyjątkiem 

szkła stosowanego w  budownictwie), wyroby szklane do  użytku do-
mowego i gastronomicznego nie służące do użytku biologicznego lub 
laboratoryjnego, wyroby porcelanowe i  ceramiczne, 29 mięso, ryby, 
drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowa-
ne owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty 
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao i nienaturalna 
kawa, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cu-
kiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, pro-
szek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, 
lód, 31 ziarna (jako zboża) oraz ziarna (jako nasiona), produkty rolne, 
ogrodnicze, leśne, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, 
naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, 43 usługi zaopatrze-
nia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie 

(111) 327136 (220) 2019 06 28 (210) 501686
(151) 2019 11 22 (441) 2019 08 05
(732) MenDel BaRBaRa aRChOn+ BIURO PROJeKTÓW,  
Myślenice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) DOM W RenKlODaCh
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, rekla-
mówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi projektowania bu-
dynków, usługi w zakresie architektury, usługi w zakresie projekto-
wania architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego 
w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych 

(111) 327137 (220) 2019 06 28 (210) 501687
(151) 2019 11 22 (441) 2019 08 05
(732) MenDel BaRBaRa aRChOn+ BIURO PROJeKTÓW,  
Myślenice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) DOM W MalInÓWKaCh
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, rekla-
mówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi projektowania bu-
dynków, usługi w zakresie architektury, usługi w zakresie projekto-
wania architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego 
w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych 

(111) 327138 (220) 2019 06 28 (210) 501688
(151) 2019 11 22 (441) 2019 08 05
(732) MenDel BaRBaRa aRChOn+ BIURO PROJeKTÓW,  
Myślenice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) DOM W KleMaTISaCh
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, rekla-
mówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi projektowania bu-
dynków, usługi w zakresie architektury, usługi w zakresie projekto-
wania architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego 
w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych 

(111) 327139 (220) 2019 06 28 (210) 501689
(151) 2019 11 22 (441) 2019 08 05
(732) MenDel BaRBaRa aRChOn+ BIURO PROJeKTÓW,  
Myślenice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) DOM W aURORaCh
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, rekla-
mówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi projektowania bu-
dynków, usługi w zakresie architektury, usługi w zakresie projekto-
wania architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego 
w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych 

(111) 327140 (220) 2019 06 29 (210) 501711
(151) 2019 11 27 (441) 2019 08 12
(732) ChODZeŃ SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Piaseczno (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ChODZeŃ
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(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 24 17 02, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 12 części i akcesoria do samochodów osobowych zawar-
te w tej klasie, 14 breloki do kluczy, breloki do kluczy ze skóry, breloki 
do kluczy z imitacji skóry, przyrządy do mierzenia czasu, 16 materiały 
piśmienne, broszury, notesy, katalogi, 18 akcesoria samochodowe 
ze skóry i z imitacji skóry, parasole, 25 odzież, obuwie, nakrycia gło-
wy, 35 usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie części i  akcesoriów 
samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pojazdów, 
37 usługi przeglądu, konserwacji i  naprawy samochodów, samo-
chodowa pomoc drogowa, wymiana i  naprawa kół, 41 organizacja 
i przeprowadzenie wydarzeń sportowych, organizacja i przeprowa-
dzenie wydarzeń kulturalnych, organizacja wydarzeń charytatyw-
nych, edukacja, rozrywka 

(111) 327141 (220) 2019 06 29 (210) 501712
(151) 2019 11 27 (441) 2019 08 12
(732) ChODZeŃ SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Piaseczno (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ChODZeŃ Istniejemy od 1976 roku
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 29 01 12, 27 05 01, 26 01 03, 27 07 01
(510), (511) 12 części i akcesoria do samochodów osobowych, 14 bre-
loki do kluczy, breloki do kluczy ze skóry, breloki do kluczy z imitacji 
skóry, przyrządy do mierzenia czasu, 16 materiały piśmienne, broszu-
ry, notesy, katalogi, 18 akcesoria samochodowe ze  skóry i  z  imitacji 
skóry, parasole, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi sprzeda-
ży detalicznej w zakresie części i akcesoriów samochodowych, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie pojazdów, 37 usługi przeglądu, kon-
serwacji i  naprawy samochodów, samochodowa pomoc drogowa, 
wymiana i naprawa kół, 41 organizacja i przeprowadzenie wydarzeń 
sportowych, organizacja i  przeprowadzenie wydarzeń kulturalnych, 
organizacja wydarzeń charytatywnych, edukacja, rozrywka 

(111) 327142 (220) 2019 06 29 (210) 501713
(151) 2019 11 27 (441) 2019 08 12
(732) CaRTeR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
gdańsk (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Carter gdańsk
(540) 

(591) szary, czerwony
(531) 29 01 12, 27 05 01
(510), (511) 12 części i akcesoria do samochodów osobowych, 14 bre-
loki do kluczy, breloki do kluczy ze skóry, breloki do kluczy z imitacji 
skóry, przyrządy do mierzenia czasu, 16 materiały piśmienne, broszu-
ry, notesy, katalogi, 18 akcesoria samochodowe ze  skóry i  z  imitacji 
skóry, parasole, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi sprzeda-
ży detalicznej w zakresie części i akcesoriów samochodowych, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie pojazdów, 37 usługi przeglądu, kon-
serwacji i  naprawy samochodów, samochodowa pomoc drogowa, 
wymiana i naprawa kół, 41 organizacja i przeprowadzenie wydarzeń 
sportowych, organizacja i  przeprowadzenie wydarzeń kulturalnych, 
organizacja wydarzeń charytatywnych, edukacja, rozrywka 

(111) 327143 (220) 2019 07 01 (210) 501733
(151) 2019 11 27 (441) 2019 08 12
(732) STOWaRZySZenIe TRanSPORTU PRyWaTnegO halO TaXI 
KOSZalIn, Koszalin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 19622 ZTP TaXI halO
(540) 

(591) niebieski, biały, czarny, żółty
(531) 16 01 11, 26 01 01, 26 02 01, 26 04 02, 27 05 01, 27 07 01, 29 01 14
(510), (511) 39 wynajmowanie garaży, wynajmowanie miejsc parkin-
gowych  wynajmowanie samochodów, holowanie, przeprowadzki 

(111) 327144 (220) 2019 07 01 (210) 501745
(151) 2019 11 27 (441) 2019 08 12
(732) WOSana SPÓłKa aKCyJna, andrychów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wosanka
(540) 

(591) biały, ciemnofioletowy, ciemnoczerwony, ciemnoniebieski, 
ciemnozielony, ciemnożółty, pomarańczowy, fioletowy, niebieski, 
zielony, żółty, czerwony, jasnoniebieski
(531) 29 01 15, 27 05 01, 27 05 02
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezal-
koholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty 
do produkcji napojów 

(111) 327145 (220) 2019 07 01 (210) 501759
(151) 2019 11 21 (441) 2019 07 29
(732) aRTeSPhaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) PROCTOUlgIn
(510), (511) 5 antybiotyki, środki antykoncepcyjne chemiczne, anty-
septyki, preparaty bakteriologiczne do  celów medycznych i  weteryna-
ryjnych, balsamiczne [aromatyczne] preparaty do  celów leczniczych, 
balsamy do celów leczniczych, białkowe suplementy diety, preparaty bio-
logiczne do  celów medycznych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, 
cukierki do celów leczniczych, czopki, detergenty do celów medycznych, 
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, dietetyczne substancje 
przystosowane do celów medycznych, enzymy do celów farmaceutycz-
nych, preparaty farmaceutyczne, środki przeciw gorączce, preparaty prze-
ciw hemoroidom, hormony do  celów medycznych, kapsułki do  celów 
farmaceutycznych, kapsułki na  lekarstwa, kapsułki skrobiowe do  celów 
farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, leki dla ludzi, leki 
do oczu w kroplach, leki do użytku medycznego, leki pomocnicze [wspie-
rające], lotony do celów farmaceutycznych, środki przeciw migrenie, pre-
paraty z  mikroelementami dla ludzi i  zwierząt, napoje lecznicze, maści 
do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, środki nasen-
ne, środki na uspokojenie nerwów, preparaty medyczne do odchudza-
nia, odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
odżywcze suplementy diety, środki do leczenia oparzeń, pastylki do ce-
lów farmaceutycznych, plastry do celów medycznych, płyny do płukania 
ust do celów leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, środki 
medyczne przeciw poceniu się stóp, płyny do  przemywania pochwy, 
pomady do celów medycznych, preparaty medyczne na porost włosów, 
preparaty do leczenia trądziku, preparaty z mikroorganizmów do celów 
medycznych lub weterynaryjnych, przeciwbólowe środki, środki prze-
czyszczające, plastry przylepne, taśmy przylepne do celów medycznych, 
plastry samoprzylepne, preparaty farmaceutyczne do  pielęgnacji skó-
ry, preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym, syropy 
do użytku farmaceutycznego, szczepionki, środki przeciwko pasożytom 
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przewodu pokarmowego, tabletki do celów farmaceutycznych, chemicz-
ne preparaty dla testów ciążowych, środki trawienne do celów farmaceu-
tycznych, leki uspokajające, wazelina do  celów leczniczych, preparaty 
witaminowe, woda utleniona do celów medycznych, leki wzmacniające, 
lekarstwa przeciw zaparciom, żywność dla niemowląt 

(111) 327146 (220) 2019 07 01 (210) 501761
(151) 2019 11 26 (441) 2019 08 05
(732) MOSKal PIOTR, Kraków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) git Shop
(510), (511) 16 kartki z życzeniami, podstawki pod kufle do piwa, pudeł-
ka z papieru lub kartonu, 25 bielizna osobista, bokserki, fartuchy, kami-
zelki, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, szarfy, śliniaki niepapierowe 

(111) 327147 (220) 2019 07 04 (210) 501860
(151) 2019 11 26 (441) 2019 08 12
(732) KOWaleWSKI PaWeł, łomianki (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) negOlanDIa
(510), (511) 41 szkolenia 

(111) 327148 (220) 2019 07 04 (210) 501862
(151) 2019 11 26 (441) 2019 08 12
(732) MayeR MaRIO, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FaST FaDe FIghT
(540) 

(591) czerwony, niebieski, biały, czarny, błękitny, ciemnoszary, 
jasnoszary, ciemnoturkusowy, błękitny, niebieski
(531) 27 05 01, 29 01 15, 12 01 09, 10 05 11, 14 07 20, 26 01 01, 
26 01 04, 26 01 16
(510), (511) 41 organizacja konkursów, organizacja konkursów fry-
zjerskich 

(111) 327149 (220) 2019 07 04 (210) 501864
(151) 2019 11 26 (441) 2019 08 12
(732) naWROCKI JeRZy gaBIneT OKUlISTyCZny InDyWIDUalna 
SPeCJalISTyCZna PRaKTyKa leKaRSKa, łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) n&M gaBIneT OKUlISTyCZny
(540) 

(591) biały, niebieski, czarny, szary
(531) 27 05 01, 29 01 14, 02 09 04, 02 09 15
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi klinik medycznych, usługi 
okulistyczne, usługi optyczne, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna 

(111) 327150 (220) 2019 07 04 (210) 501880
(151) 2019 11 26 (441) 2019 08 12

(732) PPO PRZeDSIĘBIORSTWO PaŃSTWOWe, Strzelce Opolskie (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) zielony, niebieski
(531) 29 01 12, 01 01 01, 01 01 02, 01 01 12, 26 03 23, 01 01 09
(510), (511) 9 obuwie ochronne, obuwie ochronne przeciw zagro-
żeniom biologicznym, obuwie ochronne przeciw wyciekom che-
micznym, obuwie ochronne zapobiegające wypadkom lub urazom, 
obuwie zabezpieczające przed wypadkami, napromieniowaniem 
i  ogniem, ochronne obuwie robocze, buty ochronne stosowane 
w przemyśle [do ochrony przed wypadkami lub urazami], 25 obuwie, 
wierzchy obuwia, usztywniacze do  obuwia, cholewki do  obuwia, 
wkładki do obuwia, napiętki do obuwia, podeszwy do obuwia, no-
ski [części obuwia], antypoślizgowe akcesoria do obuwia, ochronne 
metalowe okucia do obuwia, wkładki do obuwia, nie do celów orto-
pedycznych 

(111) 327151 (220) 2019 07 04 (210) 501884
(151) 2019 11 26 (441) 2019 08 12
(732) PPO PRZeDSIĘBIORSTWO PaŃSTWOWe, Strzelce Opolskie (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PPO
(540) 

(591) zielony, niebieski
(531) 01 01 01, 01 01 02, 01 01 09, 01 01 12, 26 03 23, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 9 obuwie ochronne, obuwie ochronne przeciw zagroże-
niom biologicznym, obuwie ochronne przeciw wyciekom chemicz-
nym, obuwie ochronne zapobiegające wypadkom lub urazom, obuwie 
zabezpieczające przed wypadkami, napromieniowaniem i  ogniem, 
ochronne obuwie robocze, buty ochronne stosowane w  przemyśle 
[do ochrony przed wypadkami lub urazami], 25 obuwie, wierzchy obu-
wia, usztywniacze do obuwia, cholewki do obuwia, wkładki do obu-
wia, napiętki do obuwia, podeszwy do obuwia, noski [części obuwia], 
antypoślizgowe akcesoria do  obuwia, ochronne metalowe okucia 
do obuwia, wkładki do obuwia, nie do celów ortopedycznych 

(111) 327152 (220) 2019 07 05 (210) 501921
(151) 2019 11 27 (441) 2019 08 12
(732) ChWalISZ MaTeUSZ, Syców (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) chwalisz BanD
(540) 

(531) 27 05 05, 27 05 17
(510), (511) 41 usługi koncertów śpiewu, doradztwo w  zakresie 
planowania przyjęć, doradztwo w  zakresie planowania imprez 
specjalnych, didżeje na  przyjęcia i  imprezy specjalne, informacja 
o imprezach rozrywkowych, imprezy taneczne, obsługa gości na im-
prezach rozrywkowych, muzyczne widowiska sceniczne wykonywa-
ne w miejscach przeznaczonych do występów, koncerty muzyczne 
na  żywo, organizacja występów rozrywkowych na  żywo, organiza-
cja przyjęć, organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, 
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organizacja i  przeprowadzanie imprez rozrywkowych na  żywo, or-
ganizacja i prezentacja przedstawień na żywo, organizacja i prowa-
dzenie balów, organizowanie imprez muzycznych, organizowanie 
i  prowadzenie koncertów, organizowanie rozrywki wizualnej i  mu-
zycznej, organizowanie rozrywki podczas uroczystości weselnych, 
organizowanie rozrywki, organizowanie koncertów muzyki pop, or-
ganizowanie imprez w celach rozrywkowych, organizowanie imprez 
tanecznych, planowanie przyjęć, planowanie przyjęć [rozrywka], pla-
nowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], pisanie piosenek, or-
ganizowanie występów na żywo, organizowanie występów muzycz-
nych na żywo, organizowanie widowisk scenicznych, organizowanie 
widowisk muzycznych, prezentacja koncertów muzycznych, prezen-
tacja przedstawień muzycznych, prezentacja imprez rozrywkowych 
na żywo, prezentacja koncertów, produkcja przedstawień na żywo, 
produkcja przedstawień muzycznych, produkcja pokazów rozrywko-
wych obejmujących występy tancerzy i piosenkarzy, produkcja poka-
zów rozrywkowych obejmujących występy piosenkarzy, produkcja 
pokazów rozrywkowych obejmujących występy instrumentalistów, 
produkcja koncertów muzycznych, prezentacja występów zespołów 
muzycznych na  żywo, przedstawienia muzyczne, prowadzenie im-
prez rozrywkowych na żywo, prowadzenie ceremonii do celów roz-
rywkowych, produkcja widowisk na żywo, rezerwacja sal na imprezy 
rozrywkowe, rezerwacja miejsc na  imprezy rozrywkowe, realizacja 
imprez rozrywkowych na  żywo, przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie koncertów, przygotowywanie tekstów do publikacji, 
przygotowywanie efektów specjalnych w celach rozrywkowych, roz-
rywka w  postaci koncertów, reżyserowanie przedstawień muzycz-
nych, rozrywka z  udziałem muzyki, rozrywka w  postaci występów 
orkiestr, udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego, udostęp-
nianie obiektów i sprzętu do występów grup muzycznych na żywo, 
udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą In-
ternetu, usługi artystów estradowych świadczone przez muzyków, 
udzielanie informacji na  temat rozrywki i  imprez rozrywkowych 
za pośrednictwem sieci online i Internetu, udzielanie informacji do-
tyczących rozrywki, usługi festiwali muzycznych, usługi doradcze 
i  informacyjne związane z  przygotowywaniem, organizowaniem 
i prowadzeniem koncertów, usługi orkiestry, usługi miksowania mu-
zyki, usługi rozrywki dźwiękowej, usługi prowadzących uroczystości 
w  zakresie przyjęć i  imprez specjalnych, usługi rozrywkowe świad-
czone przez wokalistów, usługi rozrywkowe świadczone przez mu-
zyków, usługi rozrywkowe świadczone przez muzyczną grupę wo-
kalną, usługi rozrywkowe świadczone przez grupę muzyczną, usługi 
rozrywkowe świadczone przez artystów scenicznych, usługi rozryw-
kowe na żywo, usługi rozrywkowe dostarczające rozrywkę w postaci 
występów na żywo, usługi rozrywkowe, usługi rozrywki muzycznej 
świadczone przez grupy wokalne, usługi rozrywki muzycznej świad-
czone przez grupy instrumentalne, usługi rozrywkowe w  zakresie 
muzyki jazzowej, usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów 
muzycznych, usługi rozrywkowe w  postaci występów muzycznych 
grup wokalnych, usługi rozrywkowe w postaci występów koncerto-
wych, usługi w  zakresie dostarczania rozrywki w  formie występów 
muzycznych na żywo, usługi w zakresie produkcji widowisk na żywo, 
usługi w zakresie pisania tekstów piosenek, usługi w zakresie kom-
ponowania muzyki, usługi występów grup muzycznych na  żywo, 
usługi w  zakresie sal tanecznych, zapewnianie sal balowych, za-
pewnianie rozrywki na  żywo, zapewnianie przedstawień na  żywo, 
występy zespołów muzycznych na  żywo, występy zespołów roc-
kowych na  żywo, występy muzyczne na  żywo, występy muzyczne 
i  piosenkarskie, zarządzanie stroną artystyczną występów muzycz-
nych, nagrywanie muzyki, produkcja muzyczna, koncerty muzyczne, 
widowiska muzyczne, usługi prezenterów muzyki, organizowanie 
koncertów muzycznych, usługi koncertów muzycznych, obsługa 
koncertów muzycznych, zapewnianie muzyki na  żywo, organizo-
wanie wydarzeń muzycznych, organizacja rozrywek muzycznych, 
publikowanie tekstów muzycznych, produkcja nagrań muzycznych, 
przedstawienia muzyczne na żywo, widowiska muzyczne na żywo, 
produkcja muzycznych filmów wideo, usługi imprez muzycznych 
na  żywo, usługi rozrywkowe z  udziałem grup muzycznych, usługi 
rozrywkowe świadczone przez grupy muzyczne, usługi w  zakresie 
obróbki poprodukcyjnej w  dziedzinie muzyki, nagrań wideo i  fil-
mów, organizowanie koncertów, organizowanie balów, obsługa sal 
tanecznych, organizowanie pokazów tanecznych, udostępnianie sal 
do tańca i ich wyposażenia, usługi planowania przyjęć, prowadzenie 
imprez rozrywkowych, konkursy muzyczne, organizowanie konkur-
sów, organizowanie konkursów w celach rozrywkowych 

(111) 327153 (220) 2019 07 05 (210) 501937
(151) 2019 11 27 (441) 2019 08 12
(732) ChWalISZ MaTeUSZ, Syców (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MC
(540) 

(531) 27 05 17, 27 05 22, 26 11 05, 26 11 07
(510), (511) 16 podręczniki [książki], podręczniki, książki z  nutami, 
zeszyty do ćwiczeń, przewodniki, książki informacyjne, książki dru-
kowane w dziedzinie edukacji muzycznej, ilustrowane albumy, dru-
kowane książki z nutami, albumy weselne, książki z grafiką, śpiewni-
ki, zeszyty nutowe, poradniki [podręczniki], czasopisma muzyczne, 
czasopisma fachowe, czasopisma branżowe, czasopisma [periodyki], 
broszury, drukowane foldery informacyjne, drukowane czasopisma 
poświęcone tańcowi, drukowane materiały szkoleniowe, drukowa-
ne materiały piśmienne, drukowane materiały ilustracyjne, gazety, 
fotografie [wydrukowane], katalogi, kolaże, obrazy artystyczne, 
monografie, materiały drukowane do  celów instruktażowych, ma-
teriały edukacyjne i  instruktażowe, plakaty reklamowe, publikacje 
drukowane, przewodniki drukowane, programy imprez, podręcz-
niki instruktażowe z  dziedziny muzyki, podręczniki instruktażowe 
do  celów nauczania, podręczniki instruktażowe, wizytówki, ulotki, 
zaproszenia na  przyjęcia, albumy ślubne, 35 promowanie koncer-
tów muzycznych, promocja [reklama] koncertów, marketing imprez 
i  wydarzeń, usługi handlu detalicznego związane z  pobieralnymi 
publikacjami elektronicznymi, organizowanie i  prowadzenie pro-
mocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, organi-
zowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, 
promocyjnych i reklamowych, organizowanie wystaw i imprez do ce-
lów handlowych lub reklamowych, organizowanie imprez w celach 
handlowych i  reklamowych, elektroniczne publikowanie druków 
w celach reklamowych, informacja marketingowa, promocja [rekla-
ma] koncertów, promowanie koncertów muzycznych, promowanie 
wydarzeń specjalnych, reklama za  pośrednictwem mediów elek-
tronicznych, w szczególności Internetu, reklama i marketing, usługi 
marketingowe, usługi reklamowe związane z książkami, doradztwo 
reklamowe i  marketingowe, usługi konsultacyjne w  zakresie mar-
ketingu, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, roz-
powszechnianie materiałów reklamowych w  Internecie, 41 usługi 
planowania przyjęć, organizowanie rozrywki podczas uroczystości 
weselnych, prowadzenie imprez rozrywkowych, nauka gry na  gita-
rze, doradztwo w  zakresie szkoleń, nauka śpiewu, opracowywanie 
podręczników edukacyjnych, opracowywanie materiałów edukacyj-
nych, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, szkolenia edu-
kacyjne, szkolenia z zakresu rozumienia muzyki, tworzenie i prowa-
dzenie ćwiczeń do  programów muzycznych i  lekcji muzyki, usługi 
w zakresie edukacji muzycznej, publikacja materiałów edukacyjnych, 
publikacja czasopism, publikacja i  redagowanie książek, publikacja 
i  redagowanie materiałów drukowanych, publikacja elektroniczna 
on-line periodyków i książek, publikacja książek i czasopism elektro-
nicznych on-line (nie do pobrania), elektroniczna publikacja tekstów 
i druków innych niż reklamowe, w Internecie, muzyczne usługi wy-
dawnicze, pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamo-
we, publikowanie dokumentów, publikowanie czasopism w postaci 
elektronicznej w Internecie, publikowanie czasopism internetowych, 
publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie czasopism, 
publikowanie, publikacje multimedialne, publikowanie materiałów 
drukowanych i publikacji drukowanych, publikowanie książek zwią-
zanych z rozrywką, publikowanie książek edukacyjnych, publikowa-
nie książek instruktażowych, publikowanie książek, publikowanie 
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fotografii, publikowanie elektroniczne, publikowanie przewodników 
edukacyjnych i  szkoleniowych, publikowanie podręczników, publi-
kowanie piosenek, publikowanie materiałów drukowanych, publiko-
wanie tekstów edukacyjnych, udostępnianie publikacji elektronicz-
nych on-line z dziedziny muzyki, nie do pobrania, usługi w zakresie 
publikowania online, usługi pisania blogów, usługi konsultacyjne 
związane z  publikowaniem tekstów pisanych, usługi konsultacyjne 
w zakresie publikacji książek, usługi doradcze w zakresie publikowa-
nia, udostępnianie publikacji on-line, wydawanie czasopism i książek 
w postaci elektronicznej, wydawanie audiobooków, usługi wydaw-
nicze w  zakresie elektronicznych książek i  czasopism w  Internecie, 
usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi wydawni-
cze w zakresie utworów muzycznych, 45 planowanie i organizowa-
nie ceremonii ślubnych, usługi towarzyskie 

(111) 327154 (220) 2019 07 08 (210) 501956
(151) 2019 11 27 (441) 2019 08 12
(732) KIJanOWSKI TOMaSZ, KIJanOWSKa DOROTa ROKOKO 
SPÓłKa CyWIlna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Perukmania WIg ShOP
(540) 

(591) ciemnoniebieski, pomarańczowy
(531) 29 01 12, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 13, 27 05 17
(510), (511) 26 chusty do włosów, dekoracyjne akcesoria do włosów, 
ludzkie włosy, peruki, ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły 
do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, sztuczne włosy, ta-
śma do mocowania peruk, taśma do mocowania tupecika do głowy, 
tupety, peruczki, tupety (sztuczne włosy), włosy do  przedłużania, 
włosy syntetyczne 

(111) 327155 (220) 2019 07 09 (210) 502007
(151) 2019 11 26 (441) 2019 08 12
(732) aeMCa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aeMCa
(540) 

(591) czerwony
(531) 29 01 01, 27 05 01
(510), (511) 35 pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż dru-
karek 3D, pośrednictwo w kontraktach na kupno i  sprzedaż skane-
rów 3D, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż filamentu 
z  tworzywa sztucznego do  drukarek 3D, pośrednictwo w  kontrak-
tach na kupno i sprzedaż maszyn skanujących, pośrednictwo w kon-
traktach na  kupno i  sprzedaż maszyn drukujących, pozyskiwanie 
umów na zakup i sprzedaż skanerów 3D, pozyskiwanie umów na za-
kup i  sprzedaż drukarek 3D, pozyskiwanie umów na zakup i  sprze-
daż filamentu z tworzywa sztucznego do drukarek 3D, pozyskiwanie 
umów na zakup i sprzedaż maszyn skanujących, pozyskiwanie umów 
na  zakup i  sprzedaż maszyn drukujących, reklamowanie skanerów 
3D na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, reklamowanie drukarek 
3D na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, reklamowanie filamen-
tu z  tworzywa sztucznego do  drukarek 3D na  sprzedaż za  pośred-

nictwem Internetu, reklamowanie maszyn skanujących na sprzedaż 
za  pośrednictwem Internetu, reklamowanie maszyn drukujących 
na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, usługi sprzedaży detalicz-
nej skanerów 3D, usługi sprzedaży detalicznej drukarek 3D, usługi 
sprzedaży detalicznej filamentu z tworzywa sztucznego do drukarek 
3D, usługi sprzedaży detalicznej maszyn skanujących, usługi sprze-
daży detalicznej maszyn drukujących, usługi sprzedaży hurtowej 
skanerów 3D, usługi sprzedaży hurtowej drukarek 3D, usługi sprze-
daży hurtowej filamentu z  tworzywa sztucznego do  drukarek 3D, 
usługi sprzedaży hurtowej maszyn skanujących, usługi sprzedaży 
hurtowej maszyn drukujących 

(111) 327156 (220) 2019 07 09 (210) 502013
(151) 2019 11 26 (441) 2019 08 12
(732) WOSana SPÓłKa aKCyJna, andrychów (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) OlIgOMIneRale
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezal-
koholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty 
do produkcji napojów 

(111) 327157 (220) 2019 07 09 (210) 502038
(151) 2019 11 27 (441) 2019 08 12
(732) Way2WeB SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Zawiercie (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) KOlCZaTKa
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów medycznych, 34 pa-
pierosy elektroniczne, papierosy beztytoniowe nie do celów medycz-
nych, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty 
i  płyny do  nich, elektroniczne fajki wodne, urządzenia elektronicz-
ne do  inhalacji nikotynowej, urządzenia elektroniczne do  aerozoli 
do  inhalacji zawierających nikotynę, wkłady zawierające chemiczne 
substancje aromatyczne w  płynie do  papierosów elektronicznych, 
kartridże do papierosów elektronicznych, atomizery do papierosów 
elektronicznych, kartomizery do papierosów elektronicznych, zesta-
wy do  palenia papierosów elektronicznych, naboje do  kartridżów 
do  papierosów elektronicznych, płyny do  elektronicznych papiero-
sów [e-płyn] zawierające aromaty w płynie stosowane do napełniania 
wkładów do elektronicznych papierosów, płyn do papierosów elek-
tronicznych [e-liquid] zawierający glikol propylenowy, płyn do  pa-
pierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, 
aromaty chemiczne w  płynie stosowane do  napełniania wkładów 
do elektronicznych papierosów, środki aromatyzujące do stosowania 
w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, elektronicz-
ne fajki do tytoniu, cygara elektroniczne, filtry do papierosów, filtry 
do tytoniu, filtry do papierosów, waporyzatory dla palaczy, do stoso-
wania doustnego, środki czyszczące do papierosów elektronicznych, 
przybory dla palaczy, artykuły dla palaczy, nie z metalu szlachetnego, 
35 usługi w  zakresie informacji handlowych za  pośrednictwem In-
ternetu, dostarczanie informacji dotyczących produktów konsump-
cyjnych za  pośrednictwem Internetu, zapewnianie platformy inter-
netowej dla nabywców i  sprzedawców towarów i  usług, zawieranie 
transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online 

(111) 327158 (220) 2019 06 10 (210) 500926
(151) 2019 11 13 (441) 2019 07 15
(732) PRaXTOn SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Opole (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) PRaXTOn
(510), (511) 35 biura pośrednictwa pracy, 36 pośrednictwo w  ob-
rocie nieruchomościami, wycena i  zarządzanie nieruchomościami, 
usługi zarządzania nieruchomościami, usługi w zakresie zarządzania 
nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościa-
mi, agencje pośrednictwa w  handlu nieruchomościami, 37 usługi 
budowlane, usługi budowlane i  konstrukcyjne, naprawcze roboty 
budowlane, wznoszenie budynków i  innych konstrukcji, budowa 
budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa części budynków, 
budowa prywatnych budynków mieszkalnych, budowa budynków 
na zamówienie, budowa budynków wielorodzinnych, budowa fun-
damentów budynków, budowa budynków produkcyjnych i przemy-
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słowych, przygotowywanie terenu pod budowę, usługi budowlane, 
konstrukcyjne, rozbiórkowe i  wyburzeniowe, instalacja urządzeń 
elektrycznych, instalacja uziemienia elektrycznego, eliminacja zakłó-
ceń w instalacjach elektrycznych, instalacja urządzeń elektrycznych 
i generatorów prądu, instalacja systemów oświetlenia elektrycznego 
i systemów elektroenergetycznych, tynkowanie, nakładanie wylewki 
posadzkowej, tapetowanie, budowa domów 

(111) 327159 (220) 2019 06 10 (210) 500927
(151) 2019 11 21 (441) 2019 08 05
(732) POlSKI hOlDIng hOTelOWy SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POlSKI hOlDIng hOTelOWy
(540) 

(591) ciemnoniebieski, złoty
(531) 01 17 11, 26 11 03, 26 11 08, 26 11 12, 26 03 02, 26 03 05, 
27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, zarządza-
nie hotelami, zarządzanie administracyjne hotelami, zarządzanie bizne-
sowe hotelami, usługi reklamowe dotyczące hoteli, usługi zarządzania 
hotelami [dla osób trzecich], dostarczanie informacji porównawczych 
w zakresie cen pokoi hotelowych, usługi doradztwa związane z admi-
nistrowaniem i  zarządzaniem hotelami, 36 wynajem nieruchomości, 
dzierżawa nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, administro-
wanie nieruchomościami, zarządzanie portfelem nieruchomości, in-
westowanie w nieruchomości, 37 konserwacja nieruchomości, remont 
nieruchomości, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieru-
chomości komercyjnych, 39 organizowanie podróży z i do hotelu, 40 
przetwarzanie żywności i napojów, 41 usługi rozrywkowe świadczone 
przez hotele, 43 usługi hotelowe, hotelowe usługi kateringowe, usługi 
restauracji hotelowych, rezerwacja miejsc w hotelach 

(111) 327160 (220) 2019 06 10 (210) 500929
(151) 2019 11 15 (441) 2019 07 29
(732) ShaRDa eUROPe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Pabianice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) uniontex Rok założenia 1827
(540) 

(591) niebieski, żółty, jasnożółty, szary
(531) 29 01 13, 27 05 01, 27 05 05, 27 05 10, 27 05 17, 27 07 17, 26 11 02, 
26 11 07, 26 11 14
(510), (511) 24 pościel 

(111) 327161 (220) 2019 06 10 (210) 500935
(151) 2019 11 26 (441) 2019 07 22
(732) POlSKI hOlDIng hOTelOWy SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Phh
(510), (511) 35 usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, zarządza-
nie hotelami, zarządzanie administracyjne hotelami, zarządzanie bizne-
sowe hotelami, usługi reklamowe dotyczące hoteli, usługi zarządzania 
hotelami [dla osób trzecich], dostarczanie informacji porównawczych 

w zakresie cen pokoi hotelowych, usługi doradztwa związane z admi-
nistrowaniem i  zarządzaniem hotelami, 36 wynajem nieruchomości, 
dzierżawa nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, administro-
wanie nieruchomościami, zarządzanie portfelem nieruchomości, in-
westowanie w nieruchomości, 37 konserwacja nieruchomości, remont 
nieruchomości, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieru-
chomości komercyjnych, 39 organizowanie podróży z i do hotelu, 40 
przetwarzanie żywności i napojów, 41 usługi rozrywkowe świadczone 
przez hotele, 43 usługi hotelowe, hotelowe usługi kateringowe, usługi 
restauracji hotelowych, rezerwacja miejsc w hotelach 

(111) 327162 (220) 2019 06 10 (210) 500937
(151) 2019 11 21 (441) 2019 08 05
(732) POlSKI hOlDIng hOTelOWy SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POlSKI hOlDIng hOTelOWy
(540) 

(591) ciemnoniebieski, złoty
(531) 01 17 11, 26 03 02, 26 03 05, 26 11 03, 26 11 08, 26 11 12, 
27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, zarządza-
nie hotelami, zarządzanie administracyjne hotelami, zarządzanie bizne-
sowe hotelami, usługi reklamowe dotyczące hoteli, usługi zarządzania 
hotelami [dla osób trzecich], dostarczanie informacji porównawczych 
w zakresie cen pokoi hotelowych, usługi doradztwa związane z admi-
nistrowaniem i  zarządzaniem hotelami, 36 wynajem nieruchomości, 
dzierżawa nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, administro-
wanie nieruchomościami, zarządzanie portfelem nieruchomości, in-
westowanie w nieruchomości, 37 konserwacja nieruchomości, remont 
nieruchomości, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieru-
chomości komercyjnych, 39 organizowanie podróży z i do hotelu, 40 
przetwarzanie żywności i napojów, 41 usługi rozrywkowe świadczone 
przez hotele, 43 usługi hotelowe, hotelowe usługi kateringowe, usługi 
restauracji hotelowych, rezerwacja miejsc w hotelach 

(111) 327163 (220) 2019 06 10 (210) 500941
(151) 2019 11 15 (441) 2019 07 29
(732) RC DeSIgn SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Maków (Pl);
gOMeZ heRnan STUDIO gOMeZ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gO Ce DeSIgn
(540) 

(591) jasnozłoty, ciemnozłoty, biały
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 03, 27 05 08, 27 05 09, 27 05 10, 
27 05 15, 27 05 17, 26 01 16
(510), (511) 20 meble, pulpity [meble], meble skórzane, meble tapi-
cerowane, ławy [meble], kredensy [meble], kontuary [meble], meble 
domowe, meble metalowe, kartoteki [meble], meble łączone, meble 
antyczne, meble łazienkowe, konsole [meble], szafki [meble], me-
ble sypialne, meble drewniane, pufy [meble], szafy [meble], meble 
biurowe, meble wielofunkcyjne, ekrany [meble], półki [meble], ko-
mody [meble], meble kuchenne, narożniki [meble], barki [meble], 
zewnętrzne meble, stoły [meble], lustra [meble], regały [meble], ga-
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bloty [meble], siedzenia [meble], półki wiszące [meble], meble do sie-
dzenia, wysokie siedzenia [meble], meble ze szkła, meble do salonu, 
półki ścienne [meble], blaty kuchenne [meble], meble biurowe me-
talowe, półki niemetalowe [meble], regały drewniane [meble], me-
ble zawierające łóżka, szafki metalowe [meble], modułowe meble 
łazienkowe, wysokie stołki [meble], barki ruchome [meble], meble 
kuchenne do  zabudowy, meble kuchenne na  wymiar, elementy 
dzielące przestrzeń [meble], stojaki [meble] pod telewizor, ścianki 
działowe niemetalowe [meble], regały z metalu [meble], półki z me-
talu [meble], segmenty do półek drewnianych [meble], dekoracyjne 
panele drewniane [meble], szafki do komputerów [meble], podpórki 
do książek [meble], pulpity do książek [meble], szafki do przechowy-
wania [meble], stojaki na książki [meble], meble w stylu antycznym, 
szafki na materiały biurowe [meble], meble na miarę (do zabudowy), 
drewniane półki i  stojaki [meble], segmenty [meble] do  wystawia-
nia literatury, meble domowe wykonane z  drewna, ruchome półki 
do przechowywania [meble], meble wykonane głównie ze szkła, me-
ble kuchenne z regulacją wysokości, meble wykonane z substytutów 
drewna, meble z przegrodami na butelki [barki], meble sypialniane 
na wymiar (do zabudowy), meble sypialniane na miarę (do zabudo-
wy), 42 projektowanie mebli, usługi projektowania mebli, projekto-
wanie mebli biurowych    
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 327164 (220) 2019 06 10 (210) 500942
(151) 2019 11 26 (441) 2019 07 22
(732) PRaXTOn SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Opole (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRaXTOn
(540) 

(591) niebieski
(531) 27 05 01, 27 05 17, 29 01 04
(510), (511) 35 biura pośrednictwo pracy, 36 pośrednictwo w  ob-
rocie nieruchomościami, wycena i  zarządzanie nieruchomościami, 
usługi zarządzania nieruchomościami, usługi w zakresie zarządzania 
nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościa-
mi, agencje pośrednictwa w  handlu nieruchomościami, 37 usługi 
budowlane, usługi budowlane i  konstrukcyjne, naprawcze roboty 
budowlane, wznoszenie budynków i  innych konstrukcji, budowa 
budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa części budynków, 
budowa prywatnych budynków mieszkalnych, budowa budynków 
na zamówienie, budowa budynków wielorodzinnych, budowa fun-
damentów budynków, budowa budynków produkcyjnych i przemy-
słowych, przygotowywanie terenu pod budowę, usługi budowlane, 
konstrukcyjne, rozbiórkowe i  wyburzeniowe, instalacja urządzeń 
elektrycznych, instalacja uziemienia elektrycznego, eliminacja zakłó-
ceń w instalacjach elektrycznych, instalacja urządzeń elektrycznych 
i generatorów prądu, instalacja systemów oświetlenia elektrycznego 
i systemów elektroenergetycznych, tynkowanie, nakładanie wy lew-
ki posadzkowej, tapetowanie, budowa domów 

(111) 327165 (220) 2019 06 11 (210) 500972
(151) 2019 11 21 (441) 2019 08 05
(732) BOBeR MaReK RehaB-MeD , Toruń (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RehaB-MeD MaReK BOBeR RehaBIlITaCJa FUnKCJOnalna
(540) 

(591) pomarańczowy, szary, biały
(531) 02 01 01, 02 01 08, 02 01 23, 26 01 01, 26 01 14, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 35 promocja sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży de-
talicznej i hurtowej w związku ze sprzętem rehabilitacyjnym, usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku ze sprzętem do fizjote-

rapii, usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej w  związku ze  sprzę-
tem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku 
ze sprzętem ortopedycznym, 44 rehabilitacja fizyczna, terapia zaję-
ciowa i rehabilitacyjna, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabili-
tacji fizycznej, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycz-
nych do celów rehabilitacji zdrowotnej, opieka pielęgniarska, opieka 
zdrowotna w  zakresie masaży terapeutycznych, opieka medyczna 
i analizy związane z  leczeniem pacjenta, fizjoterapia, usługi fizjote-
rapii, usługi elektroterapii dla fizjoterapii, dopasowywanie urządzeń 
i aparatów ortopedycznych 

(111) 327166 (220) 2019 06 11 (210) 500975
(151) 2019 11 27 (441) 2019 08 12
(732) WyDaWnICTWO gOSPODaRCZe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RBa ReTaIl BUSIneSS aWaRDS
(540) 

(591) złoty, kremowy, czarny
(531) 29 01 13, 27 05 01, 26 04 01, 26 04 18
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności 
gospodarczej, badania rynkowe, badania w  zakresie biznesu, bez-
pośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, do-
radztwo w  dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, do-
radztwo w  zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradz-
two w  zakresie organizowania i  prowadzenia działalności gospo-
darczej, doradztwo w  zakresie zarządzania biznesem, doradztwo 
w  zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji doty-
czących kontaktów handlowych i  biznesowych, ekonomiczne pro-
gnozy, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub 
reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż pró-
bek, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, pomoc przy 
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, 
pomoc w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania 
w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publi-
kowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online za pośred-
nictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, sporzą-
dzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, 
telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o  działalności 
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji 
importowo-eksportowych, usługi doradcze w  zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, usługi doradztwa w  zakresie działalności go-
spodarczej, usługi ekspertów w  zakresie efektywności biznesowej, 
usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w  handlu, usługi public 
relations, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, wypożyczanie stoisk handlowych, wypoży-
czanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub 
reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i  sprzedawców towarów i  usług, zarządzanie w  zakresie zamówień 
handlowych, 41 organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie 
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, organizowanie i  prowadzenie kongresów, organizowa-
nie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympo-
zjów, organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], organi-
zowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], produkcja programów 
radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie 

(111) 327167 (220) 2019 06 11 (210) 500976
(151) 2019 11 20 (441) 2019 07 22
(732) SanTe a  KOWalSKI SPÓłKa JaWna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bakalia
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(540) 

(591) biały, czerwony
(531) 01 03 15, 26 04 05, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 5 dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych 
lub weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi i  zwierząt, 29 kon-
serwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, 
kompoty, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, chrupki owo-
cowe, produkty spożywcze i napoje na bazie soi i innych roślin nie uję-
te w innych klasach, napoje mleczne, jaja, mleko, produkty mleczne, 
oleje i tłuszcze jadalne, daktyle, masło arachidowe, masło kokosowe, 
pasty na bazie orzechów, przekąski na bazie owoców, rodzynki, 30 ar-
tykuły spożywcze pochodzenia roślinnego przeznaczone do spożycia 
lub konserwowania, zboża przystosowane do spożycia dla ludzi, napo-
je na bazie kawy, kakao, czekolady lub herbaty, mąka sojowa i produk-
ty spożywcze na bazie mąki sojowej, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, 
tapioka, sago, mąka i produkty spożywcze z roślin zbożowych, batony 
zbożowe, przekąski na bazie zbóż, wysokoproteinowe batoniki zbożo-
we wyroby piekarnicze, płatki zbożowe suszone, wyroby cukiernicze, 
słodycze, muesli, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pie-
czenia, sól, musztarda, ocet, sosy nie ujęte w innych klasach, sos sojo-
wy, przyprawy, lód, kasza manna, kasza owsiana, mąka owsiana grubo 
zmielona, kasze spożywcze, makarony, ryż, marcepan, orzechy w cze-
koladzie, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze 
na bazie orzechów arachidowych, 31 produkty rolne, ogrodnicze i le-
śne, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzy-
wa, słód, orzechy, orzechy kokosowe, orzechy koli, orzechy laskowe, 
orzeszki arachidowe świeże, otręby zbożowe 

(111) 327168 (220) 2019 06 11 (210) 500978
(151) 2019 11 20 (441) 2019 07 22
(732) KaRaSeK JanIna TagOMagO lIFe, nawiady (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tagomago pl
(540) 

(591) biały, czarny, różowy
(531) 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, kosmetyki do  makijażu, kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, lakiery do paznokci, kremy kosmetyczne, mydła, 
szampony, maski kosmetyczne, preparaty do demakijażu, farby do wło-
sów, odżywki do włosów, 35 usługi handlu detalicznego i/lub hurto-
wego w zakresie kosmetyków, usługi handlu detalicznego i/lub hurto-
wego w zakresie perfum, sprzedaż internetowa kosmetyków i perfum, 
reklama, reklama za pośrednictwem Internetu, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich za pośrednictwem Internetu, aukcje internetowe 

(111) 327169 (220) 2019 06 11 (210) 500983
(151) 2019 11 27 (441) 2019 08 12
(732) WyDaWnICTWO gOSPODaRCZe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RBa ReTaIl BUSIneSS aWaRDS
(540) 

(591) czarny, biały
(531) 29 01 12, 27 05 01, 26 04 01, 26 04 18

(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności 
gospodarczej, badania rynkowe, badania w  zakresie biznesu, bez-
pośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, do-
radztwo w  dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, do-
radztwo w  zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradz-
two w  zakresie organizowania i  prowadzenia działalności gospo-
darczej, doradztwo w  zakresie zarządzania biznesem, doradztwo 
w  zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji doty-
czących kontaktów handlowych i  biznesowych, ekonomiczne pro-
gnozy, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub 
reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż pró-
bek, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, pomoc przy 
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, 
pomoc w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania 
w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publi-
kowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online za pośred-
nictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, sporzą-
dzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, 
telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o  działalności 
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji 
importowo-eksportowych, usługi doradcze w  zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, usługi doradztwa w  zakresie działalności go-
spodarczej, usługi ekspertów w  zakresie efektywności biznesowej, 
usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w  handlu, usługi public 
relations, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, wypożyczanie stoisk handlowych, wypoży-
czanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub 
reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i  sprzedawców towarów i  usług, zarządzanie w  zakresie zamówień 
handlowych, 41 organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie 
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, organizowanie i  prowadzenie kongresów, organizowa-
nie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympo-
zjów, organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], organi-
zowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], produkcja programów 
radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie 

(111) 327170 (220) 2019 06 11 (210) 500988
(151) 2019 11 20 (441) 2019 07 22
(732) BaRTeCZKO DanIel, Kędzierzyn-Koźle (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BlOOD COFFee
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 11 03 04, 01 15 11, 26 13 01, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, bufety, dekorowanie żywności, 
kafeterie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produkta-
mi i  transportem, restauracje samoobsługowe, rzeźbienie w  jedze-
niu, snack-bary, usługi barowe, usługi restauracyjne  

(111) 327171 (220) 2019 06 11 (210) 500991
(151) 2019 11 21 (441) 2019 07 22
(732) MeDenTI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Biłgoraj (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) MeDenTI
(510), (511) 44 usługi dentystyczne, konsultacje dentystyczne, usłu-
gi medyczne, stomatologia z  sedacją, stomatologia zachowawcza, 
doradztwo związane ze  stomatologią, usługi doradcze dotyczące 
implantów protetycznych, usługi kliniki dentystycznej, stomatologia 
kosmetyczna, poradnictwo medyczne, usługi rentgenowskie w  ce-
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lach diagnostyki stomatologicznej, doradztwo w  zakresie pomocy 
medycznej świadczone przez lekarzy i  wykwalifikowany personel 
medyczny, pomoc stomatologiczna 

(111) 327172 (220) 2019 06 11 (210) 500997
(151) 2019 11 27 (441) 2019 08 12
(732) KaRaSeK JanIna TagOMagO lIFe, nawiady (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) extreme projects
(540) 

(591) biały, niebieski, czarny, szary
(531) 29 01 14, 27 05 01
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, kosmetyki do makijażu, kosmetyki 
do  pielęgnacji skóry, lakiery do  paznokci, kremy kosmetyczne, my-
dła, szampony, maski kosmetyczne, preparaty do demakijażu, farby 
do włosów, odżywki do włosów 

(111) 327173 (220) 2019 06 12 (210) 501024
(151) 2019 11 22 (441) 2019 08 05
(732) PRZeDSIĘBIORSTWO USłUgOWO-hanDlOWe CheMIROl 
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Mogilno (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) 1233
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, wódka 

(111) 327174 (220) 2019 06 12 (210) 501025
(151) 2019 11 21 (441) 2019 07 29
(732) WaSZCZUK MaCIeJ PPh BUKÓWKa, nowa Bukówka (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Karczma Bukówka
(510), (511) 30 wyroby na bazie mąki, świeże makarony, kluski i pie-
rogi, pierogi, pierogi w stanie mrożonym, pierogi w stanie schłodzo-
nym, pierogi do zapiekania, pierogi do gotowania, pierogi z mięsem, 
pierogi ruskie, pierogi z warzywami, pierogi z serem, pierogi z kapu-
stą i grzybami, pierogi wegetariańskie, pierogi z nadzieniem słodkim, 
pierogi z nadzieniem wytrawnym 

(111) 327175 (220) 2019 06 12 (210) 501027
(151) 2019 11 21 (441) 2019 07 29
(732) WaSZCZUK MaCIeJ PPh BUKÓWKa, nowa Bukówka (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Karczma Bukówka
(540) 

(591) brązowy, jasnobrązowy, biały, czerwony, szary
(531) 02 03 11, 02 03 30, 25 01 18, 26 04 02, 26 04 18, 27 05 01, 
29 01 15
(510), (511) 30 wyroby na bazie mąki, świeże makarony, kluski i pie-
rogi, pierogi, pierogi w stanie mrożonym, pierogi w stanie schłodzo-
nym, pierogi do zapiekania, pierogi do gotowania, pierogi z mięsem, 
pierogi ruskie, pierogi z warzywami, pierogi z serem, pierogi z kapu-
stą i grzybami, pierogi wegetariańskie, pierogi z nadzieniem słodkim, 
pierogi z nadzieniem wytrawnym 

(111) 327176 (220) 2019 06 12 (210) 501031
(151) 2019 11 21 (441) 2019 07 29
(732) STeFaŃCZyK TOMaSZ POlORTO, Częstochowa (Pl)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ReTaIneR FOR lIFe
(540) 

(591) niebieski, czarny, szary
(531) 26 11 01, 26 11 13, 27 05 01, 27 05 02, 27 05 05, 29 01 13
(510), (511) 9 programy komputerowe, 10 prowadniki jako przyrządy 
ortodontyczne, retainery jako przyrządy ortodontyczne, transfery 
jako przyrządy ortodontyczne, aparaty jako przyrządy ortodontycz-
ne, nakładki dla ortodoncji, 44 stomatologia 

(111) 327177 (220) 2019 06 12 (210) 501034
(151) 2019 11 21 (441) 2019 07 22
(732) gRUPa MaSPeX SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Wadowice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) anTIglUTan
(510), (511) 5 produkty i preparaty farmaceutyczne, leki dla ludzi, su-
plementy diety, dietetyczne środki spożywcze przystosowane do ce-
lów medycznych, dietetyczne środki spożywcze specjalnego prze-
znaczenia medycznego, odżywki do celów leczniczych, żywność dla 
niemowląt, dodatki witaminowe i mineralne, musujące tabletki wita-
minowe, napoje witaminizowane, preparaty multiwitaminowe, prepa-
raty przeciwwirusowe, preparaty witaminowe w postaci suplementów 
diety, witaminy i preparaty witaminowe, zioła lecznicze, drażetki [le-
karstwa], guma do żucia do celów medycznych, żelki witaminowe 

(111) 327178 (220) 2019 06 12 (210) 501037
(151) 2019 11 27 (441) 2019 08 12
(732) STORy PRODUCTIOn SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Mały gRanD hOTel
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania 
dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmo-
wej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w forma-
cie elektronicznym, w  zapisie cyfrowym, w  wersji przystosowanej 
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach 
CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, inte-
raktywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia do nagry-
wania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna 
i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, 
naziemnego, kablowego i  światłowodowego, nadajniki sygnału na-
ziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radio-
we, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sy-
gnału, urządzenia do  odkodowywania zakodowanego sygnału 
zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawie-
rające dekoder i  interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji sateli-
tarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do za-
pisywania programów telewizyjnych i  dźwiękowych-rejestracja 
dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiają-
ca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator obrazu), pro-
gramy komputerowe, programy komputerowe umożliwiające użyt-
kownikom telewizji oglądanie i  zakup towarów za  pośrednictwem 
cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy do  prowadzenia gier 
komputerowych, konkursów, przystosowane do  użycia z  odbiorni-
kiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, programy kompu-
terowe do obsługi interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu audio 
i video w postaci skompresowanej, anteny radiowe i telewizyjne, urzą-
dzenia do  zapisywania, zapamiętywania i  odtwarzania obrazów, 
dźwięków i zapisu wideo w postaci plików w formacie elektronicznym, 
aparaty telefoniczne, monitory, komputery i urządzenia towarzyszące, 
komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radio-
wego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 usługi w za-
kresie reklamy: organizacja i  prowadzenie kampanii reklamowych, 
wynajem i  sprzedaż miejsca i  czasu na  cele reklamowe w  środkach 
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masowego przekazu, usługi produkcji audycji i filmów reklamowych 
dla radia, telewizji, kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i dorę-
czania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wy-
staw handlowych/reklamowych, usługi badania opinii publicznej, ba-
dania rynku mediów i  reklamy, udzielanie informacji w  sprawach 
działalności gospodarczej, podatków, pozyskiwanie i przekazywanie 
informacji o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działal-
ności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności 
gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wie-
lobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi 
sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, na-
grań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisanej ta-
śmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, 
w  formacie cyfrowym, w  wersji przystosowanej do  odtwarzania 
w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach ob-
razu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier kompute-
rowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywa-
nia, zapisywania, odtwarzania i  reprodukcji dźwięku, obrazu, 
informacji i  zapisu filmowego w  formie analogowej i  cyfrowej, elek-
trycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu sate-
litarnego, naziemnego, kablowego i  światłowodowego, nadajników 
sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników telewi-
zyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych z wbudo-
wanym dekoderem sygnału, urządzeń do  odkodowywania zakodo-
wanego sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji, zestawów 
aparaturowych zawierających dekoder i  interaktywną przeglądarkę 
kanałów telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierają-
cych dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych 
i  dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmety-
ków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospo-
darstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia 
sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako ele-
mentem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandan-
ki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, 
bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórza-
ne na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słu-
chawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki 
pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, 
galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, ka-
pelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosme-
tyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, 
materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, 
odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, ołówki, opako-
wania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, 
papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, 
piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i  szklanki, podkładki 
pod mysz, pokrowce na  telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, 
rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodo-
we osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do  szyb, słodycze, 
standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, 
torby i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowa-
ne i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, 
zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 usługi telekomunikacyjne, 
usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informa-
cji, usługi emisji sygnału radiowego i  telewizyjnego, usługi rozpo-
wszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumen-
talnych i  fabularnych, widowisk rozrywkowych i  sportowych oraz 
audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej 
i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfro-
wego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sy-
gnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za po-
średnictwem sieci informatycznych-Internetu, usługi komunikacyjne 
za  pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego 
i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane-za-
kres dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określo-
nych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania 
informacji od abonenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestni-
czenia w  grach, konkursach, głosowaniach i  dokonywania zakupów 
z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi te-
lekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej to-
warów poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, usługi przeka-
zu telewizyjnego łącznie z  umożliwianiem wyboru spośród wielu 
programów i  inteligentnej automatycznej selekcji programów które 
mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, 
interaktywnej rozrywki i  konkursów, usługi dostarczania informacji 

on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu do stron 
www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktyw-
ny portal telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne do-
tyczące wyżej wymienionych usług, dostarczanie dostępu do Interne-
tu, wynajem miejsca na  strony www, usługi poczty elektronicznej, 
organizacja i  przekazywanie serwisów internetowych www, dostar-
czanie dostępu do  plików w  formacie elektronicznym w  Internecie, 
dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów 
obrazów w  Internecie, wynajem urządzeń do  odbioru, retransmisji 
i nadawania sygnału telewizyjnego i  radiowego, odbiorników radio-
wych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału 
cyfrowego i analogowego, zapewnienie dostępu do sieci lan-przesy-
łanie danych z  i  do  sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu 
do Internetu za pośrednictwem tej sieci, umożliwianie dostępu do kra-
jowych i  międzynarodowych serwisów i  portali internetowych, 41 
usługi rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk tele-
wizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fa-
bularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teletur-
niejów i  konkursów, organizacja audycji z  interaktywnym udziałem 
widzów, dostarczanie rozrywki i  usług edukacyjnych za  pośrednic-
twem radia, telewizji, Internetu, dostarczanie dostępu do tych usług 
edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line i w systemie telewi-
zji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, od-
twarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, edu-
kacji, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, 
usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgod-
nie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie 
wybranym przez odbiorcę, usługi dostarczania muzyki, video, dźwię-
ku i obrazu w postaci plików w formacie elektronicznym ze stron www 
przez Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowe-
go, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi or-
ganizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyj-
nych, usługi wydawnicze: publikowanie książek i  innych materiałów 
drukowanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet 
w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi 
obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej 
zawarte w tej klasie, 42 opracowywanie i wdrażanie programów kom-
puterowych, usługi dotyczące oprogramowania komputerowego za-
warte w  tej klasie, opracowywanie ekspertyz, opinii i  prowadzenie 
badań w  dziedzinie komunikacji społecznej, prowadzenie badań 
w dziedzinie usług medialnych-prace badawczo-wdrożeniowe doty-
czące opracowywania i  wdrażania nowych technologii w  dziedzinie 
usług medialnych, opracowywanie i przekazywanie prognoz pogody, 
usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet-kawiarenka in-
ternetowa, usługi udostępniania dostępu do krajowych i międzynaro-
dowych serwisów i portali internetowych, usługi dostarczania dostę-
pu do serwerów internetowych, 43 usługi hotelarskie, campingowe, 
gastronomiczne, obsługa przyjęć okazjonalnych, kawiarnie, restaura-
cje, kafeterie i bary, przygotowywanie dań i napojów na wynos, cate-
ring, rezerwacje hotelowe i biletowe, obsługa turystów i podróżnych, 
opieka na dziećmi 

(111) 327179 (220) 2019 06 12 (210) 501039
(151) 2019 11 21 (441) 2019 07 29
(732) WalCZaK DanIel DW hOUSe, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DW hOUSe nIeRUChOMOŚCI
(540) 

(591) pomarańczowy
(531) 26 11 01, 27 05 01, 29 01 01
(510), (511) 36 pośrednictwo nieruchomości, agencje nieruchomości 

(111) 327180 (220) 2019 06 12 (210) 501053
(151) 2019 11 21 (441) 2019 07 29
(732) gRUPa MaSPeX SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Wadowice (Pl)
(540) (znak słowny)
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(540) glUTOSan
(510), (511) 5 produkty i preparaty farmaceutyczne, leki dla ludzi, su-
plementy diety, dietetyczne środki spożywcze przystosowane do ce-
lów medycznych, dietetyczne środki spożywcze specjalnego prze-
znaczenia medycznego, odżywki do celów leczniczych, żywność dla 
niemowląt, dodatki witaminowe i mineralne, musujące tabletki wita-
minowe, napoje witaminizowane, preparaty multiwitaminowe, prepa-
raty przeciwwirusowe, preparaty witaminowe w postaci suplementów 
diety, witaminy i preparaty witaminowe, zioła lecznicze, drażetki [le-
karstwa], guma do żucia do celów medycznych, żelki witaminowe 

(111) 327181 (220) 2019 05 20 (210) 500031
(151) 2019 11 05 (441) 2019 07 15
(732) TOPORnICKI PRZeMySłaW, Bielany Wrocławskie (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSTIna
(540) 

(591) czerwony, niebieski
(531) 27 05 01, 29 01 12, 24 15 01, 26 01 01, 26 01 10, 26 01 16
(510), (511) 35 usługi biura pośrednictwa pracy, doradztwo w zakre-
sie pośrednictwa pracy, usługi informacyjne dotyczące stanowisk 
pracy i  kariery zawodowej, leasing pracowniczy, 44 świadczenie 
usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi, opieka medyczna 
i zdrowotna, opieka pielęgniarska, doradztwo dotyczące opieki nad 
osobami starszymi [w zakresie zdrowia], 45 usługi w zakresie opieki, 
dotrzymywanie towarzystwa [opieka zastępcza] 

(111) 327182 (220) 2019 05 22 (210) 500083
(151) 2019 12 12 (441) 2019 08 12
(732) SIleSIan PhaRMa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Katowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SilMed
(540) 

(591) czerwony, niebieski
(531) 26 03 01, 26 03 07, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 10 ciśnieniomierze, ciśnieniomierze do  użytku medycz-
nego, wężyki do ciśnieniomierzy do użytku medycznego, termome-
try lekarskie, termometry do pomiaru gorączki, termometry do ucha, 
termometry do użytku medycznego, termometry do celów medycz-
nych, termometry elektroniczne do użytku medycznego, termome-
try rtęciowe do użytku medycznego, termometry cyfrowe do celów 
medycznych, termometry na  podczerwień do  celów medycznych, 
inhalatory, inhalatory medyczne, inhalatory wodorowe, inhalatory 
do użytku medycznego, inhalatory do użytku leczniczego, inhalato-
ry do odparowywania substancji aromaterapeutycznych, inhalatory 
do odparowywania substancji paramedycznych, inhalatory tlenowe 
do  celów medycznych, inhalatory tlenowe do  celów terapeutycz-
nych, inhalatory do  celów medycznych (sprzedawane puste), inha-
latory na  substancje znieczulające (sprzedawane puste), inhalatory 
tlenowe do celów medycznych (sprzedawane puste) 

(111) 327183 (220) 2019 05 22 (210) 500090
(151) 2019 12 12 (441) 2019 08 12
(732) SIleSIan PhaRMa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Katowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPTICO

(540) 

(591) niebieski
(531) 02 09 04, 26 01 01, 26 01 05, 26 02 01, 27 05 01, 29 01 04
(510), (511) 5 krople do  oczu, krople do  nawilżania oczu, płyny 
do przemywania oczu, preparaty nawilżające do oczu, płyny do oczu 
do użytku medycznego, lecznicze płyny do przemywania oczu 

(111) 327184 (220) 2019 05 22 (210) 500091
(151) 2019 12 24 (441) 2019 09 02
(732) SIleSIan PhaRMa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Katowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) belio
(540) 

(591) zielony
(531) 27 05 01, 26 01 02, 26 01 18, 29 01 03
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmety-
ki, płyny do pielęgnacji włosów 

(111) 327185 (220) 2019 05 29 (210) 500412
(151) 2019 12 06 (441) 2019 08 19
(732) aDaMeD PhaRMa SPÓłKa aKCyJna, Pieńków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) SeTaBROM
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi, leki i  substancje 
farmaceutyczne w  formie aerozoli, leki wziewne, leki i  substancje 
do inhalacji lub nebulizacji 

(111) 327186 (220) 2019 05 29 (210) 500422
(151) 2019 12 09 (441) 2019 08 19
(732) aDaMeD PhaRMa SPÓłKa aKCyJna, Pieńków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) BROMIDUO
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi, leki i  substancje 
farmaceutyczne w  formie aerozoli, leki wziewne, leki i  substancje 
do inhalacji lub nebulizacji 

(111) 327187 (220) 2019 05 29 (210) 500445
(151) 2019 12 02 (441) 2019 07 22
(732) PRZeDSIĘBIORSTWO WyTWÓRCZe USłUgOWO-hanDlOWe 
PlaST-ROl SPÓłKa JaWna J J KałUŻa, lotyń (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eXTReM
(540) 

(591) czarny, żółty, biały
(531) 29 01 13, 27 05 01, 27 05 24
(510), (511) 9 wtyczki, wtyczki prądowe, wtyczki elektryczne, wtycz-
ki zabezpieczające, elektryczne wtyczki połączeniowe, wtyczki, 
gniazdka i inne kontakty (elektryczne-), gniazdka, wtyczki i inne kon-
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takty [złącza elektryczne], gniazdka elektryczne, zdalnie sterowane 
gniazdka, elektryczne gniazdka i kontakty 

(111) 327188 (220) 2019 05 30 (210) 500495
(151) 2019 12 11 (441) 2019 08 19
(732) PÓłgRaBIa TOMaSZ, łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SayOMe
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 25 bielizna osobista, biustonosze, body [bielizna], bokser-
ki, buty sznurowane, czapki jako nakrycia głowy, długie luźne stroje, 
dzianina [odzież], gorsety, gorsety [bielizna damska], halki [bielizna], 
halki, półhalki, kąpielówki, kombinezony [odzież], kostiumy kąpielo-
we, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, krótkie haleczki na ramiącz-
kach, kurtki, kurtki [odzież], legginsy, majtki, majtki damskie, majtki 
dziecięce [odzież], nakrycia głowy, narzutki na  ramiona, obuwie, 
odzież, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież z imitacji skóry, 
odzież zawierająca substancje odchudzające, odzież ze  skóry, paski 
[odzież], piżamy, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, 
poncza, pończochy, pończochy wchłaniające pot, rajstopy, spódnice, 
stroje plażowe, swetry, szale, szaliki, szlafroki, wyroby pończosznicze, 
35 sprzedaż dla osób trzecich hurtowa i detaliczna, w szczególności 
przez Internet: bielizny osobistej, biustonoszy, body [bielizna], bok-
serek, butów sznurowanych, czapek jako nakryć głowy, długich luź-
nych strojów, dzianin [odzież], gorsetów, gorsetów [bielizna damska], 
halek [bielizna], halek, półhalek, kąpielówek, kombinezonów [odzież], 
kostiumów kąpielowych, koszulek z  krótkim rękawem, krawatów, 
krótkich haleczek na ramiączkach, kurtek, kurtek [odzież], legginsów, 
majtek, majtek damskich, majtek dziecięcych [odzież], nakryć głowy, 
narzutek na ramiona, obuwia, odzieży, odzieży gimnastycznej, odzie-
ży gotowej, odzieży z imitacji skóry, odzieży zawierającej substancje 
odchudzające, odzieży ze  skóry, pasków [odzież], piżam, podkoszu-
lek bez rękawów, podkoszulek sportowych, poncza, pończoch, poń-
czoch wchłaniających pot, rajstop, spódnic, strojów plażowych, swe-
trów, szali, szalików, szlafroków, wyrobów pończoszniczych 

(111) 327189 (220) 2019 06 03 (210) 500636
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 09
(732) łyŻWIŃSKI JaCeK, TOePleR łyŻWIŃSKa RenaTa ReMI 
SPÓłKa CyWIlna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) korbo
(540) 

(591) czerwony
(531) 27 05 01, 29 01 01
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe związane z  edukacją 
dzieci, roboty edukacyjne, edukacyjne oprogramowanie kompu-
terowe, oprogramowanie edukacyjne, edukacyjne aplikacje kom-
puterowe, edukacyjne aplikacje mobilne, edukacyjne programy 
komputerowe dla dzieci, programy do gier komputerowych do po-
brania z  Internetu [oprogramowanie], programy gier komputero-
wych do pobrania za pośrednictwem Internetu [oprogramowanie], 
programy do  gier komputerowych ładowalne za  pośrednictwem 
Internetu [oprogramowanie], programy gier komputerowych do po-
brania z  Internetu [oprogramowanie], roboty edukacyjne, opro-
gramowanie gier, oprogramowanie gier interaktywnych, oprogra-
mowanie gier elektronicznych, oprogramowanie do  interaktywnej 
rozrywki, 28 zabawki, flippery, zabawki edukacyjne, kolejki zabaw-
ki, drony (zabawki), zabawki mówiące, zabawki nakręcane, zabawki 
elektroniczne, zabawki modułowe, zabawki inteligentne, mecha-
niczne zabawki akcji, zabawki na baterie, zabawki zdalnie sterowane, 
zabawki sterowane radiowo, wieloczęściowe zabawki konstrukcyjne, 

elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, zabawki – pojazdy sterowa-
ne elektronicznie, zabawki rozwojowe dla niemowląt, elektroniczne 
zabawki do  nauki, zabawki akcji na  baterie, zdalnie sterowane za-
bawki elektroniczne, wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, zdalnie ob-
sługiwane latające zabawki, pojazdy sterowane radiowo, elektryczne 
zabawki akcji, zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, po-
jazdy jeżdżące dla dzieci, gry zabawki i akcesoria do zabawy, klocki 
do zabawy, klocki do łączenia [zabawki], klocki do budowy [zabaw-
ki], klocki do zabawy [konstrukcyjne], klocki do zabawy, które można 
wzajemnie łączyć, zabawki z  tworzyw sztucznych, zabawki do pię-
trowego układania, zabawki mechaniczne [z  tworzyw sztucznych], 
zabawki do sprzedaży w postaci zestawów, roboty zabawki sterowa-
ne za pomocą radia, pojazdy zabawki z elementami do przekształca-
nia, sterowniki do zabawek, roboty zmieniające się w inne zabawki, 
zabawki do składania [robótki ręczne] sprzedawane w zestawie, gry, 
gry mechaniczne, gry planszowe, elektroniczne gry planszowe, edu-
kacyjne gry elektroniczne, elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, 
wieloczęściowe zabawki konstrukcyjne, zabawki budowlane, zabaw-
ki nakręcane, zabawki inteligentne, nakręcane chodzące zabawki, 
zabawki konstrukcyjne zazębiające się, zabawki sprzedawane w for-
mie zestawów, figurki akcji [zabawki lub artykuły zabawkowe], gry 
towarzyskie, urządzenia do gier elektronicznych, plansze do gier, 35 
administrowanie sprzedaży, promocja sprzedaży, zarządzanie sprze-
dażą i  bazą klientów, sprzedaż detaliczna związana z  zabawkami, 
administrowanie i  organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  grami, usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
online w zakresie zabawek, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
w związku z pomocami naukowymi, produkcja materiałów reklamo-
wych, zarządzanie działalnością handlową, usługi w zakresie zamó-
wień online, 41 edukacja przedszkolna, edukacja w dziedzinie infor-
matyki, kursy szkolne w zakresie pomocy w nauce, kursy w zakresie 
opracowywania programów i sprzętu komputerowego, organizowa-
nie festynów w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie 
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie 
edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie online, organizowanie i prowa-
dzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, organizowanie i prowadzenie 
spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie i prowadzenie zajęć, 
organizowanie konferencji w  celach edukacyjnych, organizowanie 
konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji dotyczących 
edukacji, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], edu-
kacja, gry internetowe [nie do pobrania], udostępnianie gry kompu-
terowej, do  której użytkownicy mają dostęp poprzez globalną sieć 
i/lub Internet, usługi w  zakresie gier elektronicznych i  konkursów 
świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie gier elek-
tronicznych świadczone za  pośrednictwem Internetu, nauczanie 
wspomagane komputerowo, pokazy edukacyjne, publikacje mul-
timedialne, usługi doradcze w  zakresie edukacji, 42 projektowanie 
zabawek, opracowywanie oprogramowania gier komputerowych 

(111) 327190 (220) 2019 06 05 (210) 500715
(151) 2019 12 14 (441) 2019 08 19
(732) BlaTSIOS gRenO SPÓłKa JaWna, Pietrzykowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) frotex
(540) 

(591) biały, niebieski
(531) 26 01 02, 26 01 18, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 21 ściereczki do  wycierania kurzu, ściereczki do  wycie-
rania mebli, ścierki do czyszczenia, ścierki do mycia podłóg, 24 tka-
niny, tkaniny bawełniane, tkaniny do celów włókienniczych, tkaniny 
obiciowe, tkaniny i materiały tekstylne w belach, bielizna domowa, 
pościel, bielizna pościelowa, bielizna kąpielowa, ręczniki tekstylne, 
bielizna stołowa tekstylna, obrusy, serwety i serwetki tekstylne, bież-
niki stołowe, podkładki z tkanin, narzuty i pokrowce na meble, pledy, 
dekoracyjne poszewki na poduszki, materiałowe ścierki do osuszania 
naczyń, 27 maty łazienkowe, dywaniki łazienkowe 
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(111) 327191 (220) 2019 06 07 (210) 500898
(151) 2019 12 11 (441) 2019 08 19
(732) PaŃCZyK MaRCIn, PaŃCZyK KaTaRZyna SalMaX SPÓłKa 
CyWIlna, Wyry (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) PRIMeRO aPaRTMenTS
(510), (511) 36 usługi w  zakresie nieruchomości, wynajem nieru-
chomości i  majątku, wynajem mieszkań, studio i  pokoi, wynajem 
domów, wynajem apartamentów, organizowanie wynajmu nieru-
chomości, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, zarzą-
dzanie nieruchomościami, zarządzanie portfelem nieruchomości, 
powiernictwo nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomo-
ściami, agencje nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, 
usługi finansowe, usługi finansowe dotyczące nieruchomości, usługi 
finansowe w zakresie zakupu i inwestycji w nieruchomości, finanso-
we usługi developerskie w zakresie sprzedaży nieruchomości, usługi 
inwestycyjne związane z  nieruchomościami, usługi inwestycyjne, 
inwestycje kapitałowe, inwestycje finansowe, inwestowanie kapitału 
w  nieruchomości, doradztwo inwestycyjne, finansowanie inwesty-
cji, administrowanie inwestycjami, zarządzanie inwestycjami, usługi 
sprzedaży nieruchomości, usługi sprzedaży mieszkań i lokali użytko-
wych, usługi sprzedaży apartamentów, usługi sprzedaży nierucho-
mości z  zawartymi umowami najmu lub dzierżawy, usługi dewelo-
perskie w zakresie finansowania nieruchomości 

(111) 327192 (220) 2019 06 07 (210) 500899
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(732) OCeanIC SPÓłKa aKCyJna, Sopot (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) lIFT4SKIn By OCeanIC PePTIDe
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, 
maseczki do twarzy i do ciała, maski kosmetyczne, serum do celów 
kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do  pie-
lęgnacji skóry, talk i  pudry do  ciała, preparaty przeciwsłoneczne 
i  po  opalaniu, mydła, środki do  mycia i  kąpieli, preparaty do  pielę-
gnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, chus-
teczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, kosme-
tyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, podkłady i pudry, 5 preparaty 
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów 
leczniczych, kosmetyki do  celów medycznych, lecznicze tusze, od-
żywki, preparaty do rzęs, brwi, włosów i paznokci, lecznicze podkła-
dy i pudry, lecznicze preparaty na porost włosów, lecznicze prepara-
ty na porost rzęs i brwi, maski do celów leczniczych 

(111) 327193 (220) 2019 06 17 (210) 501230
(151) 2019 12 04 (441) 2019 08 19
(732) POlSKIe lInIe lOTnICZe lOT SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POlSKIe lInIe lOTnICZe lOT
(540) 

(591) ciemnoniebieski
(531) 03 07 07, 27 05 01, 29 01 04
(510), (511) 12 lądowe pojazdy i środki transportu, pojazdy do porusza-
nia się w powietrzu i przestrzeni kosmicznej, samoloty, samochody, czę-
ści i akcesoria do pojazdów do poruszania się w powietrzu i przestrzeni 
kosmicznej, części i akcesoria do pojazdów, 16 papier, karton i wyroby 
z tych materiałów, a mianowicie: plakaty, druki, broszury, materiały in-
troligatorskie, formularze, papeteria, artykuły biurowe, mapy, katalogi, 
druki, periodyki, czasopisma, magazyny, pisma informacyjne (dla osób 
trzecich), albumy do kolorowania, kalendarze, książki, przybory szkol-
ne, 35 sprzedaż hurtowa paliw i  produktów pochodnych, sprzedaż 
detaliczna paliw do  pojazdów na  stacjach paliw, sprzedaż detaliczna 
żywności, napojów i  wyrobów tytoniowych, sprzedaż detaliczna ko-
smetyków i  artykułów toaletowych prowadzona w  sklepach, usługi 
agencji reklamowych, organizacja targów, wystaw w  celach reklamo-
wych, reklama, reklama radiowa, telewizyjna, on-line, koresponden-

cyjna, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, przygotowywanie 
reklam prasowych, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, 
druków, prospektów, broszur], usługi marketingu i  promocji, prezen-
tacje produktów, badania rynkowe, organizowanie wystaw w  celach 
handlowych i reklamowych, rekrutacja personelu, udostępnianie usług 
w zakresie rekrutacji pracowników, wynajem i dzierżawa maszyn i urzą-
dzeń biurowych z wyłączeniem komputerów, obsługa programów lo-
jalnościowych, programy motywacyjne, pozyskiwanie stałych klientów 
i pracowników poprzez działania promocyjne i reklamowe, doradztwo 
w  zakresie organizacji i  zarządzania działalnością gospodarczą, 36 
usługi ubezpieczeniowe, gwarantowanie pokrycia kosztów leczenia 
na  rzecz podróżnych, obsługa roszczeń z  tytułu ubezpieczeń, orga-
nizacja ubezpieczeń podróżnych, pośrednictwo w  ubezpieczeniach 
samochodowych, pośrednictwo w ubezpieczeniach od następstw nie-
szczęśliwych wypadków, pośrednictwo w ubezpieczeniach transporto-
wych, ubezpieczenia lotnicze, ubezpieczenia podróżne, ubezpieczenia 
samochodowe, ubezpieczenie od straty dokumentów, ubezpieczenie 
zdrowotne, usługi konsultacyjne i informacyjne dotyczące ubezpiecze-
nia, informacja o  ubezpieczeniach, usługi w  zakresie nieruchomości, 
organizowanie wynajmu nieruchomości, udzielanie informacji doty-
czących nieruchomości, usługi wynajmu mieszkań, wynajem zakwa-
terowania [mieszkania], nieruchomości pożyczanie pod zastaw, wy-
dawanie kart przed płaconych i bonów, usługi depozytów sejfowych, 
usługi finansowe, pieniężne i  bankowe, handel walutami i  wymiana 
walut, międzynarodowe usługi bankowe, usługi bankowe i finansowe, 
usługi pośrednictwa finansowego, usługi pośrednictwa walutowego, 
przelewy i  transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, usługi przeka-
zywania pieniędzy za pośrednictwem środków elektronicznych, usługi 
transakcji finansowych on-line, zbiórki funduszy i sponsorowanie finan-
sowe, organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trzecich], 
organizowanie funduszy na cele dobroczynne, pozyskiwanie funduszy 
na projekty pomocy zagranicznej, sponsorowanie i patronat finansowy, 
usługi w zakresie wycen, 37 realizacja projektów budowlanych związa-
nych ze wznoszeniem budynków, wynajem i dzierżawa maszyn i urzą-
dzeń budowlanych, naprawa i konserwacja sprzętu komunikacyjnego, 
maszyn, samochodów, samolotów, obsługa i  naprawa samolotów, 
konserwacja i  naprawa samolotów, obsługa i  naprawa samochodów, 
naprawa, przegląd i konserwacja pojazdów i urządzeń do poruszania 
się drogą powietrzną, organizowanie naprawy pojazdów, usługi stacji 
obsługi pojazdów [tankowanie i  obsługa], 38 telekomunikacja, usługi 
telekomunikacyjne, działalność w  zakresie telekomunikacji satelitar-
nej, działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, łączność za po-
średnictwem terminali komputerowych, emisja radiowa, łączność te-
legraficzna, łączność telefoniczna, emisja radiowa, emisja telewizyjna, 
informacja o  telekomunikacji, wypożyczanie aparatury telekomunika-
cyjnej, wypożyczanie sprzętu do przesyłania informacji, wypożyczanie 
modemów, wypożyczanie telefonów, usługi transmisji danych pomię-
dzy systemami informatycznymi w  sieci, przekaz informacji on-line, 
poczta elektroniczna, działalność portali internetowych, 39 transport, 
transport pasażerski, transport powietrzny, transport drogowy, trans-
port osób, transport lotniczy, organizowanie transportu, logistyka 
transportu, rezerwacja transportu, usługi transportowe, organizowa-
nie transportu powietrznego, wynajmowanie transportu kolejowego, 
wynajmowanie transportu drogowego, usługi pośrednictwa transpor-
towego, transport i  dostawy towarów, transport pasażerów, zwierząt 
i  ładunków, dostarczanie informacji dotyczących transportu, usługi 
transportu pojazdami silnikowymi, profesjonalne doradztwo w zakresie 
transportu, usługi w  zakresie organizowania transportu, usługi rezer-
wacji w zakresie transportu, usługi konsultacyjne związane z transpor-
tem, usługi doradcze związane z transportem, organizacja transportu 
powietrznego, morskiego i lądowego, usługi linii lotniczych w zakresie 
transportu, usługi w  zakresie linii lotniczych i  transportu, organizacja 
transportu drogą lądową, morską i  powietrzną, organizowanie trans-
portu ładunków, organizowanie transportu towarów, usługi w zakresie 
transportu towarów, usługi doradcze związane z transportem towarów, 
usługi informacyjne związane z transportem towarów, usługi transpor-
tu pojazdami, pośrednictwo frachtowe i  w  zakresie transportu, trans-
port lądowy osób, transport drogowy pasażerów, pasażerski transport 
samochodowy, autobusowe usługi transportowe, rezerwacja miejsc 
w  różnych środkach transportu, usługi w  zakresie transportu drogo-
wego dla osób, usługi linii lotniczych w zakresie transportu pasażerów, 
organizowanie transportu pasażerskiego drogą powietrzną, morską 
oraz koleją, transport i składowanie, transport i składowanie towarów, 
magazynowanie ładunku przed transportem, usługi w zakresie cargo 
i frachtu, obsługa ładunków i usługi frachtowe, usługi agencji frachto-
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wych, fracht, załadunek frachtu, spedycja frachtów, pośrednictwo frach-
towe, ładowanie frachtu lotniczego, usługi frachtu lądowego, rezerwa-
cja miejsc w różnych środkach transportu, rezerwacja miejsc na podróż, 
nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy), 41 usługi nauczenia, 
kształcenia, szkolenia, pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć 
sportowych i rekreacyjnych, szkoły z zakresu nauki jazdy i pilotażu, na-
uczanie oraz szkolenie personelu latającego, personelu pokładowego 
oraz obsługi naziemnej, prowadzenie konkursów telefonicznych, orga-
nizowanie gier i konkursów, organizowanie konferencji, wystaw i kon-
kursów, usługi w zakresie gier elektronicznych i konkursów świadczone 
za pośrednictwem Internetu, usługi rozrywkowe związane z konkursa-
mi, 42 usługi komputerowe, programowania, informatyki, usługi zwią-
zane z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, hosting, wynajem 
i dzierżawa komputerów jako rodzaju maszyn i urządzeń biurowych, 43 
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi restauracyjne na terenie 
lotnisk lub dworców, usługi świadczone przez restauracje, restauracje 
samoobsługowe, bary, kawiarnie, kafeterie [bufety], usługi restauracyj-
ne świadczone przez hotele, hotele, hostele i pensjonaty, usługi hotelo-
we, tymczasowe zakwaterowanie, hotele, zakwaterowanie wakacyjne 
i turystyczne, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], usługi w za-
kresie rezerwacji pokojów hotelowych, mieszkań na  pobyt czasowy, 
pensjonatów, mieszkań dla turystów, usługi turystyczne, usługi po-
średników turystycznych, agentów turystycznych w zakresie rezerwacji 
noclegów, usługi w zakresie informacji turystycznej, udostępnianie sal 
konferencyjnych, udostępnianie pomieszczeń na  spotkania, udostęp-
nianie obiektów i sprzętu na konferencje, udostępnianie pomieszczeń 
i urządzeń na posiedzenia zarządu, wypożyczanie mebli, usługi infor-
macyjne w odniesieniu do wszystkich wyżej wymienionych usług 
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(591) złoty, czarny
(531) 01 01 01, 01 01 05, 29 01 12, 27 05 01
(510), (511) 41 usługi organizowania i  obsługi konferencji, kongre-
sów, seminariów, sympozjów i zjazdów, usługi organizowania podró-
ży, wycieczek, przyjęć, imprez okolicznościowych i innej rozrywki, za-
bawy i wypoczynku, usługi w zakresie rekreacji, usługi instruktorów 
gimnastyki, usługi poprawiania kondycji fizycznej, usługi w zakresie 
działalności obiektów sportowych w tym basenów, sal gimnastycz-
nych, siłowni, organizowanie wystaw z dziedziny kultury, 43 usługi 
hotelarskie: hotele i  motele, pensjonaty, schroniska młodzieżowe, 
kempingi, restauracje, restauracje samoobsługowe, kawiarnie, kafe-
terie, bufety, bary, catering, stołówki, dostarczanie żywności i napo-
jów, rezerwacja kwater i miejsc w hotelach, wynajem apartamentów, 
usługi rezerwacji miejsc noclegowych, usługi w zakresie zakwatero-
wania, usługi w zakresie domów turystycznych 
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(591) czarny, niebieski
(531) 29 01 12, 27 05 01, 26 13 25

(510), (511) 6 blacharskie materiały budowlane, blacha, blachy stalowe 
pokryte winylem, blacha stalowa cienka, blacha aluminiowa, blacha 
do pokrycia dachu z metalu, ocynkowana gruba blacha stalowa, ocyn-
kowane arkusze blachy stalowej, okładziny z blachy cienkiej, platero-
wane stalowe blachy i arkusze, metalowe elewacje ścienne, metalowe 
okładziny elewacyjne, metalowe kasetony sufitowe, metalowe świetli-
ki do budynków, świetliki z metalu do celów budowlanych, metalowe 
okna świetlikowe do użytku w budynkach, metalowe ramy do świe-
tlików do  użytku w  budynkach, metalowe naroża dachu, metalowe 
grzbiety dachu, metalowe pokrycia dachów, dachówki metalowe, 
metalowe otwory dachowe, metalowe materiały dachowe, metalowe 
elementy dachowe, metalowe panele dachowe, metalowe szkielety 
dachowe, płytki dachowe metalowe, metalowe okna dachowe, haki 
do  dachówek, kątowniki stalowe do  dachów, metalowe dachówki 
holenderskie, okładzinowe panele metalowe do pokrywania dachów, 
aluminiowe materiały uszczelniające do  krycia dachów, membrany 
dachowe z  metalu, deski dachowe z  metalu, materiały do  obróbki 
dachu metalowe, dachy z  metalu na  konstrukcje, konstrukcje meta-
lowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, metalowe szkielety 
konstrukcji, przenośne konstrukcje metalowe, modułowe konstrukcje 
metalowe, panele konstrukcyjne metalowe, materiały konstrukcyjne 
metalowe, metalowe bloki konstrukcyjne, metalowe płyty konstruk-
cyjne, metalowe prefabrykaty konstrukcyjne, metalowe elementy 
konstrukcyjne do stropów, budowlane elementy konstrukcyjne z me-
talu, konstrukcyjne metalowe złączki połączeniowe, budynki będą-
ce nieruchomymi konstrukcjami metalowymi, metalowe elementy 
usztywniające i wzmacniające konstrukcję, metalowe konstrukcje po-
chłaniające dźwięk, przeznaczone do budynków, materiały metalowe 
do celów budowlanych i konstrukcyjnych, architektoniczne elementy 
konstrukcyjne wykonane z metali nieszlachetnych i ich stopów, kon-
strukcje stalowe, wyroby ze stali, fasady metalowe, metalowe fasady 
okienne, metalowe elementy fasadowe, metalowe okładziny do  fa-
sad, metalowe elementy do fasad budynków, metalowe komponenty 
do budowy fasad, metalowe, termoizolowane konstrukcje fasadowe 
o  podwójnej izolacji, dachowe rynny metalowe, rynny aluminiowe, 
rynny metalowe do  rozpraszania wody ściekowej, rynny metalowe 
do  zbierania wody ściekowej, rynny metalowe do  zbierania wody 
deszczowej, rynny metalowe do  rozpraszania wody deszczowej, 37 
usługi budowlane, usługi remontowe, budowa bloków mieszkalnych, 
budowa budynków mieszkalnych i  komercyjnych, budowa budyn-
ków na zamówienie, budowa budynków przeznaczonych na zakwa-
terowanie wakacyjne, budowa części budynków, budowa domów, 
budowa domów na  zamówienie, budowa nieruchomości, budowa 
nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, 
budowa nieruchomości przemysłowych, budowanie nieruchomości, 
budownictwo, nadzór nad robotami budowlanymi, remont nierucho-
mości, remontowanie budynków, renowacja budynków, stawianie 
fundamentów, stawianie ogrodzeń zabezpieczających, usługi kon-
strukcyjne, naprawy budynków, usługi budowlane w zakresie budo-
wania na potrzeby przemysłu, usługi budowlane w zakresie stawiania 
budynków, usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków, usługi 
doradcze dotyczące remontów budynków, usługi doradcze dotyczące 
renowacji budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji nierucho-
mości, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi 
doradcze w zakresie budowania, usługi doradztwa w zakresie budo-
wy budynków, usługi generalnych wykonawców budowlanych, usłu-
gi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, usługi odnawiania 
budynków, usługi odnawiania mieszkań, usługi w zakresie remontów 
budynków, wznoszenie budynków i  innych konstrukcji, wznoszenie 
budynków prefabrykowanych, wznoszenie obszarów mieszkalnych, 
wznoszenie prefabrykowanych budynków i  konstrukcji, zarządzanie 
projektami budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie projektami 
na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, zarządza-
nie projektem budowy, usługi rozbiórkowe i wyburzeniowe, burzenie 
konstrukcji, kruszenie betonu, oczyszczanie terenu, rozbiórka budyn-
ków, rozbiórka konstrukcji, udzielanie informacji związanych z  wy-
burzaniem budynków, usługi demontażu, usługi doradcze związane 
z  wyburzaniem budynków, usługi w  zakresie rozbiórek, wyburzanie 
obiektów inżynierii wodno-lądowej, 42 usługi w zakresie projektowa-
nia, usługi projektowania na zamówienie, usługi projektowe związane 
z nieruchomościami, usługi projektowania konstrukcji tymczasowych, 
usługi konsultacyjne w zakresie projektowania, usługi w zakresie pro-
jektowania budynków, usługi doradcze w  zakresie projektowania, 
usługi w zakresie projektowania technicznego, usługi projektowania 
technicznego wspomaganego komputerowo, usługi technologiczne 
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w zakresie projektowania, usługi profesjonalne związane z projektami 
architektonicznymi, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania kon-
strukcji, usługi w zakresie przemysłowego projektowania techniczne-
go, usługi architektoniczne w  zakresie projektowania budynków, 
usługi doradcze związane z  projektowaniem budynków, usługi pro-
jektowania dotyczące elementów do krycia dachów, usługi architek-
toniczne w zakresie projektowania budynków przemysłowych, usługi 
architektoniczne w zakresie projektowania budynków komercyjnych, 
usługi w  zakresie komputerowego projektowania części i  form, pla-
nowanie projektu, doradztwo projektowe, projektowanie wizualne, 
projektowanie form, projektowanie konstrukcji, projektowanie archi-
tektoniczne, projektowanie budowlane, analizy wykonalności projek-
tu, przygotowywanie projektu architektonicznego, opracowywanie 
projektów technicznych, opracowywanie projektów budowlanych, 
planowanie projektów technicznych, opracowywanie projektów 
technicznych do  projektów budowlanych, badania projektów inży-
nieryjnych, zarządzanie projektami architektonicznymi, sporządza-
nie raportów projektowych, projektowanie obiektów sportowych, 
projektowanie systemów oświetleniowych, projektowanie systemów 
inżynierii budowlanej, projektowanie ramowych konstrukcji prze-
strzennych, projektowanie zewnętrznej części budynków, wspoma-
gane komputerowo projektowanie form, przygotowywanie raportów 
związanych z opracowaniami projektów technicznych do projektów 
budowlanych, projektowanie instalacji i  urządzeń przemysłowych, 
projektowanie działań zaradczych w celu usunięcia wad w konstruk-
cjach, badania przemysłowe obiektów technicznych, usługi doradcze 
dotyczące planowania obiektów 

(111) 327196 (220) 2019 07 01 (210) 501751
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 09
(732) UaB gelSVa, Wilno (lT)
(540) (znak słowny)
(540) DIRTy DUCK
(510), (511) 32 piwo 

(111) 327197 (220) 2019 07 01 (210) 501784
(151) 2019 12 14 (441) 2019 08 12
(732) WITWICKI BOhDan neW eneRgy, Siemianowice Śląskie (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIleSIa MaRaThOn
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 03 07 17, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe 

(111) 327198 (220) 2019 07 01 (210) 501785
(151) 2019 12 14 (441) 2019 08 12
(732) ePee POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Szczecin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MaSa słodkiej ZaBaWy
(540) 

(591) różowy, pomarańczowy, niebieski
(531) 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 16 masy plastyczne, modelina, 28 gry, zabawki i akcesoria 
do zabawy, gry towarzyskie, gry edukacyjne, plastelina do zabawy 

(111) 327199 (220) 2019 07 01 (210) 501786
(151) 2019 12 14 (441) 2019 08 12
(732) ePee POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Szczecin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Toffee Twój Słodki Kucyk
(540) 

(591) czerwony, czarny, szary, biały, niebieski
(531) 02 09 01, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, zabawki pluszowe 

(111) 327200 (220) 2019 07 01 (210) 501787
(151) 2019 12 14 (441) 2019 08 12
(732) ePee POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Szczecin (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Klejnotki
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, lalki, figurki i lal-
ki zabawkowe do kolekcjonowania 

(111) 327201 (220) 2019 07 01 (210) 501788
(151) 2019 12 14 (441) 2019 08 12
(732) ePee POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Szczecin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) glitterific BROKaTOWa PRaCOWnIa
(540) 

(591) biały, różowy
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 16 masy plastyczne, modelina, 28 gry, zabawki i akceso-
ria do zabawy, zestawy kreatywne do zabawy, plastelina do zabawy 

(111) 327202 (220) 2019 07 01 (210) 501789
(151) 2019 12 13 (441) 2019 08 12
(732) ePee POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Szczecin (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) hafik
(510), (511) 28 zabawki, gry i  przedmioty do  zabawy, zabawki i  gry 
elektroniczne, zabawki pluszowe 

(111) 327203 (220) 2019 07 01 (210) 501790
(151) 2019 12 13 (441) 2019 08 12
(732) ePee POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Szczecin (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Bobogroszki
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, lalki, figurki i lal-
ki zabawkowe do kolekcjonowania 

(111) 327204 (220) 2019 07 01 (210) 501791
(151) 2019 12 13 (441) 2019 08 12
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(732) ePee POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Szczecin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) haFiK
(540) 

(591) fioletowy, różowy, biały, niebieski
(531) 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 28 zabawki, gry i  przedmioty do  zabawy, zabawki i  gry 
elektroniczne, zabawki pluszowe 

(111) 327205 (220) 2019 07 01 (210) 501792
(151) 2019 12 13 (441) 2019 08 12
(732) ePee POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Szczecin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BoBogroszki
(540) 

(591) żółty, zielony, brązowy, czarny, różowy
(531) 02 05 06, 05 09 19, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, lalki, figurki i lal-
ki zabawkowe do kolekcjonowania 

(111) 327206 (220) 2019 07 01 (210) 501795
(151) 2019 12 13 (441) 2019 08 12
(732) ePee POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Szczecin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Klejnotki
(540) 

(591) żółty, różowy, biały
(531) 17 02 02, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, lalki, figurki i lal-
ki zabawkowe do kolekcjonowania 

(111) 327207 (220) 2019 07 02 (210) 501826
(151) 2019 12 09 (441) 2019 08 12
(732) DUBel BaRTOSZ SR TeCh, Radomsko (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Food Cleaner
(540) 

(591) niebieski, jasnoniebieski, zielony
(531) 29 01 12, 05 03 11, 05 03 13, 27 05 01, 26 01 15, 26 01 16
(510), (511) 7 maszyny do mycia ciśnieniowego, maszyny i urządzenia 
do czyszczenia [elektryczne], pralki ultradźwiękowe, ultradźwiękowe 

przyrządy czyszczące do  użytku przemysłowego, maszyny do  my-
cia żywności [elektryczne], maszyny do  mycia owoców, urządzenia 
do mycia warzyw, myjki ultradźwiękowe, 9 ozonizatory [ozonatory], 
ozonizatory [nie do celów medycznych], 11 sterylizatory, sterylizatory 
ultrafioletowe, urządzenia do sterylizacji, sterylizatory ultradźwięko-
we do celów gospodarstwa domowego, urządzenia do dezynfekcji 

(111) 327208 (220) 2019 07 03 (210) 501843
(151) 2019 12 17 (441) 2019 08 19
(732) BałOn MaRCIn, Ustroń (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) 4kidspoint pl
(510), (511) 35 prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze-
daży detalicznej lub hurtowej, handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], usługi sprzedaży 
detalicznej lub hurtowej, prowadzone drogą on-line lub przez sklepy 
stacjonarne, w  zakresie następujących towarów lub usług: kosmetyki 
dla dzieci i niemowląt, mydła, szampony, myjki do kąpieli, nocniki, na-
kładki sedesowe, okrycia kąpielowe, wanienki dla niemowląt, wyprawka 
dziecięca, zabawki kąpielowe, akcesoria do karmienia dzieci i niemow-
ląt, artykuły żywnościowe dla dzieci i niemowląt, soki, napoje, kubeczki 
i bidony, tornistry, plecaki, wózki dziecięce wraz z akcesoriami, organi-
zery do wózków, nosidełka, pościele, odzież dziecięca (bluzki, dresy, ka-
ftaniki, koszulki, kurtki, płaszczyki, rajstopy, spódnice, spodnie, sweterki), 
bielizna dla dzieci (skarpety, śpiochy, pół śpiochy), obuwie dziecięce, na-
krycia głowy dla dzieci, odzież ciążowa, przewijaki, chodziki, huśtawki, 
sanki, łyżwy, książki, wydawnictwa dla dzieci, kocyki, poduszki do kar-
mienia, poduszki ciążowe, poduszki, kołdry, maty do przewijania, pielu-
chy, kremy i maści lecznicze dla dzieci i niemowląt, oliwki lecznicze dla 
niemowląt, odżywki, butelki dla niemowląt, smoczki dziecięce, smoczki 
do butelek do karmienia, gryzaki dla ząbkujących dzieci, śliniaki, fote-
liki samochodowe dla dzieci, krzesełka, krzesełka do karmienia dzieci, 
leżaki, kojce dla dzieci, łóżka dziecięce, materace do łóżek, łóżka podróż-
ne, nadstawki do łóżek, meble dla dzieci, pojemniki i pudełka, dywany 
i maty, lampki nocne dla dzieci, rowerki dziecięce, hulajnogi, zabawki, 
zabawki edukacyjne, gry, grzechotki, pozytywki, przytulanki, maskotki 

(111) 327209 (220) 2019 07 03 (210) 501844
(151) 2019 12 17 (441) 2019 08 19
(732) PaChOlCZyK TOMaSZ aCTIV, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) eXO
(510), (511) 8 narzędzia ręczne do użytku przy kosmetycznych zabie-
gach pielęgnacyjnych, urządzenia elektryczne do  pielęgnacji dłoni, 
stóp, palców i paznokci, a mianowicie frezarki, frezy [narzędzia], frezy 
rotacyjne [narzędzia sterowane ręcznie], frezy metalowe, kamienne, 
ceramiczne, diamentowe, kompozytowe, noże, nożyczki, maszynki 
do golenia, 11 urządzenia oświetleniowe, lampy oświetleniowe, lampy 
leD, lampy stojące, lampy z elastycznym ramieniem, lampy biurkowe, 
lampki biurkowe, lampy kwarcowe ultrafioletowe do  celów kosme-
tycznych, lampy do  paznokci, lampy na  podczerwień, nie  do  celów 
medycznych, koce elektryczne, nie do celów medycznych 

(111) 327210 (220) 2019 07 05 (210) 501924
(151) 2019 12 09 (441) 2019 08 19
(732) PROCaM POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gdańsk (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) PROPhOS SUPeR
(510), (511) 1 nawozy i  produkty chemiczne przeznaczone dla rolnic-
twa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze, nawozy płynne prze-
znaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa i sadownictwa, środki 
chemiczne ochrony roślin, preparaty regulujące wzrost roślin, biostymu-
lanty będące środkami pobudzającymi wzrost roślin, dodatki chemicz-
ne do nawozów, dodatki chemiczne do środków owadobójczych 

(111) 327211 (220) 2019 07 05 (210) 501926
(151) 2019 12 09 (441) 2019 08 19
(732) PROCaM POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gdańsk (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) MICROSOl BTC
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(510), (511) 1 nawozy i  produkty chemiczne przeznaczone dla rolnic-
twa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze, nawozy płynne prze-
znaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa i sadownictwa, środki 
chemiczne ochrony roślin, preparaty regulujące wzrost roślin, biostymu-
lanty będące środkami pobudzającymi wzrost roślin, dodatki chemicz-
ne do nawozów, dodatki chemiczne do środków owadobójczych 

(111) 327212 (220) 2019 07 05 (210) 501928
(151) 2019 12 09 (441) 2019 08 19
(732) PROCaM POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gdańsk (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) MycoCell
(510), (511) 1 nawozy i  produkty chemiczne przeznaczone dla rolnic-
twa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze, nawozy płynne prze-
znaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa i sadownictwa, środki 
chemiczne ochrony roślin, preparaty regulujące wzrost roślin, biostymu-
lanty będące środkami pobudzającymi wzrost roślin, dodatki chemicz-
ne do nawozów, dodatki chemiczne do środków owadobójczych 

(111) 327213 (220) 2019 07 05 (210) 501933
(151) 2019 12 09 (441) 2019 08 19
(732) eSTe agnIeSZKa STUDIO MIlanO PRaCOWnIa 
FRyZJeRSKa, Zielona góra (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SM
(540) 

(591) złoty
(531) 27 05 01, 27 05 19, 29 01 02
(510), (511) 3 balsamy do  celów kosmetycznych, barwniki do  celów 
kosmetycznych, dezodoranty, farby do brody, farby do włosów, hen-
na jako barwnik kosmetyczny, kleje do celów kosmetycznych, kosme-
tyki, kremy kosmetyczne, lakier do włosów, lakiery do paznokci, maski 
kosmetyczne, odżywki do  włosów, olejki do  celów kosmetycznych, 
płyny do pielęgnacji włosów, płyny po goleniu, preparaty do celów 
kosmetycznych-w tym mycia, układania, farbowania i pielęgnacji wło-
sów, preparaty do demakijażu, depilacji i golenia, preparaty do kręce-
nia lub prostowania włosów, szampony, woda kolońska, woda per-
fumowana, zestawy kosmetyków, 44 fryzjerstwo, manicure, masaż, 
salony piękności, salony fryzjerskie dla kobiet, mężczyzn i dzieci 

(111) 327214 (220) 2019 07 05 (210) 501936
(151) 2019 12 09 (441) 2019 08 19
(732) eSTe agnIeSZKa STUDIO MIlanO PRaCOWnIa 
FRyZJeRSKa, Zielona góra (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SM MIlanO
(540) 

(591) złoty
(531) 27 05 01, 27 05 19, 29 01 02
(510), (511) 3 balsamy do  celów kosmetycznych, barwniki do  celów 
kosmetycznych, dezodoranty, farby do brody, farby do włosów, hen-
na [barwnik kosmetyczny], kleje do celów kosmetycznych, kosmety-
ki, kremy kosmetyczne, lakier do włosów, lakiery do paznokci, maski 
kosmetyczne, odżywki do  włosów, olejki do  celów kosmetycznych, 

płyny do pielęgnacji włosów, płyny po goleniu, preparaty do celów 
kosmetycznych-w tym mycia, układania, farbowania i pielęgnacji wło-
sów, preparaty do demakijażu, depilacji i golenia, preparaty do kręce-
nia lub prostowania włosów, szampony, woda kolońska, woda per-
fumowana, zestawy kosmetyków, 44 fryzjerstwo, manicure, masaż, 
salony piękności, salony fryzjerskie dla kobiet, mężczyzn i dzieci 

(111) 327215 (220) 2019 07 08 (210) 501993
(151) 2019 12 11 (441) 2019 08 12
(732) ZIelOne BUTelKI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, gdańsk (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIelOne BUTelKI
(540) 

(591) zielony, biały, szary, czarny
(531) 29 01 14, 27 05 01, 27 05 09, 26 04 02, 26 04 05, 26 04 18, 
26 04 22, 05 03 04, 05 03 13, 05 03 16, 19 07 01, 19 07 25
(510), (511) 32 wina bezalkoholowe, 33 wina, wina ekologiczne, wina 
organiczne 

(111) 327216 (220) 2019 07 08 (210) 501995
(151) 2019 12 11 (441) 2019 08 12
(732) gOOD FOOD COnCePT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) jedz pij WaRSZaWO
(540) 

(591) szary, żółty, czerwony, biały
(531) 29 01 14, 27 05 01, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 11, 27 05 17, 26 11 01, 
26 11 06, 26 11 12, 26 04 02, 26 04 05
(510), (511) 35 organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do ce-
lów handlowych, promocyjnych i  reklamowych, organizowanie i  pro-
wadzenie targów handlowych, organizowanie i  prowadzenie targów 
biznesowych, promocja sprzedaży, usługi reklamowe, marketingowe 
i  promocyjne, 41 organizowanie i  przeprowadzanie targów w  celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie turniejów, organizowa-
nie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, organizowa-
nie imprez edukacyjnych, rozrywkowych, kulturalnych, artystycznych, 
muzycznych, organizowanie festiwali, organizowanie imprez kultural-
no-rozrywkowych mających na  celu przybliżanie tradycji gorzelniczo 
kulinarnych poprzez degustacje, degustacje napojów alkoholowych 
w celach rozrywkowych i edukacyjnych, degustacje żywności w celach 
rozrywkowych i edukacyjnych, imprezy z degustacją napojów alkoholo-
wych i żywności w celach rozrywkowych i edukacyjnych 

(111) 327217 (220) 2019 07 08 (210) 501997
(151) 2019 12 11 (441) 2019 08 12
(732) gOOD FOOD COnCePT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (Pl)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eat drink WaRSaW
(540) 

(591) szary, żółty, czerwony, biały
(531) 26 04 02, 26 04 05, 26 11 01, 26 11 06, 26 11 12, 27 05 01, 
27 05 09, 27 05 10, 27 05 11, 27 05 17, 29 01 14
(510), (511) 35 organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do ce-
lów handlowych, promocyjnych i  reklamowych, organizowanie i  pro-
wadzenie targów handlowych, organizowanie i  prowadzenie targów 
biznesowych, promocja sprzedaży, usługi reklamowe, marketingowe 
i  promocyjne, 41 organizowanie i  przeprowadzanie targów w  celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie turniejów, organizowa-
nie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, organizowa-
nie imprez edukacyjnych, rozrywkowych, kulturalnych, artystycznych, 
muzycznych, organizowanie festiwali, organizowanie imprez kultural-
no-rozrywkowych mających na  celu przybliżanie tradycji gorzelniczo 
kulinarnych poprzez degustacje, degustacje napojów alkoholowych 
w celach rozrywkowych i edukacyjnych, degustacje żywności w celach 
rozrywkowych i edukacyjnych, imprezy z degustacją napojów alkoholo-
wych i żywności w celach rozrywkowych i edukacyjnych 

(111) 327218 (220) 2019 07 08 (210) 501998
(151) 2019 12 11 (441) 2019 08 12
(732) lOCCO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lOCCO
(540) 

(591) ciemnoniebieski
(531) 29 01 04, 29 01 11, 27 05 01, 27 05 05, 26 11 03, 26 11 12, 
26 03 01, 26 03 06
(510), (511) 25 obuwie, odzież, nakrycia głowy, personalizowane ja-
ponki, personalizowane obuwie plażowe, personalizowane obuwie 
męskie i  damskie, personalizowane obuwie gumowe, personalizo-
wane obuwie codzienne, personalizowane balerinki [obuwie], perso-
nalizowane obuwie dla kobiet, personalizowane sandały, personali-
zowane buty plażowe, personalizowane klapki, 35 usługi sprzedaży 
detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu 
sprzedaży korespondencyjnej i  z  wykorzystaniem telekomunikacji 
następujących towarów: obuwie, odzież, nakrycia głowy, persona-
lizowane japonki, personalizowane obuwie plażowe, personalizo-
wane obuwie męskie i damskie, personalizowane obuwie gumowe, 
personalizowane obuwie codzienne, personalizowane balerinki 
[obuwie], personalizowane obuwie dla kobiet, personalizowane san-
dały, personalizowane buty plażowe, personalizowane klapki 

(111) 327219 (220) 2019 07 09 (210) 502055
(151) 2019 12 18 (441) 2019 08 19
(732) FOODCaRe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Zabierzów (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) BlaCK MagIC COla
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, cola 

(111) 327220 (220) 2019 07 10 (210) 502104
(151) 2019 12 17 (441) 2019 09 02

(732) UZDROWISKO RyManÓW SPÓłKa aKCyJna,  
Rymanów Zdrój (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CeleSTIn
(540) 

(591) zielony
(531) 01 15 14, 05 03 13, 05 03 14, 27 05 01, 29 01 03
(510), (511) 3 balsamy i mleczka do ciała, balsamy: do twarzy, do twa-
rzy po  goleniu, kremy: do  rąk, do  twarzy, przeciwzmarszczkowe, 
przeciwzmarszczkowe pod oczy, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, 
liftingujące sera do  twarzy, szyi i  dekoltu, mleczka do  demakijażu, 
preparaty: do mycia, do kąpieli, do pielęgnacji skóry, mydła: w płynie, 
w  kostkach, roślinne, musujące kule do  kąpieli, kozie mleko do  ką-
pieli, olejki: do  ciała, do  masażu, peelingi do  ciała, enzymatyczne 
do twarzy, sole do kąpieli inne niż lecznicze, szampony: do włosów, 
dla dzieci, żele pod prysznic, żele do kąpieli dla dzieci 

(111) 327221 (220) 2019 07 11 (210) 502162
(151) 2019 12 04 (441) 2019 08 19
(732) aXelO SUKCeSJe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rzeszów (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) CaSh On The TaBle
(510), (511) 35 usługi podatkowe w  zakresie rachunkowości, doradz-
two biznesowe, doradztwo związane z audytem, doradztwo dotyczące 
działalności gospodarczej, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, 
doradztwo gospodarcze dotyczące likwidacji, doradztwo w  zakre-
sie przejęć przedsiębiorstw, doradztwo w  zakresie przejęć (nabycia), 
doradztwo w  dziedzinie przejmowania firm, doradztwo w  zakresie 
nabywania przedsiębiorstw, udostępnianie informacji o  działalności 
gospodarczej za  pośrednictwem strony internetowej, usługi pośred-
nictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych 
inwestorów prywatnych z  przedsiębiorcami potrzebującymi finanso-
wania, audyt finansowy, 36 analizy finansowe, doradztwo podatkowe 
[nie  prowadzenie rachunków], usługi podatkowe i  celne, doradztwo 
finansowe, doradztwo inwestycyjne, doradztwo ubezpieczeniowe, do-
radztwo kredytowe, doradztwo dotyczące kredytów, doradztwo finan-
sowe i  ubezpieczeniowe, doradztwo finansowe dotyczące rozliczeń, 
doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo finansowe w zakresie 
podatków, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe, 
pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach finansowych, 
usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, usługi doradztwa finan-
sowego w  zakresie dziedziczenia przedsiębiorstw, usługi doradztwa 
w  zakresie obrotu przedsiębiorstwami [usługi finansowe ], 45 usługi 
prawne, doradztwo prawne, doradztwo w  sporach sądowych, usługi 
doradztwa prawnego w zakresie dziedziczenia przedsiębiorstw  

(111) 327222 (220) 2019 07 12 (210) 502220
(151) 2019 12 12 (441) 2019 08 19
(732) eUROTeRM TgS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Przemyśl (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BaTORy eKOgROSZeK
(540) 

(591) czarny, biały, czerwony, żółty
(531) 02 01 01, 02 01 04, 27 05 01, 29 01 14
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(510), (511) 4 brykiety drzewne jako paliwo, brykiety węglowe jako 
paliwo, brykiety z torfu jako paliwo 

(111) 327223 (220) 2019 07 12 (210) 502230
(151) 2019 12 18 (441) 2019 09 02
(732) ZWIĄZeK ZaWODOWy InŻynIeRÓW I TeChnIKÓW, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZZIT
(540) 

(591) niebieski, granatowy
(531) 26 04 04, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 9 anteny, aparaty do  projekcji przezroczy, aparaty foto-
graficzne, aplikacje komputerowe do  pobrania, audiowizualne urzą-
dzenia dydaktyczne do nauczania, automatyczne sekretarki, drukarki 
komputerowe, sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do kompute-
rów, komputery, magnetofony, megafony, mikrofony, programy kom-
puterowe do monitorów, monitory jako sprzęt komputerowy, nośniki 
do rejestracji dźwięku, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt kom-
paktowych, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, telefony 
komórkowe, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia telewi-
zyjne, 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki 
jako artykuły biurowe, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, biuletyny 
informacyjne, broszury, czasopisma-periodyki, etykiety z papieru lub 
kartonu, fotografie wydrukowane, gazety, kalendarze, książki, mate-
riały drukowane, nalepki, naklejki jako materiały piśmienne, obrazy 
i zdjęcia, pieczątki z adresem, pióra i długopisy jako artykuły biurowe, 
transparenty z  papieru, ulotki, 25 odzież, okrycia wierzchnie-odzież, 
obuwie, 35 negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, po-
moc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub han-
dlowymi, pomoc w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi 
komunikacji korporacyjnej, usługi lobbingu handlowego, usługi mar-
ketingowe, usługi doradztwa w  zakresie działalności gospodarczej, 
doradztwo w  zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w  zakresie 
zarządzania personelem, 36 organizacja zbiórek pieniężnych, orga-
nizowanie wynajmu nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej, 
wynajem zakwaterowania-mieszkania, zarządzanie finansami, zarzą-
dzanie nieruchomością, zbiórki funduszy na  cele dobroczynne, 39 
usługi w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, transport 
autobusowy, transport pasażerski, 41 usługi w  zakresie obozów wa-
kacyjnych-rozrywka, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne 
niż do celów reklamowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadze-
nie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów-szkoleń, organizowanie konkursów 
w  zakresie edukacji lub rozrywki, 45 doradztwo w  zakresie bezpie-
czeństwa fizycznego, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, 
mediacje, organizowanie spotkań politycznych, sprawy sporne (usłu-
gi pomocy w-), usługi arbitrażowe, usługi monitorowania prawnego, 
usługi prawne związane z  negocjacją kontraktów dla osób trzecich, 
usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych 

(111) 327224 (220) 2019 07 15 (210) 502304
(151) 2019 12 19 (441) 2019 09 02
(732) ROMOWICZ JaKUB, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Szczypta-natury
(540) 

(591) czerwony, zielony
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 04, 27 05 05, 24 17 01, 26 11 01, 

26 11 05, 26 11 08, 26 11 10, 05 03 11, 05 03 13, 05 03 15
(510), (511) 30 przyprawy, przyprawy korzenne, zioła konserwowa-
ne, zioła do  celów spożywczych, herbata, miód, curry, cynamon, 
gałka muszkatołowa, goździki, Imbir, kurkuma, papryka, pieprz, sól 
kuchenna, ziele angielskie 

(111) 327225 (220) 2019 07 15 (210) 502306
(151) 2019 12 18 (441) 2019 09 02
(732) PITala MIChał MaRIa FIRMa hanDlOWO USłUgOWO 
PRODUKCyJna MIgUel, Burzyn (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PITallO MUSTaRD MUSZTaRDa W PROSZKU
(540) 

(591) czarny, żółty
(531) 26 04 01, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 30 musztardy w  proszku, proszek musztardowy, musz-
tardy smakowe, puder musztardowy, mąka z  gorczycy, gorczyca 
w  proszku, sproszkowana gorczyca, gorczyca mielona, dipy, sosy, 
sosy do mięs i wędlin, sosy musztardowe, przyprawy, mieszanki po-
prawiające smak i aromat potraw, mieszanki przyprawowe na bazie 
przypraw naturalnych, suszonych warzyw, substancji smakowych 
i  aromatycznych, naturalne aromaty do  środków żywnościowych, 
suszone zioła do celów spożywczych 

(111) 327226 (220) 2019 07 15 (210) 502308
(151) 2019 12 18 (441) 2019 08 19
(732) Swiss Pharma International ag, Zurych (Ch)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOTeBal
(540) 

(591) biały, fioletowy
(531) 02 03 01, 02 03 16, 02 03 23, 02 09 12, 02 09 15, 26 04 02, 
26 04 16, 27 05 01, 26 01 01, 29 01 12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutycznie, środki sanitarne do  ce-
lów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane 
do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi 

(111) 327227 (220) 2019 07 15 (210) 502309
(151) 2019 12 11 (441) 2019 08 19
(732) Swiss Pharma International ag, Zurych (Ch)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) acard
(540) 

(591) biały, czerwony
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 05, 27 05 08, 27 05 17, 26 04 02, 
26 04 05, 26 04 14, 26 04 18, 26 04 22, 02 09 01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, środki sanitarne do  ce-
lów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane 
do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi 
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(111) 327228 (220) 2019 07 15 (210) 502311
(151) 2019 12 11 (441) 2019 08 19
(732) Swiss Pharma International ag, Zurych (Ch)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) acard
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 05, 27 05 08, 27 05 17, 02 09 01, 
26 04 02, 26 04 04, 26 04 14, 26 04 18, 26 04 22
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, środki sanitarne do  ce-
lów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane 
do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi 

(111) 327229 (220) 2019 07 15 (210) 502313
(151) 2019 12 11 (441) 2019 08 19
(732) SeIFeRT DaWID PROJeKTanCI KaRIeRy, Opole (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) projektanci kariery
(540) 

(591) zielony, niebieski
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 09, 02 01 23, 02 03 23, 26 01 01, 
26 01 06, 26 03 23
(510), (511) 35 usługi agencji zatrudnienia oraz najmu siły roboczej, 
41 usługi szkoleń zawodowych, przekwalifikowania zawodowego, 
doradztwa zawodowego oraz usługi trenerskie 

(111) 327230 (220) 2019 07 15 (210) 502316
(151) 2019 12 12 (441) 2019 08 19
(732) KaFaRSKI BłaŻeJ głOŚnO, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) głośno
(540) 

(591) biały, różowy, żółty
(531) 29 01 13, 01 15 03, 27 05 01, 26 05 01
(510), (511) 41 montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, produkcja 
nagrań dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu, usługi stu-
dia nagrań, usługi studia nagrań do filmów 

(111) 327231 (220) 2019 07 15 (210) 502319
(151) 2019 12 16 (441) 2019 08 19
(732) TIM SPÓłKa aKCyJna, Bielsko-Biała (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PaSSIaMO
(540) 

(531) 25 01 09, 27 05 01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina 

(111) 327232 (220) 2019 07 14 (210) 502321
(151) 2019 12 16 (441) 2019 08 19
(732) SOWIŃSKI aDaM SOOWa TaXI, Radom (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOOWa
(540) 

(591) czarny, biały, zielony
(531) 26 05 01, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 39 usługi taksówek 

(111) 327233 (220) 2019 07 16 (210) 502353
(151) 2019 12 18 (441) 2019 08 19
(732) MeTRUM CRyOFleX SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa,  
Blizne łaszczyńskiego k  W-wy (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) BOa
(510), (511) 10 aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stoma-
tologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły 
ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii 

(111) 327234 (220) 2019 07 16 (210) 502355
(151) 2019 12 18 (441) 2019 08 19
(732) ISIng SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Pyrzyce (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iSing
(540) 

(591) biały, niebieski
(531) 16 01 13, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, aplikacje do pobrania, aplikacje kom-
puterowe do pobrania, oprogramowanie do aplikacji internetowych, 
oprogramowanie do muzyki, nagrania wideo z muzyką, urządzenia 
do karaoke, dekodery graficzne do użytku wraz z systemami dźwię-
kowymi do karaoke, oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie 
komputerowe, oprogramowanie rozrywkowe, oprogramowanie 
do smartfonów, oprogramowanie gier interaktywnych, oprogramo-
wanie do interaktywnej rozrywki, oprogramowanie do komponowa-
nia muzyki, oprogramowanie komputerowe do nagrywania dźwięku, 
komputerowe oprogramowanie do  celów rozrywkowych, oprogra-
mowanie do  transmisji strumieniowej mediów, oprogramowanie 
do edytowania treści audio, oprogramowanie komputerowe do inte-
gracji aplikacji i baz danych, oprogramowanie komputerowe do two-
rzenia i edycji muzyki i dźwięków, oprogramowanie do karaoke, mo-
bilne aplikacje do karaoke, 41 świadczenie usług w zakresie karaoke, 
udostępnianie urządzeń do  karaoke, udostępnianie sprzętu do  ka-
raoke, usługi świadczone przez bary karaoke, usługi wypożyczania 
urządzeń do karaoke, udostępnianie obiektów i sprzętu do karaoke, 
rozrywka, rozrywka interaktywna, organizowanie rozrywki, usługi 
rozrywkowe, usługi rozrywki dźwiękowej, rozrywka on-line, produk-
cja rozrywki audio, organizowanie rozrywki wizualnej, realizacja roz-
rywki na żywo, zapewnianie rozrywki na żywo, rozrywka z udziałem 
muzyki, usługi w zakresie rozrywki, usługi rozrywkowe w postaci or-
ganizacji społecznych imprez rozrywkowych, usługi rozrywkowe dla 
dzieci, udzielanie informacji dotyczących rozrywki, usługi doradcze 
w zakresie rozrywki, organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, 
organizowanie rozrywki wizualnej i  muzycznej, usługi rozrywkowe 
związane z  konkursami, organizacja i  przeprowadzanie aktywności 
rozrywkowych, usługi rozrywkowe udostępniane dzięki strumie-
niom online, rozrywka interaktywna online, zapewnianie rozrywki 
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online, udzielanie informacji na  temat rozrywki i  imprez rozrywko-
wych za pośrednictwem sieci online i internetu, udostępnianie mul-
timedialnych programów rozrywkowych za  pośrednictwem usług 
telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i  online, 
udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem usług 
telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i online 

(111) 327235 (220) 2019 07 17 (210) 502365
(151) 2019 12 05 (441) 2019 08 19
(732) WIeRZBICKa-BaXTeR agnIeSZKa anna, Szydłów (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Królowa jest tylko jedna
(510), (511) 30 czekolada, śliwki w czekoladzie, czekolada nadziewa-
na, bakalie w  czekoladzie, owoce w  czekoladzie, aromaty do  ciast, 
inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, aromaty spożywcze inne 
niż olejki eteryczne, baozi (nadziewane kluski gotowane na  parze), 
batony zbożowe, bułeczki słodkie, bułki, chałwa, ciasto [masa do pie-
czenia], ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, 
czekolada pitna, dekoracje cukiernicze do  ciast, dodatki smakowe 
do napojów, inne niż olejki eteryczne, esencje do artykułów żywno-
ściowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gofry, grzanki, 
herbata, herbata mrożona, jiaozi (pierogi nadziewane), jogurt mrożo-
ny [lody spożywcze], kanapki, karmelki [cukierki], kawa, kawa niena-
turalna, kawa niepalona, lukier do ciast, marynaty, mięsne sosy, mięso 
zapiekane w cieście, muesli, musy czekoladowe, napoje czekoladowe 
z  mlekiem, napoje kakaowe z  mlekiem, napoje kawowe z  mlekiem, 
napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, ocet, orzechy w czeko-
ladzie, owocowe galaretki [słodycze], pasta z  soi [przyprawy], pasty 
czekoladowe do  smarowania zawierające orzechy, pasty na  bazie 
czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pasztet w  cieście, piernik, 
pierożki na  bazie mąki, pizza, placki, płatki kukurydziane, pralinki, 
preparaty roślinne zastępujące kawę, proszki do sporządzania lodów, 
przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, maryna-
ty), ptifurki [ciasteczka], sorbety [lody], sos jabłkowy [przyprawa], sosy 
[przyprawy], sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, 
sosy sałatkowe, tarty (z owocami), wyroby cukiernicze na bazie mig-
dałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby 
czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożo-
we, zioła do celów spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy] 

(111) 327236 (220) 2019 07 17 (210) 502368
(151) 2019 12 19 (441) 2019 09 09
(732) algORy PROJeCT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Katowice (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) niebieski
(531) 26 01 01, 26 01 03, 26 04 04, 29 01 04
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie 
do  pobrania, oprogramowanie do  pobrania z  Internetu, nośniki 
danych do  komputerów z  wgranym oprogramowaniem, mobilne 
aplikacje, aplikacje do pobrania, oprogramowanie do day tradingu, 
oprogramowanie do  day tradingu do  pobrania, oprogramowanie 
do  day tradingu zapisane na  nośnikach danych, oprogramowanie 
do  day tradingu w  postaci aplikacji mobilnych, komputerowe sta-
cje robocze, systemy komputerowe tworzące komputerowe stano-
wiska pracy, systemy komputerowe z wieloma stanowiskami pracy, 
komputery i  sprzęt komputerowy, komputery przenośne, laptopy, 
urządzenia peryferyjne dostosowane do użytku z komputerami i in-
nymi urządzeniami inteligentnymi, klawiatury i myszy komputerowe, 
monitory komputerowe, komputerowe wyświetlacze lCD i leD, na-
pędy dysków do  komputera, skanery komputerowe, kamery kom-
puterowe, mikrofony komputerowe, głośniki komputerowe, dyski 

magnetyczne, dyski kompaktowe, dyski optyczne, gniazdka, wtyczki 
i inne kontakty jako złącza elektryczne, 35 usługi sprzedaży hurtowej 
i detalicznej następujących towarów: oprogramowanie komputero-
we, oprogramowanie do  pobrania, oprogramowanie do  pobrania 
z Internetu, nośniki danych do komputerów z wgranym oprogramo-
waniem, mobilne aplikacje, aplikacje do pobrania, oprogramowanie 
do  day tradingu, oprogramowanie do  day tradingu do  pobrania, 
oprogramowanie do  day tradingu zapisane na  nośnikach danych, 
oprogramowanie do  day tradingu w  postaci aplikacji mobilnych, 
komputerowe stacje robocze, komputerowe stanowiska pracy, 
systemy komputerowe z  wieloma stanowiskami pracy, komputery 
i  sprzęt komputerowy, komputery przenośne, laptopy, urządzenia 
peryferyjne dostosowane do  użytku z  komputerami i  innymi urzą-
dzeniami inteligentnymi, klawiatury i myszy komputerowe, monitory 
komputerowe, komputerowe wyświetlacze lCD i  leD, napędy dys-
ków do  komputera, skanery komputerowe, kamery komputerowe, 
mikrofony komputerowe, głośniki komputerowe, dyski magnetycz-
ne, dyski kompaktowe, dyski optyczne, gniazdka, wtyczki i inne kon-
takty jako złącza elektryczne, usługi prowadzenia sklepów, hurtowni, 
sklepów internetowych, hurtowni internetowych, aukcji interneto-
wych i  agencji importowo-eksportowych z  towarami wymieniony-
mi w niniejszej klasie, 36 usługi finansowe, udostępnianie informacji 
finansowych online, udostępnianie informacji giełdowych, analizy 
finansowe, skomputeryzowane analizy finansowe, usługi związane 
z transakcjami finansowymi, organizowanie transakcji finansowych, 
dokonywanie transakcji finansowych, handel transakcjami termino-
wymi, obsługa transakcji finansowych on-line, prowadzenie transak-
cji na  rynku kapitałowym, transakcje finansowe za  pośrednictwem 
łańcucha blokowego, usługi w  zakresie obrotu instrumentami po-
chodnymi, pośrednictwo w  zakresie finansowych instrumentów 
pochodnych, obrót finansowymi instrumentami pochodnymi, or-
ganizacja rynków handlowych w  zakresie instrumentów pochod-
nych, 38 usługi łączności elektronicznej w zakresie przygotowywa-
nia informacji finansowych, zapewnianie dostępu do  treści, stron 
internetowych i  portali, zapewnianie dostępu do  platform i  portali 
w  Internecie, zapewnianie dostępu do  elektronicznych sieci prze-
syłu danych, komunikacja przez sieci elektroniczne, komunikacja 
za pomocą środków elektronicznych, komunikacja w celu wymiany 
danych w formie elektronicznej, usługi internetowe w zakresie trans-
misji danych giełdowych oraz liczbowych przez Internet, 42 projek-
towanie, tworzenie i utrzymanie systemów informatycznych, zwłasz-
cza komputerowych stacji roboczych, komputerowych stanowisk 
pracy, systemów komputerowych z  wieloma stanowiskami pracy, 
analizy systemów komputerowych, programowanie komputerowe, 
doradztwo w  zakresie sprzętu i  oprogramowania komputerowego, 
wypożyczanie, powielanie, konserwacja, instalowanie i aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie serwerów, ho-
sting treści cyfrowych, serwerów i  stron internetowych, tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, prowadzenie 
portali internetowych dla osób trzecich, usługi komputerowe w za-
kresie ochrony antywirusowej, wynajmowanie zasobów serwerów, 
usługi informatyczne, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek 
internetowych, elektroniczna konwersja danych lub programów, 
odzyskiwanie danych komputerowych, wypożyczanie komputerów, 
konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych 
lub dokumentów na  formę elektroniczną, umożliwianie tymczaso-
wego użytkowania oprogramowania nie  do  pobrania do  analizo-
wania danych finansowych i generowania raportów, projektowanie 
i  wypożyczanie programów komputerowych do  przetwarzania da-
nych, projektowanie i  wypożyczanie programów komputerowych 
do  analiz finansowych, projektowanie i  wypożyczanie programów 
komputerowych do  przeprowadzania transakcji finansowych, pro-
jektowanie i wypożyczanie programów komputerowych do obrotu 
finansowymi instrumentami pochodnymi, projektowanie i wypoży-
czanie programów komputerowych do day tradingu 

(111) 327237 (220) 2019 07 16 (210) 502387
(151) 2019 12 31 (441) 2019 09 09
(732) halaMa agnIeSZKa CenTRUM halaMa, Trzcianka (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
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(540) 

(531) 02 01 23
(510), (511) 41 usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tek-
stów elektronicznych, usługi wydawnicze za  pośrednictwem środ-
ków skomputeryzowanych, usługi wydawnicze w  zakresie książek 
i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek 
i czasopism w Internecie, muzyczne usługi wydawnicze, usługi wy-
dawnicze w zakresie utworów muzycznych, wydawanie czasopism, 
wydawanie gazet, wydawanie biuletynów, wydawanie prospektów, 
wydawanie audiobooków, wydawanie katalogów, wydawanie prze-
wodników turystycznych, wydawanie publikacji medycznych, wyda-
wanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, usługi wydawania 
publikacji periodycznych i nieperiodycznych innych niż teksty rekla-
mowe, publikowanie, usługi publikacji, publikacja czasopism, publi-
kacja broszur, publikacje multimedialne, publikowanie podręczni-
ków, publikowanie recenzji, publikowanie opowiadań, publikowanie 
ulotek, publikowanie plakatów, publikowania broszur, publikowanie 
książek, publikowanie tekstów, publikowanie czasopism, publikowa-
nie elektroniczne, publikowanie fotografii, publikacja podręczników 
użytkownika, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja prac 
naukowych, publikowanie materiałów drukowanych i  publikacji 
drukowanych, publikowanie podręczników szkoleniowych, publi-
kowanie książek instruktażowych, publikowanie literatury instruk-
tażowej, publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie książek 
edukacyjnych, publikowanie materiałów drukowanych, publikowa-
nie tekstów muzycznych, publikowanie czasopism elektronicznych, 
publikowanie tekstów medycznych, publikowanie czasopism in-
ternetowych, publikowanie arkuszy informacyjnych, publikowanie 
multimedialne książek, publikowanie magazynów konsumenckich, 
przygotowywanie tekstów do  publikacji, publikacja gazet elektro-
nicznych online, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, 
udostępnianie publikacji on-line, publikowanie drogą elektroniczną, 
publikowanie materiałów multimedialnych on-line, usługi w zakresie 
publikacji książek, usługi doradcze w  zakresie publikowania, publi-
kowanie druków w formie elektronicznej, publikowanie naukowych 
czasopism informacyjnych, usługi w  zakresie publikowania online, 
publikowanie książek związanych z  rozrywką, udzielanie informacji 
związanych z publikowaniem, usługi konsultacyjne w zakresie publi-
kacji czasopism, usługi konsultacyjne w zakresie publikacji książek, 
publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, publikowa-
nie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie słów piose-
nek w postaci książek, publikowanie książek związanych z technolo-
gią informacyjną, publikowanie książek z nutowym zapisem muzyki, 
konsultacje edytorskie, redagowanie tekstów pisanych, publikacja 
i  redagowanie materiałów drukowanych, publikacja i  redagowanie 
książek, redagowanie tekstów pisanych innych niż reklamowe 

(111) 327238 (220) 2019 07 17 (210) 502392
(151) 2019 12 03 (441) 2019 08 19
(732) aUROVITaS PhaRMa POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) auro
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne, suplementy diety 

(111) 327239 (220) 2019 07 17 (210) 502393
(151) 2019 12 03 (441) 2019 08 19
(732) aUROVITaS PhaRMa POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) aurobindo
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne, suplementy diety 

(111) 327240 (220) 2019 07 18 (210) 502469
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 02
(732) ŻaBKa POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Poznań (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) SZaMaMM
(510), (511) 29 gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, go-
towe dania składające się głównie z mięsa, 30 bibimbap [ryż z wa-
rzywami i  wołowiną], bułki z  nadzieniem, burrito, cheeseburgery, 
ciasta zawierające mięso, dania gotowe zawierające makaron, dania 
liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, dania 
liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, dania na bazie 
ryżu, drób w cieście, gotowe dania z makaronu, gotowe dania z ryżu, 
gotowe pizze, gotowe posiłki w formie pizzy, gotowe potrawy na ba-
zie makaronu, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe potrawy za-
wierające [głównie] makaron, gotowe potrawy zawierające [głównie] 
ryż, gotowe produkty spożywcze w  postaci sosów, gotowy lunch 
w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, 
hamburgery w  bułkach, kanapki, kanapki z  filetem z  ryby, kanapki 
z frankfurterkami, kanapki z hamburgerem, kanapki z indykiem, ka-
napki z mięsem, kanapki z parówką [hot dog], kanapki z kurczakiem, 
kanapki z  rybą, kanapki zawierające kurczaka, kanapki zawierające 
mieloną wołowinę, kanapki zawierające sałatę, lasagne, liofilizowa-
ne dania, których głównym składnikiem jest ryż, liofilizowane dania, 
których głównym składnikiem jest makaron, makaron z serem, maka-
rony zawierające nadzienia, mięso w cieście [gotowe], mięso z warzy-
wami w cieście [pot pie], mięso zapiekane w cieście, naleśniki, pasz-
teciki z kiełbaskami, paszteciki z wieprzowiny, pizze [gotowe], placki, 
placki z kurczakiem, placki z nadzieniem z warzyw, posiłki składające 
się głównie z makaronów, potrawy gotowe na bazie makaronu, po-
trawy gotowe zawierające makaron, potrawy liofilizowane, których 
głównym składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane, których 
głównym składnikiem jest ryż, potrawy składające się głównie z ryżu, 
potrawy z makaronu, ryba w cieście, sałatka ryżowa, sałatka z maka-
ronem, sałatka z makaronu typu rurki, sandwicze, spaghetti i klopsy, 
suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się 
z makaronów, tortille, warzywa w cieście, wrapy z kurczakiem, zapa-
kowane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, ale również 
z mięsa, ryb lub warzyw, zawijana kanapka typu wrap 

(111) 327241 (220) 2019 07 18 (210) 502470
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 02
(732) ŻaBKa POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Poznań (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) CZĘSTO gĘSTO
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki 

(111) 327242 (220) 2019 07 19 (210) 502516
(151) 2019 12 18 (441) 2019 08 19
(732) FORTIS nOWy STaRy BROWaR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Poznań (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) #byckobietaontour
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, czasopisma elektroniczne, 16 
publikacje drukowane, periodyki [czasopisma], 41 usługi w  zakresie 
szkolenia, organizowanie konferencji, seminariów, zjazdów, spotkań, 
kursów i warsztatów w celach szkoleniowych, organizowanie semina-
riów i konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów, treningów, 
seminariów, sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych, kongresów, 
konferencji, organizowanie kongresów i konferencji w celach kultural-
nych i  edukacyjnych, organizowanie konferencji związanych z  bizne-
sem, organizowanie konferencji dotyczących rozrywki, organizowanie 
seminariów związanych z rozrywką, organizacja imprez rozrywkowych, 
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organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], imprezy kulturalne, 
organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych 

(111) 327243 (220) 2019 07 19 (210) 502528
(151) 2019 12 19 (441) 2019 08 19
(732) leWIaTan hOlDIng SPÓłKa aKCyJna, Włocławek (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Big effect
(540) 

(591) biały, żółty, pomarańczowy, jasnobrązowy
(531) 24 15 01, 24 15 13, 27 05 01, 27 05 03, 29 01 14
(510), (511) 3 środki czyszczące, środki czyszczące do  użytku do-
mowego, środki czyszczące do użytku domowego w spreju, środki 
czyszczące do kamienia, środki do czyszczenia toalet 

(111) 327244 (220) 2019 07 21 (210) 502535
(151) 2019 12 19 (441) 2019 08 19
(732) SZWaRODZKI MIChał MaReK, Sieradz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BalOnOWO
(540) 

(591) biały, różowy
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprze-
daży wysyłkowej i  przez Internet balonów, dekoracji z  balonów, 
kompozycji z  balonów, girland z  balonów, akcesoriów i  dodatków 
do balonów tj : kartonów, torebek ochronnych, ciężarków, wstążek, 
patyków, pompek, usługi sprzedaży papeterii okolicznościowej tj  za-
proszeń, winietek, kartek okolicznościowych, girland papierowych, 
topperów, 41 usługi doradztwa w  zakresie dekorowania balonami, 
wyboru dekoracji oraz produktów, usługi w  zakresie dekorowania 
balonami, usługi w  zakresie wypuszczania balonów na  przyjęciach 
okolicznościowych i  imprezach masowych, usługi dekorowania ak-
cesoriami dekoracyjnymi na przyjęcia 

(111) 327245 (220) 2019 07 21 (210) 502539
(151) 2019 12 19 (441) 2019 08 19
(732) hUBBaRD RaFał PaWeł nOVa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Munii
(510), (511) 24 bielizna pościelowa i koce, bielizna pościelowa dla nie-
mowląt, koce dla niemowląt, kocyki dla niemowląt (rożki), kocyki do owi-
jania niemowląt, kocyki dziecięce, kołdry, osłony do  łóżeczek dziecię-
cych (pościel), pościel, ręczniki dla dzieci, śpiworki dla niemowląt 

(111) 327246 (220) 2019 07 22 (210) 502597
(151) 2019 12 18 (441) 2019 08 19
(732) UPl Corporation limited, Port louis (MU)
(540) (znak słowny)
(540) BOVaTO
(510), (511) 1 nawozy i  środki chemiczne dla rolnictwa, złożone na-
wozy mikroodżywkowe, nawozy dla roślin pochodzenia organiczne-
go, dodatki chemiczne do fungicydów, dodatki chemiczne do środ-
ków owadobójczych, środki do  konserwacji kwiatów, chemikalia 
do leśnictwa, fosfor, 5 pestycydy, środki owadobójcze (insektycydy), 
środki grzybobójcze (fungicydy), herbicydy, środki robakobójcze, 
środki przeciwko gryzoniom, środki chwastobójcze, środki chwasto-
bójcze i do niszczenia robactwa 

(111) 327247 (220) 2019 07 23 (210) 502605
(151) 2019 12 19 (441) 2019 09 02
(732) BORUSZKOWSKI ROMUalD, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InVeRTeR green energy
(540) 

(591) czarny, zielony, pomarańczowy, niebieski, biały
(531) 29 01 15, 26 01 16, 06 19 11, 06 03 04, 15 09 02, 27 05 01
(510), (511) 9 baterie słoneczne do celów przemysłowych, baterie sło-
neczne do użytku domowego, falowniki fotowoltaiczne, fotoogniwa, 
fotowoltaiczne moduły słoneczne, fotowoltaiczne urządzenia i insta-
lacje do wytwarzania energii elektrycznej ze słońca, fotowoltaiczne 
urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii 
słonecznej, instalacje fotowoltaiczne do  wytwarzania energii elek-
trycznej jako elektrownie fotowoltaiczne, kalibrowane referencyjne 
ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne do wytwarzania energii 
elektrycznej, komórki fotowoltaiczne, matryce do  paneli słonecz-
nych, moduły fotowoltaiczne, ogniwa słoneczne do  wytwarzania 
energii elektrycznej, moduły słoneczne, ogniwa słoneczne z krzemu 
krystalicznego, panele słoneczne, panele słoneczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, przenośne panele słoneczne do  wytwarzania 
energii elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do  przekształcania 
promieniowania słonecznego na  energię elektryczną, 11 pompy 
ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii, kotły grzewcze, ko-
tły do instalacji grzewczych, kotły do centralnego ogrzewania, kotły, 
instalacje grzewcze, elementy grzewcze, urządzenia grzewcze, urzą-
dzenia i  instalacje grzewcze, urządzenia zasilające kotły grzewcze, 
instalacje grzewcze do powietrza, urządzenia grzewcze do pomiesz-
czeń mieszkalnych, instalacje grzewcze do  użytku przemysłowego, 
urządzenia grzewcze zasilane energią słoneczną, aparatura grzew-
cza na energię słoneczną, instalacje grzewcze zasilane energią sło-
neczną, połączone urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne, kolektory 
słoneczne do  celów grzewczych, urządzenia grzewcze do  użytku 
w  domu, urządzenia magazynujące energię słoneczną do  celów 
grzewczych, urządzenia sterownicze jako zawory termostatyczne 
do instalacji grzewczych, urządzenia chłodzące, urządzenia chłodni-
cze, instalacje chłodnicze, przemysłowe instalacje chłodnicze, apa-
ratura i  instalacje chłodnicze, instalacje do  chłodzenia powietrza, 
urządzenia do chłodzenia powietrza, 37 serwis urządzeń i instalacji 
do wytwarzania energii, naprawa urządzeń i instalacji do wytwarza-
nia energii, naprawa instalacji do  zaopatrzenia w  energię, konser-
wacja i naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, 
instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, instalacja urzą-
dzeń do  oszczędzania energii, instalacja urządzeń do  wytwarzania 
energii, instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią 
słoneczną w  budynkach mieszkalnych, instalacja systemów paneli 
słonecznych zasilanych energią słoneczną w  budynkach niemiesz-
kalnych, instalacja systemów energii wiatrowej, instalacja systemów 
energii wodnej, budowa instalacji wykorzystujących energię geoter-
miczną, instalacja systemów ogrzewania słonecznego, instalacja sys-
temów odprowadzania ciepła, usługi doradcze w zakresie instalacji 
systemów grzewczych na paliwa stałe, 42 prowadzenie badań i opra-
cowywanie projektów technicznych, związane z wykorzystywaniem 
naturalnych źródeł energii, udzielanie informacji związanych z bada-
niami i opracowaniami projektów technicznych dotyczących wyko-
rzystywania naturalnych źródeł energii, usługi projektowania na za-
mówienie, usługi opracowywania projektów technicznych, usługi 
zarządzania projektami inżynieryjnymi, usługi projektowe związane 
z nieruchomościami, usługi konsultacyjne w zakresie projektowania, 
usługi projektowania technicznego związane z elektrowniami, usłu-
gi w  zakresie przemysłowego projektowania technicznego, usługi 
technologiczne i projektowanie w tym zakresie, usługi projektowa-
nia technicznego związane z  instalacjami do ogrzewania, projekto-
wanie techniczne, opracowywanie projektów technicznych, plano-
wanie projektów technicznych, technologiczne badania projektowe, 
badania i opracowywanie projektów technicznych, doradztwo tech-
niczne związane z  projektowaniem, projektowanie i  planowanie 
techniczne instalacji do ogrzewania, usługi projektowania technicz-
nego związane z urządzeniami i instalacjami do chłodzenia 
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(111) 327248 (220) 2019 07 23 (210) 502617
(151) 2019 12 18 (441) 2019 09 02
(732) JUReK PRZeMySłaW enIgMa, Świdnica (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) enIgMa
(540) 

(591) czarny, biały, złoty
(531) 29 01 13, 27 05 01, 24 15 02, 26 04 01
(510), (511) 14 biżuteria, biżuteria fantazyjna, fantazyjna biżuteria, bi-
żuteria osobista, biżuteria szlachetna, łańcuszki [biżuteria], medalio-
ny [biżuteria], pierścionki [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], zawieszki 
[biżuteria], broszki [biżuteria], bransoletki [biżuteria], ozdoby [biżu-
teria], broszki pokryte złotem [biżuteria], biżuteria ze złota, wyroby 
jubilerskie [biżuteria], biżuteria ze złotem, broszki ozdobne [biżute-
ria], biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych, biżuteria wykonana 
z kamieni półszlachetnych, biżuteria wykonana z metali półszlachet-
nych, pierścionki [biżuteria] z  metali szlachetnych, biżuteria wyko-
nana z metali nieszlachetnych, klamry ze srebra [biżuteria], biżuteria 
z metali szlachetnych, biżuteria z kamieniami szlachetnymi, biżute-
ria i wyroby jubilerskie, wpinki do klapy [biżuteria], wpinki do klapy 
z  metali szlachetnych [biżuteria], zawieszki do  bransoletek [biżute-
ria] z  metali pospolitych, pierścionki [biżuteria] wykonane z  metali 
nieszlachetnych, biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, 
biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, biżuteria wytwo-
rzona z  metali szlachetnych, biżuteria wykonana z  metali szlachet-
nych, biżuteria ze srebra wysokiej próby, artykuły ozdobne [ozdóbki 
lub biżuteria] do użytku osobistego, artykuły ozdobne [ozdoby lub 
biżuteria] do użytku osobistego, sygnety, akcesoria do wyrobu biżu-
terii, biżuteria platynowa, bransoletki z metali szlachetnych, branso-
letki pozłacane, bransoletki powlekane srebrem, kamienie szlachetne 
[klejnoty], kamienie jubilerskie, części i akcesoria do biżuterii, branso-
lety, łańcuszki z metali szlachetnych na naszyjniki, łańcuszki z metali 
szlachetnych na  bransoletki, łańcuszki z  metali szlachetnych, łań-
cuszki pozłacane, medaliony, krzyżyki [biżuteria], ozdoby powlekane 
metalami szlachetnymi, ozdobne wpinki do klapy, osobiste ozdoby 
z metali szlachetnych, odznaki z metali szlachetnych, odznaki meta-
lowe do  noszenia [metale szlachetne], naszyjniki z  metali szlachet-
nych, naszyjniki powlekane srebrem, spinki do mankietów wykona-
ne ze złota, spinki do mankietów posrebrzane, spinki do mankietów 
i  krawatów, spinki do  mankietów, pozłacane naszyjniki, pierścionki 
złote, pierścionki pozłacane, pierścionki powlekane srebrem, wyroby 
jubilerskie do osobistej ozdoby, wisiorki, srebrne pierścionki, srebrne 
naszyjniki, srebrne bransoletki, złote łańcuszki, złote naszyjniki, za-
wieszki do naszyjników, złote bransoletki, zawieszki do bransoletek, 
wyroby jubilerskie wykonane ze srebra 

(111) 327249 (220) 2019 07 24 (210) 502657
(151) 2019 12 18 (441) 2019 09 02
(732) hUMana POlanD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) jak mus to mus
(510), (511) 5 aerozole chłodzące do celów medycznych, akonityna, al-
buminowe artykuły żywnościowe do celów medycznych, anty bakte-
ryjne środki do mycia rąk, antybiotyki, antyseptyki, apteczki pierwszej 
pomocy, wyposażone, apteczki przenośne z  wyposażeniem, azotan 
bizmutu do celów farmaceutycznych, balsam gurjunowy do celów me-
dycznych, balsamiczne preparaty do  celów medycznych, balsamy 
do użytku medycznego, bandaże opatrunkowe, białkowe suplementy 
diety, białkowe suplementy dla zwierząt, biocydy, biologiczne hodowle 
tkanek do celów medycznych, biologiczne hodowle tkanek do celów 
weterynaryjnych, biologiczne preparaty do celów medycznych, biolo-
giczne preparaty do celów weterynaryjnych, biomarkery diagnostycz-
ne do  celów medycznych, błonnik pokarmowy, borowina do  kąpieli, 
borowina lecznicza, bransoletki nasączone środkiem odstraszającym 
owady, brom do celów farmaceutycznych, cement kostny do celów chi-
rurgicznych i ortopedycznych, chemiczne środki antykoncepcyjne, chi-
nina do  celów medycznych, chinolina do  celów medycznych, chirur-

giczne materiały opatrunkowe, chleb dla diabetyków przystosowany 
do celów medycznych, chloroform, chusteczki nasączane płynami far-
maceutycznymi, cukier do celów medycznych, cukier mlekowy do ce-
lów farmaceutycznych, czopki, dentystyczne materiały ścierne, deter-
genty do  celów medycznych, dezodoranty, inne niż dla ludzi lub 
zwierząt, diastaza do  celów medycznych, dietetyczna żywność przy-
stosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane 
do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, digitalina, drewno cedrowe jako środek odstraszający 
owady, drożdże do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne do ce-
lów farmaceutycznych, ekstrakty tytoniowe [owadobójcze], ekstrakty 
ziołowe do  celów medycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], 
enzymy do celów farmaceutycznych, enzymy do celów medycznych, 
enzymy do celów weterynaryjnych, enzymy mlekowe do celów farma-
ceutycznych, ergotamina do  celów farmaceutycznych, estry celulozy 
do celów farmaceutycznych, estry do celów farmaceutycznych, etery 
celulozy do  celów farmaceutycznych, etery do  celów farmaceutycz-
nych, eukaliptol do celów farmaceutycznych, eukaliptus do celów far-
maceutycznych, fenol do celów farmaceutycznych, fosforany do celów 
farmaceutycznych, fungicydy, gaza opatrunkowa, gazy do celów me-
dycznych, gąbka do ran, gencjana do celów farmaceutycznych, glicero-
fosfaty, gliceryna do  celów medycznych, glukoza do  celów medycz-
nych, gorczyca do  celów farmaceutycznych, guma do  celów 
medycznych, guma do żucia do celów medycznych, guma z nikotyną 
do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, gumiguta do celów medycz-
nych, gwajakol do celów farmaceutycznych, hematogen, hemoglobina, 
herbata dla astmatyków, herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów 
leczniczych, herbicydy, homogenizowana żywność przystosowana 
do  celów medycznych, hormony do  celów medycznych, hydrastyna, 
hydrastynina, immunostymulanty, implanty chirurgiczne składające się 
z żywych tkanek, insektycydy, intymne preparaty nawilżające, izotopy 
do celów medycznych, jalapa [wilec przeczyszczający], jedzenie liofili-
zowane przystosowane do celów medycznych, jod do celów farmaceu-
tycznych, jodki do celów farmaceutycznych, jodoform, jodyna, jujuba 
lecznicza, kadzidełka do  odstraszania owadów, kalomel [fungicyd], 
kamfora do celów medycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, 
kapsułki na  lekarstwa, kapsułki z  polimerów na  bazie dendrymerów, 
do  produktów farmaceutycznych, karbolineum [środek przeciwpaso-
żytniczy], katechu do celów farmaceutycznych, kauczuk do celów den-
tystycznych, kąpiele tlenowe, kleje chirurgiczne, kleje do protez denty-
stycznych, kokaina, kolagen do celów medycznych, kolcorośł lekarska 
[sarsaparilla] do celów medycznych, kolodium do celów farmaceutycz-
nych, komórki macierzyste do celów medycznych, komórki macierzy-
ste do celów weterynaryjnych, kompresy, koper włoski do celów me-
dycznych, kora do  celów farmaceutycznych, kora drzewa myrobalan 
do celów farmaceutycznych, kora kondurango do celów medycznych, 
kora krotonowa, kora mangrowa do  celów farmaceutycznych, kora 
z angostury do celów medycznych, korzenie lecznicze, korzenie rabar-
baru do celów farmaceutycznych, kreozot do celów farmaceutycznych, 
krew do celów medycznych, kultury mikroorganizmów do celów me-
dycznych i  weterynaryjnych, kurara, kwas galusowy do  celów farma-
ceutycznych, kwasja [gorzknia] do celów medycznych, kwasy do celów 
farmaceutycznych, kwebracho do celów medycznych, kwiat siarczany 
do  celów farmaceutycznych, lakier dentystyczny, lecytyna do  celów 
medycznych, lecznicze płyny do  przemywania oczu, lecznicze płyny 
do włosów, lecznicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty toaletowe, 
lecznicze suche szampony, lecznicze szampony dla zwierząt domo-
wych, lecznicze środki do czyszczenia zębów, lecznicze świece do ma-
sażu, lekarstwa przeciw zaparciem, leki dla ludzi, leki do celów stomato-
logicznych, leki do  celów weterynaryjnych, leki pomocnicze 
[wspierające] do  celów medycznych, leki seroterapeutyczne, leki 
wzmacniające, lep na muchy [taśmy], lepy na muchy, liofilizowana żyw-
ność przystosowana do celów medycznych, liofilizowane mięso przy-
stosowane do  celów medycznych, lukrecja do  celów farmaceutycz-
nych, lupulina do  celów farmaceutycznych, magnezja do  celów 
farmaceutycznych, majtki chłonne dla osób cierpiących na inkontynen-
cję, majtki higieniczne, mastyksy dentystyczne, maści do celów farma-
ceutycznych, maści do leczenia oparzeń słonecznych, maści rtęciowe, 
maść przeciw odmrożeniom do  użytku farmaceutycznego, materiały 
do plombowania zębów, materiały opatrunkowe, medyczne, mazidła, 
mączka rybna do celów farmaceutycznych, mąka do celów farmaceu-
tycznych, mąka z  siemienia lnianego do  celów farmaceutycznych, 
mech irlandzki do  celów medycznych, mentol, mięso liofilizowane 
przystosowane do celów medycznych, mięta do celów farmaceutycz-
nych, mineralne suplementy diety, mleczko pszczele do celów farma-
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ceutycznych, mleko migdałowe do  celów farmaceutycznych, mleko 
w proszku dla niemowląt, moleskin do celów medycznych, mydła anty 
bakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, nalewki do  celów 
medycznych, napary lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie, napo-
je z  mleka słodowego do  celów medycznych, narkotyki, narkotyki 
do celów medycznych, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, octan 
glinu do celów farmaceutycznych, octany do celów farmaceutycznych, 
odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, od-
świeżacze do ubrań i tkanin, odżywcze suplementy diety, okłady, okła-
dy gorczycowe, okrągłe podkładki na  odciski stóp, olej gorczycowy 
do  celów medycznych, olej rycynowy do  celów medycznych, olejek 
kamforowy do celów medycznych, olejek terpentynowy do celów far-
maceutycznych, olejek z kopru do celów leczniczych, olejki lecznicze, 
opaski barkowe do  celów chirurgicznych, opiaty, opium, opodeldok 
[maść mydlano-kamforowa], osocze krwi, owadobójcze szampony dla 
zwierząt, owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, papier do okła-
dów gorczycowych, papier odczynnikowy do celów medycznych, pa-
pier odczynnikowy do celów weterynaryjnych, papier przeciwmolowy, 
papierosy beztytoniowe do celów medycznych, paski siarkowe do de-
zynfekcji, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, pasza leczni-
cza dla zwierząt, patyczki do czyszczenia uszu do celów medycznych, 
pektyna do celów farmaceutycznych, pepsyny do celów farmaceutycz-
nych, peptony do celów farmaceutycznych, pestycydy, pieluchomajtki 
dziecięce, pieluchy dla osób cierpiących na inkontynencję, pieluchy dla 
zwierząt, pieluszki dla niemowląt, pijawki do celów medycznych, pla-
stry, plastry do celów medycznych, plastry z nikotyną do użytku jako 
pomoc w  rzucaniu palenia, płótno opatrunkowe do  celów medycz-
nych, płyny do celów farmaceutycznych, płyny do celów weterynaryj-
nych, płyny do  płukania jamy ustnej do  celów medycznych, płyny 
do przemywania oczu, płyny do przemywania pochwy do celów me-
dycznych, podłoża dla kultur bakteryjnych, podpaski higieniczne, po-
mady do celów medycznych, porcelana na protezy dentystyczne, pre-
paraty albuminowe do celów medycznych, preparaty bakteriologiczne 
do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty bakteryjne do ce-
lów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty bizmutowe do celów 
farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, 
preparaty chemiczne do  celów medycznych, preparaty chemiczne 
do  celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne do  diagnozowania 
ciąży, preparaty chemiczne do leczenia chorób roślin zbożowych, pre-
paraty chemiczne do usuwania śnieci zbożowej, preparaty chemiczne 
do  zwalczania chorób winorośli, preparaty chemiczne do  zwalczania 
flloksery, preparaty chemiczne do  zwalczania pleśni, preparaty che-
miczno-farmaceutyczne, preparaty czyszczące do  szkieł kontakto-
wych, preparaty diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do  celów 
weterynaryjnych, preparaty do irygacji do celów medycznych, prepara-
ty do kąpieli do celów medycznych, preparaty do leczenia trądziku, pre-
paraty do  niszczenia grzybów powodujących próchnienie drewna, 
preparaty do niszczenia szkodników, preparaty do odświeżania powie-
trza, preparaty do odymiania do celów medycznych, preparaty do ste-
rylizacji, preparaty do sterylizacji gleby, preparaty do tępienia larw, pre-
paraty do  tępienia ślimaków nagich, preparaty do  zwalczania myszy, 
preparaty enzymatyczne do  celów medycznych, preparaty enzyma-
tyczne do celów weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne, prepara-
ty farmaceutyczne do  pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne 
przeciw łupieżowi, preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych, 
preparaty leczące wszawicę [pedikulicydy], preparaty lecznicze na po-
rost włosów, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty na bazie 
wapna do celów farmaceutycznych, preparaty na hemoroidy, prepara-
ty na  odmrożenia, preparaty nutraceutyczne do  celów terapeutycz-
nych lub medycznych, preparaty organoterapeutyczne, preparaty 
przeciw moczeniu się, preparaty przeciw molom, preparaty przeciw 
oparzeniom słonecznym do celów farmaceutycznych, preparaty prze-
ciwpasożytnicze, preparaty rozszerzające oskrzela, preparaty tamujące 
krwawienie, preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty ułatwiające 
ząbkowanie, preparaty weterynaryjne, preparaty witaminowe, prepa-
raty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, preparaty zawiera-
jące aloes do celów farmaceutycznych, preparaty zmniejszające popęd 
seksualny, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów 
dietetycznych lub medycznych, propolis do celów farmaceutycznych, 
proszek kantarydowy, proszek perłowy do celów medycznych, przepa-
ski na oczy do celów medycznych, przeszczepy [żywe tkanki], przewod-
niki chemiczne do  elektrod elektrokardiografów, pyretrum [proszek], 
rad do  celów medycznych, radiologiczne substancje kontrastowe 
do  celów medycznych, rozpuszczalniki do  usuwania plastrów samo-
przylepnych, roztwory do szkieł kontaktowych, siemię lniane do celów 

farmaceutycznych, skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycz-
nych, słodycze do celów leczniczych, słód do celów farmaceutycznych, 
soda oczyszczona do celów farmaceutycznych, sole do celów medycz-
nych, sole do  kąpieli do  celów medycznych, sole do  kąpieli mineral-
nych, sole potasowe do celów medycznych, sole sodowe do celów me-
dycznych, sole trzeźwiące, sole wód mineralnych, sperma 
do  sztucznego zapłodnienia, spoiwa do  kopyt zwierzęcych, sterydy, 
stopy metali szlachetnych do celów dentystycznych, strychnina, sub-
stancje odżywcze dla mikroorganizmów, substancje radioaktywne 
do celów medycznych, substancje żrące do celów farmaceutycznych, 
sulfonamidy [leki], suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety 
o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające alginiany, su-
plementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające droż-
dże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawiera-
jące glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety 
zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę, su-
plementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawie-
rające olej lniany, suplementy diety zawierające propolis, suplementy 
diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię 
lniane, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suplemen-
ty witaminowe w postaci plastrów, surowice, sykatywy [środki osusza-
jące] do  celów medycznych, syropy do  użytku farmaceutycznego, 
szampony lecznicze, szampony przeciw wszom, szczepionki, sztyfty 
kaustyczne, sztyfty przeciw brodawkom, środki algobójcze, środki bak-
teriobójcze, środki dezynfekcyjne do  celów higienicznych, środki de-
zynfekcyjne do toalet chemicznych, środki do leczenia oparzeń, środki 
do mycia bydła [insektycydy], środki do mycia psów [insektycydy], środ-
ki do mycia zwierząt [insektycydy], środki do oczyszczania powietrza, 
środki do tępienia much, środki do tępienia szkodników, środki hemo-
statyczne w sztyfcie, środki lecznicze przeciw poceniu się, środki leczni-
cze przeciw poceniu się stóp, środki na odciski, środki nasenne, środki 
odkażające, środki odstraszające insekty dla psów, środki odstraszające 
owady, środki przeciw pasożytom, środki przeciw roślinom skrytopłcio-
wym, środki przeciw roztoczom, środki przeciw zrogowaceniom, środki 
przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, środki przeciwrobacze, 
środki przeczyszczające, środki ściągające do celów medycznych, środ-
ki trawienne do  celów farmaceutycznych, środki uspakajające, środki 
uspokajające, środki wywołujące pęcherze, środki zmniejszające apetyt 
do  celów medycznych, tabletki przeciwutleniające, tabletki wspoma-
gające odchudzanie, tabletki wspomagające opalanie, tabletki zmniej-
szające apetyt, tampony, terpentyna do celów farmaceutycznych, tlen 
do  celów medycznych, tłuszcz dojarski [maść do  pielęgnacji wymion 
oraz skóry ludzkiej], tłuszcze do celów medycznych, tłuszcze do celów 
weterynaryjnych, tran, trociczki do odymiania, trucizny, trucizny bakte-
ryjne, trutki na  szczury, tymol do  celów farmaceutycznych, waciki 
do  celów medycznych, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, wata 
do celów medycznych, wata higroskopijna, wazelina do celów medycz-
nych, węgiel drzewny do  celów farmaceutycznych, winny kamień 
do celów farmaceutycznych, wkładki do stanika dla karmiących matek, 
woda gulardowa, woda melisowa do celów farmaceutycznych, woda 
morska do kąpieli leczniczych, woda termalna, woda utleniona do ce-
lów medycznych, wody mineralne do  celów medycznych, wodzian 
chloralu do celów farmaceutycznych, wosk dentystyczny, wosk do mo-
delowania do  celów stomatologicznych, wstępnie wypełnione strzy-
kawki do  celów medycznych, wyciągi z  chmielu do  celów farmaceu-
tycznych, wypełnienia skóry do  wstrzykiwania, wywary do  celów 
farmaceutycznych, zioła do palenia do celów medycznych, zioła leczni-
cze, żelatyna do celów medycznych, żele do stymulacji seksualnej, żyw-
ność dla niemowląt, żywność homogenizowana przystosowana do ce-
lów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do  celów 
medycznych, aldehyd mrówkowy do celów farmaceutycznych, aldehy-
dy do celów farmaceutycznych, alginiany do celów farmaceutycznych, 
alkaliczne jodki do  celów farmaceutycznych, alkaloidy do  celów me-
dycznych, alkohol leczniczy, amalgamaty dentystyczne, amalgamaty 
dentystyczne ze złota, aminokwasy do celów medycznych, aminokwa-
sy do celów weterynaryjnych, anestetyki [środki znieczulające] 

(111) 327250 (220) 2019 07 25 (210) 502722
(151) 2019 12 17 (441) 2019 09 02
(732) glanTIeR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, głubczyce (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) glanTIeR
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(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w pra-
niu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, my-
dła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielę-
gnacji włosów, środki do czyszczenia zębów 

(111) 327251 (220) 2019 07 25 (210) 502739
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 09
(732) aMaRO WOJCIeCh WOJCIeCh aMaRO aMaROne,  
Warszawa (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) kasztanowy
(531) 05 11 15, 26 07 19, 26 07 25, 29 01 11, 26 04 03, 26 04 04
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi cateringowe w  zakresie 
dostarczania żywności i napojów, usługi doradcze w zakresie sztuki 
kulinarnej 

(111) 327252 (220) 2019 07 25 (210) 502746
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 09
(732) aMaRO WOJCIeCh WOJCIeCh aMaRO aMaROne,  
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) heaRTMaDe by atelier amaro
(540) 

(591) kasztanowy
(531) 24 03 07, 24 03 18, 26 01 01, 26 01 03, 26 01 18, 26 01 21, 
27 05 01, 05 11 15, 29 01 11
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi cateringowe w  zakresie 
dostarczania żywności i napojów, usługi doradcze w zakresie sztuki 
kulinarnej 

(111) 327253 (220) 2019 07 25 (210) 502747
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 09
(732) aMaRO WOJCIeCh WOJCIeCh aMaRO aMaROne,  
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) atelier amaro
(540) 

(591) kasztanowy
(531) 05 11 15, 26 04 03, 26 04 04, 26 07 19, 27 05 01, 29 01 11
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi cateringowe w  zakresie 
dostarczania żywności i napojów, usługi doradcze w zakresie sztuki 
kulinarnej 

(111) 327254 (220) 2019 07 26 (210) 502789
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 09
(732) BOnDUelle POlSKa SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KaSZeTKa
(540) 

(591) czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony
(531) 29 01 14, 27 05 01, 05 09 19, 05 09 01, 05 07 02
(510), (511) 29 głęboko mrożone dania warzywne, gotowe dania wa-
rzywne, gotowe produkty z warzyw, konserwowane warzywa, konserwo-
we rośliny strączkowe, krojone warzywa, mieszanki warzywne, mrożone 
gotowe posiłki składające się głównie z  warzyw, pokrojone warzywa, 
potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, przekąski na bazie wa-
rzyw, przekąski na bazie warzyw strączkowych, przekąski na bazie ziem-
niaków, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona 
roślin strączkowych), przystawki na bazie warzyw, sałatki gotowe, sałatki 
na bazie ziemniaków, sałatki podawane na przystawki, sałatki warzywne, 
sałatki z  roślin strączkowych, warzywa fermentowane, warzywa goto-
wane, warzywa grillowane, warzywa kapustne, przetworzone, warzywa 
konserwowane, warzywa konserwowane [w  oleju], warzywa liofilizo-
wane, warzywa marynowane, warzywa marynowane w sosie sojowym, 
warzywa mrożone, warzywa obrane ze  skórki, warzywa preparowane, 
warzywa przetworzone, warzywa solone, warzywa strączkowe przetwo-
rzone, warzywa suszone, warzywa w plasterkach, konserwowe, warzywa 
w  puszkach, warzywa w  słoikach, 30 gotowe przekąski na  bazie zbóż, 
kasza bulgur, kasza gryczana, kasza kukurydziana, kasza manna, kasza 
perłowa, kasza perłowa [przetworzona], kasze, kasze spożywcze, kon-
serwowane ziarna pełnego zboża, kuskus, kuskus [grysik], kuskus [kasza], 
produkty spożywcze z kukurydzy, produkty żywnościowe na bazie zbóż 
przeznaczone do spożycia przez ludzi, przekąski na bazie kukurydzy, prze-
kąski na bazie zbóż, przekąski składające się głównie ze zboża, przekąski 
składające się z  produktów zbożowych, przekąski wykonane z  kukury-
dzy, przekąski wykonane z pszenicy, przekąski wytwarzane z produktów 
zbożowych, przekąski z  kukurydzy, przekąski z  produktów zbożowych, 
przetwory spożywcze na  bazie ziaren, przetworzona komosa ryżowa, 
przetworzone ziarna, pszenica przetworzona, zboża, zboża do  żywno-
ści do  spożycia przez ludzi, zboża przetworzone, zboża przetworzone 
do spożycia przez ludzi, artykuły spożywcze ze zbóż, 31 kasza jęczmienna 
perłowa [niełuskana], nieprzetworzona komosa ryżowa, nieprzetworzona 
pszenica, nieprzetworzone warzywa, nieprzetworzone zboża, surowa 
pszenica, surowe warzywa, zboże nieprzetworzone 

(111) 327255 (220) 2019 07 29 (210) 502867
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 09
(732) ZaKłaDy MIĘSne SIleSIa SPÓłKa aKCyJna, Katowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zakłady mięsne SIleSIa S a  PROSTy SKłaD przyprawione 
mięso z  kurczaka +sól peklująca Z  KURneJ PÓłKI bez zbędnych 
dodatków wysoka zawartość białka Polski drób
(540) 

(591) zielony, niebieski, czerwony, szary, pomarańczowy, czarny
(531) 03 07 03, 03 04 01, 03 04 02, 03 04 18, 26 04 02, 26 04 22, 
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26 11 02, 26 04 01, 26 01 01, 26 01 05, 26 01 18, 26 07 25, 25 01 15, 
27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 29 wędliny drobiowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna 
wędlin drobiowych, doradztwo w  sprawie organizowania i  prowa-
dzenia działalności gospodarczej, 39 usługi magazynowania, składo-
wania i dystrybucji wędlin drobiowych 

(111) 327256 (220) 2019 08 01 (210) 503001
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 09
(732) ROCKFIn SeRVICe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Małkowo (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) ROCKFIn SeRVICe
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe (szkielety ramowe do budowli), me-
talowe elementy usztywniające i  wzmacniające konstrukcję, metalowe 
kapsuły [pojemniki], metalowe konstrukcje, metalowe zbiorniki na wodę, 
modułowe przenośne konstrukcje budowlane [metalowe], przewody 
metalowe, rury i rurki ze stali, rury metalowe, rury, rurki i przewody giętkie 
i wyposażenie do nich, w tym zawory, metalowe, zbiorniki (metalowe-) 
[konstrukcje], zbiorniki metalowe, złączki rur metalowe, 7 kompresory 
gazowe, maszyny dla odlewnictwa, maszyny do cięcia papieru, maszy-
ny do formowania metali, maszyny do kalandrowania papieru, maszyny 
do  łączenia, maszyny do  nitowania, maszyny do  obróbki masy papier-
niczej, maszyny do  obróbki metali, maszyny do  procesu pudlarskiego, 
maszyny do produkcji kartonów, maszyny do produkcji tektury, maszyny 
do produkcji tektury falistej, maszyny do proszkowania, maszyny do prze-
twórstwa metali, maszyny do tłoczenia, maszyny do wytłaczania, maszy-
ny i przyrządy do spawania i lutowania, maszyny powlekające, maszyny 
rafinujące masę papierniczą, maszyny zwijające papier, obrotowe maszy-
ny do cięcia papieru, inne niż do użytku biurowego, pompy hydrauliczne, 
pompy hydrauliczne serwosterowane, pompy pneumatyczne, prowadni-
ce maszynowe [części maszyn], reduktory ciśnienia [części maszyn], regu-
latory [części maszyn], regulatory [zawory] jako części maszyn, regulatory 
pneumatyczne do silników, silniki do sprężarek, silniki hydrauliczne, silniki 
parowe, smarownice [części maszyn], smarownice na  sprężone powie-
trze, smarownice tłokowe pneumatyczne, sprężarki, sprężarki [maszy-
ny], sprężarki do maszyn, sprężarki elektryczne, sprężarki gazu, sprężarki 
obrotowe, sprężarki powietrza, sprężarki powietrzne, sprężarki tłokowe, 
tłoki [części maszyn lub silników], turbiny do wytwarzania mocy, turbiny 
gazowe, turbiny hydrauliczne, turbiny parowe [inne niż do pojazdów lą-
dowych], zawory do maszyn, zawory hydrauliczne, 35 usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z urządzeniami konstrukcyjnymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  akcesoriami metalowymi, 37 budowa obiektów 
inżynierii wodno-lądowej, instalacja, naprawa i konserwacja kondensato-
rów pary, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwa-
rzania energii, serwisowanie (przegląd) silników pojazdów, 40 cieplna 
obróbka metali, obróbka [obróbka mechaniczna] metali, obróbka i po-
wlekanie powierzchni metalowych, obróbka metali, powlekanie metalu, 
powlekanie metalu [niemalarskie], produkcja na zamówienie części skła-
dowych odlewanych, produkcja na  zamówienie stalowych elementów 
konstrukcyjnych, 41 usługi szkolenia dla personelu, 42 analizy w zakresie 
inżynierii technologicznej, badania techniczne, badania w  dziedzinie 
technologii prowadzone przez inżynierów, doradztwo techniczne, do-
radztwo techniczne związane z projektowaniem, dostarczanie raportów 
inżynieryjnych, inżynieria komputerowa, inżynieria mechaniczna, inży-
nieria techniczna, konstrukcyjne (projektowanie-), kontrola i testowanie 
jakości, nadzór i  inspekcja techniczna, ocena jakości produktów, opra-
cowywanie badań technicznych, oszacowania w dziedzinie technologii 
wykonywane przez inżynierów, planowanie projektów technicznych, 
planowanie projektów technicznych w dziedzinie inżynierii, pomiary in-
żynieryjne, prace inżynieryjne, projektowanie części do pojazdów lądo-
wych, projektowanie i  opracowywanie oprogramowania sterowników, 
projektowanie i  opracowywanie produktów inżynieryjnych, projekto-
wanie i  opracowywanie produktów przemysłowych, projektowanie 
i testowanie nowych produktów, projektowanie i testowanie w zakresie 
opracowywania nowych produktów, projektowanie instalacji i urządzeń 
przemysłowych, projektowanie komponentów mechanicznych i mikro-
mechanicznych, projektowanie konstrukcji, projektowanie maszyn spe-
cjalistycznych, projektowanie modeli, projektowanie narzędzi, projekto-
wanie oprogramowania sterowników, projektowanie oprogramowania 
systemowego, projektowanie produktów inżynieryjnych, projektowanie 
przyrządów, projektowanie ramowych konstrukcji przestrzennych, pro-
jektowanie rurociągów, projektowanie systemów inżynierii budowlanej, 
projektowanie techniczne, projektowanie techniczne i doradztwo, pro-

jektowanie urządzeń i  przyrządów mechanicznych, elektromechanicz-
nych i  optoelektronicznych, przeglądy techniczne, przygotowywanie 
raportów technicznych, sporządzanie raportów technicznych, studium 
wykonalności technicznej, testowanie bezpieczeństwa urządzeń i insta-
lacji ciśnieniowych, testowanie funkcjonalności maszyn, testowanie kom-
ponentów, testowanie maszyn, testowanie produktów, testowanie prze-
mysłowe wspomagane komputerowo, testowanie urządzeń w dziedzinie 
inżynierii elektrycznej, testowanie zagrożenia hałasem środowiska, testy 
inżynieryjne, udzielanie informacji dotyczących inżynierii przemysłowej, 
usługi architektoniczne i  inżynieryjne, usługi doradcze w zakresie inży-
nierii przemysłowej, usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii 
morskiej, usługi inżynieryjne, usługi inżynieryjne dla branży gazowniczej, 
usługi inżynieryjne dla osób trzecich, usługi inżynieryjne oraz usługi in-
żynieryjne wspomagane komputerowo, usługi inżynieryjne w  dziedzi-
nie energii elektrycznej i  produkcji gazu ziemnego, usługi inżynieryjne 
w dziedzinie mocy napędowej, usługi inżynieryjne w dziedzinie robotyki, 
usługi inżynieryjne w  dziedzinie technologii energetycznej, usługi in-
żynieryjne w zakresie analizy konstrukcji, usługi inżynieryjne w zakresie 
analizy maszyn, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, 
usługi inżynieryjne w zakresie projektowania maszyn, usługi inżynieryjne 
związane z systemami transportu gazu i zaopatrzenia w gaz, usługi po-
miarów technicznych, usługi projektowania technicznego wspomagane-
go komputerowo, usługi technologiczne i projektowanie w tym zakresie, 
usługi w zakresie badań i opracowywania w obszarze inżynierii, usługi 
w zakresie doradztwa technicznego, usługi w zakresie inspekcji technicz-
nej, usługi w zakresie inżynierii elektrycznej, usługi w zakresie inżynierii 
jądrowej, usługi w zakresie pomiarów i testów technicznych, usługi w za-
kresie projektowania techniczne, usługi w zakresie przeglądów technicz-
nych, usługi w zakresie testów technicznych, usługi w zakresie wspoma-
ganego komputerem projektowania technicznego, usługi zarządzania 
projektami inżynieryjnymi 

(111) 327257 (220) 2019 08 01 (210) 503002
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 09
(732) ROCKFIn SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Małkowo (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) ROCKFIn
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe (szkielety ramowe do  budowli), 
metalowe elementy usztywniające i wzmacniające konstrukcję, meta-
lowe kapsuły [pojemniki], metalowe konstrukcje, metalowe zbiorniki 
na  wodę, modułowe przenośne konstrukcje budowlane [metalowe], 
przewody metalowe, rury i  rurki ze  stali, rury metalowe, rury, rurki 
i  przewody giętkie i  wyposażenie do  nich, w  tym zawory, metalowe, 
zbiorniki (metalowe-) [konstrukcje], zbiorniki metalowe, złączki rur 
metalowe, 7 kompresory gazowe, maszyny dla odlewnictwa, maszyny 
do cięcia papieru, maszyny do formowania metali, maszyny do kalan-
drowania papieru, maszyny do łączenia, maszyny do nitowania, maszy-
ny do obróbki masy papierniczej, maszyny do obróbki metali, maszyny 
do  procesu pudlarskiego, maszyny do  produkcji kartonów, maszyny 
do  produkcji tektury, maszyny do  produkcji tektury falistej, maszyny 
do proszkowania, maszyny do przetwórstwa metali, maszyny do tło-
czenia, maszyny do wytłaczania, maszyny i przyrządy do spawania i lu-
towania, maszyny powlekające, maszyny rafinujące masę papierniczą, 
maszyny zwijające papier, obrotowe maszyny do cięcia papieru, inne 
niż do  użytku biurowego, pompy hydrauliczne, pompy hydrauliczne 
serwosterowane, pompy pneumatyczne, prowadnice maszynowe 
[części maszyn], reduktory ciśnienia [części maszyn], regulatory [części 
maszyn], regulatory [zawory] jako części maszyn, regulatory pneuma-
tyczne do silników, silniki do sprężarek, silniki hydrauliczne, silniki pa-
rowe, smarownice [części maszyn], smarownice na sprężone powietrze, 
smarownice tłokowe pneumatyczne, sprężarki, sprężarki [maszyny], 
sprężarki do  maszyn, sprężarki elektryczne, sprężarki gazu, sprężarki 
obrotowe, sprężarki powietrza, sprężarki powietrzne, sprężarki tłoko-
we, tłoki [części maszyn lub silników], turbiny do  wytwarzania mocy, 
turbiny gazowe, turbiny hydrauliczne, turbiny parowe [inne niż do po-
jazdów lądowych], zawory do maszyn, zawory hydrauliczne, 9 oprogra-
mowanie do inżynierii budowy maszyn , 37 budowa obiektów inżynie-
rii wodno-lądowej, instalacja, naprawa i  konserwacja kondensatorów 
pary, konserwacja, serwis i  naprawa urządzeń i  instalacji do  wytwa-
rzania energii, serwisowanie (przegląd) silników pojazdów, 40 ciepl-
na obróbka metali, obróbka [obróbka mechaniczna] metali, obróbka 
i  powlekanie powierzchni metalowych, obróbka metali, powlekanie 
metalu, powlekanie metalu [niemalarskie], produkcja na  zamówienie 
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części składowych odlewanych, produkcja na  zamówienie stalowych 
elementów konstrukcyjnych, 42 analizy w zakresie inżynierii technolo-
gicznej, badania techniczne, badania w dziedzinie technologii prowa-
dzone przez inżynierów, doradztwo techniczne, doradztwo techniczne 
związane z projektowaniem, dostarczanie raportów inżynieryjnych, in-
żynieria komputerowa, inżynieria mechaniczna, inżynieria techniczna, 
konstrukcyjne (projektowanie-), kontrola i  testowanie jakości, nadzór 
i  inspekcja techniczna, ocena jakości produktów, opracowywanie ba-
dań technicznych, oszacowania w dziedzinie technologii wykonywane 
przez inżynierów, planowanie projektów technicznych, planowanie 
projektów technicznych w  dziedzinie inżynierii, pomiary inżynieryj-
ne, prace inżynieryjne, projektowanie części do  pojazdów lądowych, 
projektowanie i  opracowywanie oprogramowania sterowników, pro-
jektowanie i  opracowywanie produktów inżynieryjnych, projektowa-
nie i opracowywanie produktów przemysłowych, projektowanie i  te-
stowanie nowych produktów, projektowanie i  testowanie w  zakresie 
opracowywania nowych produktów, projektowanie instalacji i  urzą-
dzeń przemysłowych, projektowanie komponentów mechanicznych 
i mikromechanicznych, projektowanie konstrukcji, projektowanie ma-
szyn specjalistycznych, projektowanie modeli, projektowanie narzędzi, 
projektowanie oprogramowania sterowników, projektowanie opro-
gramowania systemowego, projektowanie produktów inżynieryjnych, 
projektowanie przyrządów, projektowanie ramowych konstrukcji prze-
strzennych, projektowanie rurociągów, projektowanie systemów inży-
nierii budowlanej, projektowanie techniczne, projektowanie technicz-
ne i doradztwo, projektowanie urządzeń i przyrządów mechanicznych, 
elektromechanicznych i  optoelektronicznych, przeglądy techniczne, 
przygotowywanie raportów technicznych, sporządzanie raportów 
technicznych, studium wykonalności technicznej, testowanie bezpie-
czeństwa urządzeń i instalacji ciśnieniowych, testowanie funkcjonalno-
ści maszyn, testowanie komponentów, testowanie maszyn, testowanie 
produktów, testowanie przemysłowe wspomagane komputerowo, 
testowanie urządzeń w  dziedzinie inżynierii elektrycznej, testowanie 
zagrożenia hałasem środowiska, testy inżynieryjne, udzielanie infor-
macji dotyczących inżynierii przemysłowej, usługi architektoniczne 
i  inżynieryjne, usługi doradcze w  zakresie inżynierii przemysłowej, 
usługi doradztwa technicznego w  zakresie inżynierii morskiej, usługi 
inżynieryjne, usługi inżynieryjne dla branży gazowniczej, usługi inży-
nieryjne dla osób trzecich, usługi inżynieryjne oraz usługi inżynieryjne 
wspomagane komputerowo, usługi inżynieryjne w dziedzinie energii 
elektrycznej i produkcji gazu ziemnego, usługi inżynieryjne w dziedzi-
nie mocy napędowej, usługi inżynieryjne w dziedzinie robotyki, usługi 
inżynieryjne w dziedzinie technologii energetycznej, usługi inżynieryj-
ne w zakresie analizy konstrukcji, usługi inżynieryjne w zakresie analizy 
maszyn, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, usłu-
gi inżynieryjne w zakresie projektowania maszyn, usługi inżynieryjne 
związane z systemami transportu gazu i zaopatrzenia w gaz, usługi po-
miarów technicznych, usługi projektowania technicznego wspomaga-
nego komputerowo, usługi technologiczne i projektowanie w tym za-
kresie, usługi w zakresie badań i opracowywania w obszarze inżynierii, 
usługi w zakresie doradztwa technicznego, usługi w zakresie inspekcji 
technicznej, usługi w zakresie inżynierii elektrycznej, usługi w zakresie 
inżynierii jądrowej, usługi w zakresie pomiarów i testów technicznych, 
usługi w  zakresie projektowania techniczne, usługi w  zakresie prze-
glądów technicznych, usługi w  zakresie testów technicznych, usługi 
w zakresie wspomaganego komputerem projektowania technicznego, 
usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi 

(111) 327258 (220) 2016 04 18 (210) 455056
(151) 2019 12 12 (441) 2019 08 26
(732) TOWaRZySTWO STRZeleCKIe BRaCTWO KURKOWe,  
Kraków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) BRaCTWO KURKOWe W KRaKOWIe
(510), (511) 16 afisze, plakaty, akwarele, akwaforty, albumy, almanachy, 
artykuły biurowe z  wyjątkiem mebli, atlasy, bilety, biuletyny informa-
cyjne, bloki do  pisania, bloki listowe jako papeteria, bloki rysunkowe, 
broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma, fotografie, gazety, kalen-
darze, karty pocztowe, kartki okolicznościowe na zawiadomienia i po-
dziękowania, katalogi, kokardy papierowe, komiksy, książki, litografie, 
obrazy oprawione lub nie, mapy, mapy geograficzne, materiały do in-
troligatorstwa, materiały do  modelowania, materiały do  nauczania, 
materiały do  rysowania, materiały drukowane, materiały piśmienne, 
modele i makiety architektoniczne, nalepki, naklejki, notatniki, notesy, 

obrazy, obrusy papierowe, obwoluty na luźne kartki, obwoluty papie-
rowe na dokumenty, oleodruki, ołówki, oprawy, papier, papier do pako-
wania, papier do pisania, papier do zawijania, plany, portrety, prospekty, 
przybory do pisania, publikacje, pudełka kartonowe lub papierowe, re-
produkcje graficzne, rozaria domowe, rozkłady, drukowane repertuary 
godzinowe, rysunki, serwetki stołowe papierowe, zaproszenia, serwety 
na stół papierowe, szablony, śpiewniki, torebki do pakowania z papieru 
lub tworzyw sztucznych, teczki na dokumenty jako artykuły biurowe, 
wydruki graficzne, pieczęcie, wzory do kalkowania, zakładki do książek, 
zeszyty, znaczki pocztowe, 35 agencje importowo-eksportowe, agen-
cje informacji handlowej, agencje reklamowe, organizowanie sprzeda-
ży w trybie aukcji i przetargów publicznych, badania opinii publicznej, 
dystrybucja materiałów reklamowych-próbek, druków, prospektów, 
broszur, informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputero-
wych bazach danych, organizowanie i prowadzenie baz danych o wo-
lontariuszach i  beneficjentach pomocy udzielanej przez organizacje 
społeczne, komputerowe zarządzanie plikami, obróbka tekstów, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, poszukiwania w  zakresie patronatu, 
pokazy towarów, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, re-
klama społeczna, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 
tworzenie kampanii społecznych promujących postawy patriotyczne, 
polskie dziedzictwo narodowe oraz tradycje historyczne, wynajmowa-
nie nośników reklamowych, promocja wolontariatu i pracy społecznej, 
promocja sportu i zdrowego trybu życia, promocja inicjatyw i działań 
na promocji postaw patriotycznych, polskiego dziedzictwa narodowe-
go oraz tradycji historycznych, doradztwo w  zakresie organizowania 
i  prowadzenia działalności społecznej, prowadzenie fundacji i  stowa-
rzyszeń, prowadzenie hurtowni, sklepu oraz sklepu internetowego 
z książkami, odzieżą, gadżetami reklamowymi, artykułami sportowymi, 
płytami CD, usługi marketingowe, usługi public relations, zarządzanie 
stowarzyszeniem, doradztwo związane z rozwojem wizerunku stowa-
rzyszeń i  fundacji, zarządzanie w działalności handlowej, zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, 36 usługi 
finansowe, usługi operacji finansowych, usługi transakcji finansowych, 
usługi elektronicznego transferu kapitału, usługi w zakresie sponsorin-
gu, sponsorowanie finansowe w zakresie stypendiów i dotacji, zbiórki 
darowizn, organizowanie środków finansowych w zakresie działalności 
na rzecz na promocji postaw patriotycznych, polskiego dziedzictwa na-
rodowego oraz tradycji historycznych, organizowanie środków finanso-
wych w zakresie działalności edukacyjnej i oświatowej, promocji kultury 
fizycznej i sportu, tworzenie funduszu stowarzyszenia, zbiórki funduszy 
na cele dobroczynne, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu re-
fundacji w  imieniu osób trzecich, wynajem nieruchomości własnych 
i  dzierżawionych, zarządzanie nieruchomościami własnymi i  dzierża-
wionymi, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność edukacyjna, 
kulturalna, oraz w  zakresie kultury fizycznej, sportu, dobroczynności 
i  kultu religijnego, usługi bibliotek, działalność sportowa, doradztwo 
zawodowe, edukacja, informacja o  edukacji, usługi doradztwa zawo-
dowego, informacja o  rekreacji, instruktaże, organizowanie i  obsługa 
konferencji i kongresów, organizowanie konkursów z dziedziny edukacji 
i rozrywki, kształcenie praktyczne, organizowanie obozów sportowych, 
organizowanie obozów artystycznych, organizowanie przyjęć z zakresu 
rozrywki, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, pisa-
nie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie elektroniczne on-line 
nie  do  pobrania, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych 
niż teksty reklamowe, usługi reporterskie, organizowanie i prowadzenie 
seminariów, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, wypożyczanie 
książek i  czasopism, porady w  zakresie edukacji lub kształcenia, dzia-
łalność społeczna w  zakresie edukacji, organizowanie i  prowadzenie 
warsztatów edukacyjnych, artystycznych i  rozrywkowych, produkcja 
filmów i programów oświatowych, organizowanie wypoczynku, orga-
nizowanie akcji edukacyjno-rozrywkowych mających na celu promocję 
postaw patriotycznych, polskiego dziedzictwa narodowego oraz trady-
cji historycznych, organizowanie imprez edukacyjnych, rozrywkowych 
oraz kulturalnych mających na celu promocję tradycji i historii, organizo-
wanie loterii, organizowanie występów artystycznych i spotkań autor-
skich, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie zawodów 
strzeleckich, organizowanie szkoleń strzeleckich, organizowanie imprez 
rekreacyjno-sportowych, organizowanie przedstawień teatralnych, or-
ganizowanie warsztatów teatralnych, usługi klubów zdrowia mających 
na celu poprawienie kondycji fizycznej, kultura fizyczna, nauczanie ko-
respondencyjne, usługi obozów wakacyjnych, organizowanie i prowa-
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dzenie koncertów, organizowanie spektakli i widowisk muzycznych, im-
presariat, producenckie usługi muzyczne, produkcja filmów innych niż 
reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, realizacja 
spektakli, rozrywka [widowiska], usługi studia nagrań, udostępnianie 
obiektów i  urządzeń sportowych, udostępnianie ośrodków rekreacji, 
usługi dystrybucji biletów, usługi przekwalifikowania zawodowego, 
usługi szkół, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiek-
tów sportowych, wynajmowanie stadionów, wypożyczanie sprzętu 
sportowego, wypożyczanie zabawek, usługi klubów sportowych, orga-
nizowanie i prowadzenie sekcji i  szkółek sportowych, usługi trenerów 
sportowych, usługi prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzie-
ży, usługi wydawnicze, wystawy muzealne, usługi świadczone przez 
muzea, udostępnianie obiektów muzealnych, udostępnianie obiektów 
i sprzętu muzealnego, organizowanie wystaw muzealnych 

(111) 327259 (220) 2016 04 22 (210) 455373
(151) 2019 11 27 (441) 2016 06 20
(732) BaKOMa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) RODOWa SZlaCheTna
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe, wódka, likiery, brandy, 
gotowe napoje alkoholowe 

(111) 327260 (220) 2017 02 27 (210) 468185
(151) 2019 11 27 (441) 2018 03 05
(732) FaRMaTeKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Katowice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) grand Prix Farmacji
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, ad-
ministrowanie działalności gospodarczej, usługi sekretarskie, usługi 
badania rynku, usługi badania opinii publicznej, prenumerata cza-
sopism, handlowe informacje i  porady udzielane konsumentom, 
produkcja filmów reklamowych, sprzedaż wyrobów farmaceutycz-
nych dla osób trzecich, 41 nauczanie, rozrywka, organizowanie kon-
ferencji i seminariów, organizowanie wystaw, organizowanie imprez 
sportowych oraz koncertów i spektakli, usługi związane z produkcją 
programów radiowych i telewizyjnych, produkcja filmów innych niż 
reklamowe, telewizyjne programy rozrywkowe, publikowanie ksią-
żek, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publiko-
wanie tekstów innych niż teksty reklamowe 

(111) 327261 (220) 2017 04 03 (210) 469942
(151) 2019 12 12 (441) 2019 08 19
(732) InTegRO DaCh SySTeM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, lębork (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) FleXCOnneCT PROFeSSIOnal
(510), (511) 1 chemiczne środki czyszczące do kominów, 2 farby alu-
miniowe, farby i  farby mocno rozcieńczone, farby ognioodporne, 
farby przeciw zanieczyszczeniom, farby wodne, gumożywice, lakier 
asfaltowy, lakier bitumiczny, powłoki do krycia smołowaną tekturą, 
preparaty ochronne do metali, preparaty zapobiegające matowieniu 
metali, środki zabezpieczające przed rdzą, 17 farby izolacyjne 

(111) 327262 (220) 2017 08 23 (210) 475648
(151) 2019 12 03 (441) 2019 08 19
(732) KOMPleX TORUS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) JaWa
(510), (511) 3 maseczki kosmetyczne, kremy, balsamy do ciała, mydła, 
szampony do  włosów, odżywki do  włosów, płyny do  podłóg, anty-
poślizgowe preparaty do podłóg, preparaty do czyszczenia garnków, 
do  czyszczenia rur, do  czyszczenia dywanów, szampony do  dywa-
nów, żele i kostki do WC, płyny do szyb, ściereczki nasączone deter-
gentami, środki do szorowania, odplamiacze do bielizny, wybielacze 
do prania, mleczko do czyszczenia mebli, 16 chusteczki celulozowe 
do  celów kosmetycznych, do  nosa, chusteczki higieniczne, papier 
do  pakowania, folia do  pakowania z  tworzywa sztucznego, foliowe 

torebki do lodu, obrusy papierowe, pudełka kartonowe, ręczniki pa-
pierowe, serwetki papierowe, papier toaletowy, tablice ogłoszenio-
we papierowe, torebki do  pakowania, torebki do  gotowania, torby 
na śmieci, ulotki, nalepki, tapety papierowe, pędzle, artykuły biurowe, 
opakowania z  tworzyw sztucznych, gąbki toaletowe,, 21 ściereczki 
do czyszczenia, ścierki do podłogi, ściereczki do mebli, gąbki toale-
towe, gąbki do  celów domowych, zmywaczki do  naczyń, zmywaki 
kuchenne, mydelniczki, mopy, miednice, rękawice do  prac domo-
wych, podkładki pod naczynia, kosze do  śmieci, wiaderka do  lodu, 
deski do krojenia, deski do prasowania, łopatki do ciasta, dozowniki 
do  mydła, przybory gospodarstwa domowego, dzbanki, filiżanki, 
foremki do lodu, foremki do ciastek, kubki, kieliszki do jajek, ręczne 
przybory i narzędzia używane w gospodarstwie domowym i kuchni, 
przybory kuchenne nieelektryczne, 35 doradztwo w  zakresie rekla-
my, marketingu i promocji, usługi w zakresie prezentacji produktów, 
kampanie marketingowe, aktualizowanie informacji reklamowych 
w  komputerowej bazie danych, kompilacja ogłoszeń reklamowych 
w  celu wykorzystania ich  jako strony internetowe, zgrupowanie 
na  rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalających wygodnie 
je oglądać i kupować w sklepie wielobranżowym, obejmującym pro-
dukty spożywcze, artykuły użytku codziennego, artykuły chemii go-
spodarczej, kosmetyki, środki opatrunkowe, farmaceutyki, artykuły 
agD, odkurzacze, noże elektryczne, nożyce, szatkownice do warzyw, 
grille kuchenne, grille kempingowe, gazowe, grille elektryczne, grille 
do gotowania, grille węglowe do celów domowych, artykuły przemy-
słowe, materiały piśmiennicze, elektronika, artykuły dla ogrodnictwa, 
rolnictwa, reklama za pośrednictwem poczty, prasy, środków maso-
wego przekazu, gazetek reklamowych, folderów, rozpowszechniania 
próbek reklamowych, gazetek reklamowych  

(111) 327263 (220) 2017 10 05 (210) 477322
(151) 2019 12 04 (441) 2019 08 19
(732) InDyKPOl BRanD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InDyKPOl Premium Pasztet dworski gWaRanCJa 100% jakości
(540) 

(591) czerwony, biały, granatowy, złoty, pomarańczowy
(531) 03 07 04, 24 03 18, 26 04 02, 26 02 01, 29 01 15, 27 05 01
(510), (511) 29 pasztety  

(111) 327264 (220) 2017 10 06 (210) 477348
(151) 2019 12 05 (441) 2017 11 13
(732) aFlOFaRM FaRMaCJa POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Pabianice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) solvetusan
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do  celów 
medycznych, substancje dietetyczne do  celów leczniczych, suple-
menty diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do ce-
lów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty 
roślinne o  przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do  celów 
leczniczych w  postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, prosz-
ków, pianek, aerozoli, wszystkie wyżej wymienione produkty do sto-
sowania w przeziębieniu oraz na układ oddechowy 

(111) 327265 (220) 2017 10 27 (210) 478296
(151) 2019 12 12 (441) 2019 08 12
(732) CIeŚlaK anDRZeJ PalIWa CenTRUM, Koluszki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Paliwa Centrum
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(540) 

(591) ciemnoszary, ciemnoczerwony, czerwony, czarny
(531) 26 01 16, 07 11 10, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 4 paliwa, paliwo silnikowe, benzyna, paliwo na bazie ropy 
naftowej, olej napędowy, paliwo gazowe 

(111) 327266 (220) 2018 03 06 (210) 483150
(151) 2019 12 05 (441) 2018 09 17
(732) KRySIaK SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Baranowo (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K
(540) 

(591) biały, zielony
(531) 27 01 05, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 7 kosiarki i  dokaszarki do  trawy elektryczne i  spalinowe, 
ostrza do kosiarek, silniki do kosiarek, kosy spalinowe, przycinarki jako 
narzędzia obsługiwane ręcznie, nożyce do żywopłotów, pilarki, piły łań-
cuchowe, ciągniki ogrodnicze jednoosiowe takie jak traktory ogrodowe 
do  strzyżenia trawników, pługi, glebogryzarki, zgrabiarki, zamiatarki, 
wertykulatory, odśnieżarki, odkurzacze ogrodnicze, pompy zanurzenio-
we, agregaty prądotwórcze, spawarki,, 8 kosiarki ogrodowe ręczne, ręcz-
ne odśnieżarki, narzędzia ręczne sterowane ręcznie, 35 usługi w zakresie 
organizowania pokazów towarów, informacji handlowej i porad konsu-
menckich, reklamowanie towarów i  usług oraz ich  promocja na  rzecz 
osób trzecich, internetowe przekazywanie informacji tekstowych i ob-
razowych na temat sprzedaży wysyłkowej towarów, usługi prowadze-
nia sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej i  za  pośrednictwem 
Internetu: artykułów rolniczych, ogrodniczych i leśnych, maszyn i urzą-
dzeń oraz przyborów i sprzętu dla rolnictwa, leśnictwa i ogrodnictwa, 
doradztwo w sprawach działalności gospodarczej w zakresie rolnictwa, 
ogrodnictwa i  leśnictwa, badania rynku, opinii publicznej i  badania 
marketingowe, tworzenie komputerowych baz danych i  zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, przetwarzanie danych dla osób trzecich, 
organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, tworzenie 
i rozpowszechnianie katalogów reklamowych, ulotek, folderów i innych 
materiałów informacyjnych, tworzenie stron internetowych, tworzenie 
tekstów reklamowych i  sponsorowanych, 37 naprawa i  konserwacja 
sprzętu ogrodniczego, usługi serwisowe sprzętu ogrodniczego, obej-
mujące naprawę, konserwację, ocenę stanu technicznego, wycenę usług 
i napraw urządzeń ogrodniczych ręcznych, elektrycznych i spalinowych, 
a  także rozpatrywanie gwarancji na  sprzęt ogrodniczy,prowadzenie 
infolinii serwisowej i  informacyjnej dla klientów dotyczącej informacji 
technicznych jak i  sposobu obsługi urządzeń i  sprzętu ogrodniczego, 
44 usługi związane z ogrodnictwem, terenami zieleni, sadownictwem, 
leśnictwem, doradztwo w zakresie aranżacji zieleni, projektowania, za-
kładania i utrzymywania ogrodów oraz ochrony roślin, chirurgia drzew 
i krzewów, projektowanie i wykonawstwo ogrodów, architektura krajo-
brazu, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich 
o tematyce ogrodniczej, sadowniczej oraz uprawy roślin (w tym porady 
dotyczące narzędzi i sprzętu do pielęgnacji ogrodów i utrzymania po-
rządku w otoczeniu domu, kalendarium ogrodnika i sadownika, przykła-
dy aranżacji ogrodów, porady odnośnie pielęgnacji ogrodów i sadów, 
trendy w ogrodnictwie, sadownictwie, porady w zakresie uprawy roślin), 
wypożyczanie sprzętu rolniczego i  ogrodniczego (zwłaszcza maszyn, 
urządzeń i narzędzi ogrodniczych),  

(111) 327267 (220) 2018 04 06 (210) 484540
(151) 2019 12 19 (441) 2019 09 09

(732) CZeChOWSKa DOROTa MDa PROMOTIOn  
agenCJa ReKlaMOWa, Kościno (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) ZipCover
(510), (511) 16 artykuły piśmiennicze, przybory do  pisania, bloczki 
do pisania, zeszyty, segregatory, książki 

(111) 327268 (220) 2018 04 11 (210) 484683
(151) 2019 12 06 (441) 2018 08 13
(732) ROSTKOWSKa WIKTORIJa MaTRIOSZKa, Piaseczno (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) MaTRIOSZKa
(510), (511) 35 administrowanie sprzedażą, usługi pośrednictwa i  do-
radztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia 
usług, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spo-
żywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholo-
wymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej w związku z mię-
sem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z jogurtami mrożonymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z lodami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekola-
dą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  deserami, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z owocami morza, usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie produktów delikatesowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
owoców, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z mięsem, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z piwem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycz-
nymi, usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  deserami, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z owocami morza, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z kawą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z jogurtami mro-
żonymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z lodami, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środ-
kami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, 
usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie słodyczy, usługi w  zakresie pro-
mocji sprzedaży, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usłu-
gi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, zawieranie 
transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line 

(111) 327269 (220) 2018 05 16 (210) 485991
(151) 2019 12 12 (441) 2019 08 12
(732) BeRgMann gROUP SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BeRgMann gROUP Sp  z o o 
(540) 

(531) 06 01 02, 06 01 04, 27 05 01
(510), (511) 37 budownictwo 

(111) 327270 (220) 2018 06 04 (210) 486640
(151) 2019 12 06 (441) 2019 07 29
(732) eneRga SPÓłKa aKCyJna, gdańsk (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Seniorzy z energią
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(540) 

(591) fioletowy, pomarańczowy, biały
(531) 29 01 13, 27 05 01, 27 05 17, 27 05 24, 24 15 01
(510), (511) 35 usługi w  zakresie reklamy oraz informacji o  działalno-
ści gospodarczej na  rzecz osób trzecich, organizowanie, prowadzenie 
oraz obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, prezentacji, 
aukcji publicznych, marketing oraz prezentacja towarów i/lub usług 
poprzez telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz inne środki 
komunikacji, reklama z  wykorzystaniem metod słownych, dźwięko-
wych, audiowizualnych i multimedialnych-przeznaczona do transmisji 
telewizyjnej, radiowej, za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz 
innych środków komunikacji, usługi organizowania, przygotowania 
targów/ wystaw: usługi organizowania, uczestnictwa w  targach/ wy-
stawach, prezentacjach towarów i/lub usług, pośrednictwo handlowe, 
usługi pośredniczenia w nawiązywaniu kontaktów handlowych / bizne-
sowych, usługi doradcze oraz usługi związane z negocjacją warunków 
współpracy i zawierania umów: usługi w zakresie pośrednictwa w kon-
takcie z mediami usługi z zakresu public relations, usługi konsultingowe 
i doradcze w zakresie public relations, badanie rynku i opinii publicznej, 
badania i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, prognozy 
ekonomiczne, analizy i zarządzanie kosztami, wycena przedsiębiorstw, 
działalności gospodarczej, przedsięwzięć gospodarczych i organizacyj-
nych, doradztwo oraz pomoc w zakresie podejmowania, organizowa-
nia, prowadzenia i  zarządzania działalnością gospodarczą, controlling 
(wsparcie w  procesie planowania, koordynowania i  kontroli przebie-
gu projektów, w  szczególności ekonomicznych w  przedsiębiorstwie), 
w  tym controlling strategiczny, controlling operacyjny, controlling 
marketingowy, usługi menedżerskie, usługi związane z przenoszeniem 
przedsiębiorstw, doradztwo oraz pomoc w zakresie zarządzania perso-
nalnego, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, działalność rachun-
kowa i księgowa, pozyskiwanie, kompilacja, systematyzacja, sortowanie, 
transkrypcja i przetwarzanie danych oraz innych materiałów i elemen-
tów komputerowych baz danych i  innych zbiorów informatycznych, 
zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie danych w plikach 
komputerowych, komputerowych bazach danych i innych zbiorach in-
formatycznych, 41 usługi edukacyjne, usługi w zakresie organizowania, 
prowadzenia i obsługi szkoleń, usługi w zakresie organizowania, prowa-
dzenia i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji, seminariów, zjaz-
dów, wydawnictwa, publikowanie tekstów innych niż reklamowe 

(111) 327271 (220) 2018 07 30 (210) 488779
(151) 2019 12 12 (441) 2019 08 12
(732) SOChOŃ TaDeUSZ P P h U  FaST SeRVICe, Wasilków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FS FaST SeRVICe
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 26 11 13, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 usługi marketingowe 

(111) 327272 (220) 2018 10 24 (210) 491976
(151) 2019 12 19 (441) 2019 08 26
(732) aUTOCenTRUM aaa aUTO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Piaseczno (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aUTOFleX
(540) 

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 29 01 13, 27 05 01, 26 13 25

(510), (511) 12 samochody osobowe, samochody ciężarowe w tym do-
stawcze, samochody osobowe z  napędem spalinowym, samochody 
osobowe z napędem elektrycznym, samochody ciężarowe z napędem 
spalinowym, samochody ciężarowe z  napędem elektrycznym, opo-
ny samochodowe, urządzenia antykradzieżowe do samochodów, 35 
usługi administracyjne, analizy biznesowe, usługi badawcze i informa-
cyjne, usługi biznesowe i informacja dla konsumentów, reklama, mar-
keting i usługi promocyjne, banery reklamowe, reklama w Internecie, 
reklama na wolnym powietrzu, reklama radiowa, reklama i marketing, 
reklama komercyjna i promocja firm, reklama i działania promocyjne, 
reklama w  Internecie za  pośrednictwem sieci społecznościowych, 
usługi pośrednictwa dla osób trzecich dotyczące następujących pro-
duktów i usług: samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, 
finansowania nabycia samochodu, usług finansowych, usług ubezpie-
czeniowych, ubezpieczeń komunikacyjnych, 36 doradztwo finanso-
we w zakresie pożyczek, doradztwo finansowe w zakresie kredytów 
i usług kredytowych, finansowania zakupów, finansowania leasingiem 
samochodów, sprzedaż finansowania, finansowanie dotyczące sa-
mochodów, usługi finansowania w zakresie ubezpieczeń, informacje 
o  ubezpieczeniach i  doradztwo, ubezpieczenia, w  tym ubezpiecze-
nia samochodów osobowych lub ciężarowych, informacje finansowe 
i usługi doradcze, ubezpieczenia pojazdów silnikowych 

(111) 327273 (220) 2018 12 03 (210) 493335
(151) 2019 12 12 (441) 2019 03 11
(732) aDaMeD PhaRMa SPÓłKa aKCyJna, Pieńków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) CaRBODRIl
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne do  leczenia chorób ukła-
du oddechowego, środki przeciwkaszlowe i  wykrztuśne, syropy 
do użytku farmaceutycznego 

(111) 327274 (220) 2018 12 21 (210) 494183
(151) 2019 12 06 (441) 2019 07 22
(732) IMaD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Kraków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) IMaD
(510), (511) 35 świadczenie usług na  rzecz osób trzecich w  zakresie 
przedstawienia kompleksowej oferty towarów w  postaci kompute-
rów, sprzętu komputerowego, komputerów elektronicznych, terminali 
komputerowych oraz drukarek z nimi używanych, monitorów ekrano-
wych, urządzeń napędowych dla dysków elastycznych, modemów, 
aparatów sterujących dla powyższych towarów, kart, dysków, taśm 
i  przewodów, oraz mikrochipów i  obwodów elektronicznych do  za-
pisu danych, części i osprzętu dla powyższych towarów, programów 
komputerowych umożliwiających nabywcom rozeznanie i zakup tych 
towarów oraz prowadzenie supermarketów i  sklepów detalicznych, 
sklepów internetowych w  zakresie wszystkich w/w  towarów, pozy-
skiwanie umów na  zakup i  sprzedaż towarów i  usług na  wszystkie 
w/w  towary, pozyskiwanie umów na  rzecz innych, odnośnie kupna 
i sprzedaży w/w towarów, pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich 
związanych ze sprzedażą w/w towarów, prezentowanie w/w towarów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, pozyskiwanie kontraktów 
na  kupno i  sprzedaż w/w  towarów, promocja sprzedaży w/w  towa-
rów, administrowanie sprzedażą w/w  towarów, promocje sprzedaży 
w punkcie sprzedaży, na rzecz innych w/w towarów, analiza rynku dot  
w/w towarów, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne w/w to-
warów, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez skle-
py online w/w towarów, handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom w wyborze w/w towarów i usług, dostarczanie informacji 
konsumentom na  temat towarów i  usług w/w, 37 serwis urządzeń 
elektronicznych, w  tym sprzętu komputerowego i  urządzeń teleko-
munikacyjnych, serwis elektronicznych urządzeń konsumenckich, na-
prawa, instalacja i konserwacja komputerów i całego sprzętu kompu-
terowego i telekomunikacyjnego, instalowanie komputerów i sprzętu 
telekomunikacyjnego, urządzeń telekomunikacyjnych, konserwacja 
i naprawa sieci komputerowych, usługi konsultacyjne związane z  in-
stalacją, konserwacją i  naprawą sprzętu komputerowego i  urządzeń 
telekomunikacyjnych, instalacja, konserwacja i  naprawa sprzętu 
do  sieci komputerowych i  technologii informacyjnej, 42 instalacja, 
utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania komputerowego, na-
prawa uszkodzonych programów komputerowych 
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(111) 327275 (220) 2019 01 07 (210) 494490
(151) 2019 12 06 (441) 2019 07 29
(732) gRZyB PaWeł, Jakubowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polmar warzywa i owoce
(540) 

(591) czerwony, zielony, czarny, biały
(531) 29 01 14, 05 07 13, 27 05 01, 27 05 10
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciast-
karskich i  cukierniczych prowadzona w  wyspecjalizowanych skle-
pach, sprzedaż hurtowa owoców i  warzyw, sprzedaż detaliczna 
owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 36 
wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawio-
nymi, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 39 trans-
port drogowy towarów, 44 uprawa warzyw, włączając melony oraz 
uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych  

(111) 327276 (220) 2019 04 19 (210) 499031
(151) 2019 12 16 (441) 2019 08 26
(732) VaSTInT POlanD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUSIneSS gaRDen Wrocław
(540) 

(591) biały, zielony
(531) 05 01 07, 05 01 16, 27 05 01, 27 05 17, 29 01 12
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług te-
lekomunikacyjnych, wynajmowanie nośników reklamowych, wynaj-
mowanie przestrzeni reklamowej, reklama billboardowa, reklama 
za  pośrednictwem sieci komputerowej, reklama radiowa, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklamy prasowe-przygoto-
wanie, rozpowszechnianie reklam, 36 usługi w zakresie zarządzania 
i  administrowania nieruchomościami, usługi zarządzania inwesty-
cjami, usługi wynajmu pomieszczeń biurowych i  budynków, usłu-
gi w  zakresie dzierżawy majątku nieruchomego, usługi w  zakresie 
zarządzanie majątkiem nieruchomym, usługi kupna i  sprzedaży 
nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, 37 usługi w  zakresie bu-
downictwa, przygotowywanie terenów pod budowę, wykonywanie 
instalacji budowlanych, wznoszenie kompletnych obiektów budow-
lanych lub ich części, usługi w zakresie nadzoru budowlanego, prze-
budowy, remonty, usługi inżynierskie w zakresie budownictwa lądo-
wego, wykonywanie robót wykończeniowych, nadzór inwestorski, 
nadzór budowlany, 39 wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, 
42 opracowywanie projektów technicznych, ekspertyzy inżynieryj-
ne, nadzór i  inspekcja techniczna, usługi w zakresie dekoracji i pro-
jektowania wnętrz biur i pomieszczeń handlowych, usługi w zakresie 
projektowania architektonicznego i  budowlanego, projektowanie 
budynków, planowanie urbanistyczne, 44 projektowanie i urządza-
nie przestrzeni zielonej wokół budynków biurowych i handlowych 

(111) 327277 (220) 2019 04 19 (210) 499034
(151) 2019 12 16 (441) 2019 08 26
(732) VaSTInT POlanD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUSIneSS gaRDen Wrocław

(540) 

(591) biały, zielony
(531) 05 01 07, 05 01 16, 26 04 01, 26 04 15, 26 04 18, 27 05 01, 
27 05 24, 29 01 12
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług te-
lekomunikacyjnych, wynajmowanie nośników reklamowych, wynaj-
mowanie przestrzeni reklamowej, reklama billboardowa, reklama 
za  pośrednictwem sieci komputerowej, reklama radiowa, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklamy prasowe-przygoto-
wanie, rozpowszechnianie reklam, 36 usługi w zakresie zarządzania 
i  administrowania nieruchomościami, usługi zarządzania inwesty-
cjami, usługi wynajmu pomieszczeń biurowych i  budynków, usłu-
gi w  zakresie dzierżawy majątku nieruchomego, usługi w  zakresie 
zarządzanie majątkiem nieruchomym, usługi kupna i  sprzedaży 
nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, 37 usługi w  zakresie bu-
downictwa, przygotowywanie terenów pod budowę, wykonywanie 
instalacji budowlanych, wznoszenie kompletnych obiektów budow-
lanych lub ich części, usługi w zakresie nadzoru budowlanego, prze-
budowy, remonty, usługi inżynierskie w zakresie budownictwa lądo-
wego, wykonywanie robót wykończeniowych, nadzór inwestorski, 
nadzór budowlany, 39 wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, 
42 opracowywanie projektów technicznych, ekspertyzy inżynieryj-
ne, nadzór i  inspekcja techniczna, usługi w zakresie dekoracji i pro-
jektowania wnętrz biur i pomieszczeń handlowych, usługi w zakresie 
projektowania architektonicznego i  budowlanego, projektowanie 
budynków, planowanie urbanistyczne, 44 projektowanie i urządza-
nie przestrzeni zielonej wokół budynków biurowych i handlowych 

(111) 327278 (220) 2019 05 02 (210) 499366
(151) 2019 12 10 (441) 2019 08 19
(732) aDaMeD PhaRMa SPÓłKa aKCyJna, Pieńków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) aDaFlU
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne stosowane w terapii chorób 
dróg oddechowych u ludzi, preparaty farmaceutyczne do podawa-
nia za pomocą inhalatorów, 10 inhalatory do użytku medycznego 

(111) 327279 (220) 2019 05 02 (210) 499367
(151) 2019 12 10 (441) 2019 08 19
(732) aDaMeD PhaRMa SPÓłKa aKCyJna, Pieńków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) PUlMIXOn
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne stosowane w terapii chorób 
dróg oddechowych u ludzi, preparaty farmaceutyczne do podawa-
nia za pomocą inhalatorów, 10 inhalatory do użytku medycznego 

(111) 327280 (220) 2019 05 02 (210) 499368
(151) 2019 12 10 (441) 2019 08 19
(732) aDaMeD PhaRMa SPÓłKa aKCyJna, Pieńków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) DUSalM
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne stosowane w terapii chorób 
dróg oddechowych u ludzi, preparaty farmaceutyczne do podawa-
nia za pomocą inhalatorów, 10 inhalatory do użytku medycznego 

(111) 327281 (220) 2019 05 09 (210) 499555
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 02
(732) SZUMIgaJ DaMIan ZaKłaD USłUg POgRZeBOWyCh Kalla,  
Piaseczno (Pl)
SZUMIgaJ RaFał, Piaseczno (Pl)
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(540) (znak słowny)
(540) Kalla
(510), (511) 39 usługi transportowe, transport zwłok, międzynaro-
dowy transport zwłok, usługi kierowców, przewóz osób, składowa-
nie i  pakowanie roślin i  kwiatów, dostarczanie kwiatów, wiązanek, 
wieńców i  dekoracji kwiatowych na  życzenie, usługi zaopatrzenia 
w zakresie roślin i kwiatów, organizowanie dostaw kwiatów, 45 usłu-
gi pogrzebowe, usługi zakładów pogrzebowych, kremacja zwłok, 
organizacja i  obsługa ceremonii pogrzebowych, usługi domu po-
grzebowego, balsamowanie zwłok, przygotowanie i  dekorowanie 
grobów, ekshumacje    
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 327282 (220) 2019 06 06 (210) 499974
(151) 2019 12 18 (441) 2019 09 02
(732) KOłaCZeK BeaTa JaDWIga, Kraków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Beata DiPreis
(510), (511) 16 adresarki, afisze, plakaty, afisze, plakaty z  papieru lub 
kartonu, aktówki [artykuły biurowe], akwaforty [grafika], akwarele, al-
bumy do  wklejania, almanachy [roczniki], aparaty do  wykonywania 
winiet, arkusze celulozy regenerowanej do owijania, arkusze z nutami 
w formie drukowanej, arkusze z wiskozy do zawijania, artykuły biuro-
we [z wyjątkiem mebli], atlasy, atrament, atrament korektorski [helio-
grafia], banknoty, bibuły, bielizna stołowa papierowa, bieżniki stołowe 
papierowe, bilety, biuletyny informacyjne, biurowe maszyny do stem-
plowania, bloki [artykuły papiernicze], bony wartościowe, brokat 
do  celów biurowych, broszury, celuloidy do  filmów animowanych, 
chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, chorą-
giewki papierowe, chromolitografie, chusteczki do nosa [papierowe], 
chusteczki papierowe do  usuwania makijażu, cyfry [czcionki drukar-
skie], cyrkle kreślarskie, czasopisma [periodyki], czcionki drukarskie, 
czcionki ze stali, deski kreślarskie [rysownice], diagramy, dozowniki ta-
śmy przylepnej [artykuły biurowe], drukowane arkusze muzyczne, 
drukowane rozkłady, ekierki do rysowania, etui na identyfikatory [arty-
kuły biurowe], etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, ety-
kiety papierowe odprawionego bagażu, etykiety z papieru lub karto-
nu, filtry do  kawy papierowe, folia samoprzylegająca z  tworzyw 
sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, folia z  tworzywa sztucznego 
do opakowywania, folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opa-
kowywania, formularze [blankiety, druki], formy do gliny modelarskiej 
[materiały dla artystów], fotografie [wydrukowane], fotograwiura, fran-
kownice do użytku biurowego, futerały na matryce, galwanotypy [po-
ligrafia], gazety, girlandy papierowe, glina do modelowania, globusy, 
grafity do  ołówków, gumki do  ścierania, hektografy, identyfikatory 
[artykuły biurowe], igły, rylce stalowe do akwafort, indeksy, skorowi-
dze, kalendarze, kalka kopiująca, kalka płócienna, kałamarze (wpusz-
czane w pulpit), kamienie litograficzne, kartki muzyczne z życzeniami, 
kartki z życzeniami, karton, karton z miazgi drzewnej [artykuły papier-
nicze], karty, karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, karty indekso-
we, karty pocztowe, kasetki na  papeterię [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, ko-
kardy papierowe, inne niż pasmanteria lub ozdoby do włosów, komik-
sy, koperty [artykuły piśmienne], koperty na butelki z papieru lub kar-
tonu, 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 ry-
sownicze [kreślarskie], litograficzne dzieła sztuki, łupkowe tabliczki 
do pisania, makiety architektoniczne, mapy geograficzne, masy spe-
cjalne do pieczętowania do użytku piśmiennego, maszynki do ostrze-
nia ołówków, elektryczne lub nie, maszyny do pisania, materiały do in-
troligatorstwa, materiały do  modelowania, materiały do  pakowania 
wykonane z  krochmalu lub skrobi, materiały do  pisania, materiały 
do  rysowania, materiały drukowane, materiały filtracyjne z  papieru, 
materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub 
kartonu, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i  instruktażowe 
(z  wyjątkiem aparatów), matryce, matryce do  druku ręcznego, maty 
papierowe, miseczki na farby wodne dla artystów, modelina polimero-
wa, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], narzędzia do  słojowania 

i  marmurkowania, nawilżacze [artykuły biurowe], nawilżacze do  po-
wierzchni klejących [artykuły biurowe], niszczarki do papieru do użyt-
ku biurowego, notatniki [notesy], 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 papiernicze], oleodruki, 
ołówki, ołówki na grafit [ołówki automatyczne], ołówki węglowe, opa-
ski na rękę do przytrzymywania przyborów do pisania, opaski papiero-
we 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, papier do ma-
szyn rejestrujących, papier do  pisania [listowy], papier do  radiogra-
mów, papier do użytku na stołach do badań, papier do zawijania, pa-
pier filtracyjny [bibuła], papier higieniczny, papier mâché, papier 
nutowy, papier parafinowany, papier pergaminowy, papier przebitko-
wy, papier ryżowy, papier srebrny, papier świecący, papier w  arku-
szach [artykuły piśmienne], papier z miazgi drzewnej, papierowe na-
krycia [obrusy] stołowe, papierowe podkładki na tacki dentystyczne, 
papierowe podkładki pod szklanki, pasta do modelowania, pasta skro-
biowa [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], 
plansze, płytki grawerskie, plany, płótna malarskie, płótno introligator-
skie, płótno nasączone tuszem do powielaczy, płótno nasączone tu-
szem do  urządzeń stosowanych w  reprodukcji dokumentów, płytki 
adresowe do  adresarek, podkładki do  pisania z  klipsem, podkładki 
na biurko, podpórki do książek, podpórki ręki dla malarzy, podręczniki 
[książki], podstawki do długopisów i ołówków, podstawki na stół pa-
pierowe, podstawki pod kufle do piwa, poduszki do stempli, pieczęci, 
pojemniki na ołówki, pojemniki na śmietanę papierowe, portrety, po-
wielacze, prospekty, próbki biologiczne do  mikroskopów [materiał 
dydaktyczny], przebitki [materiały piśmienne], przezrocza [materiały 
piśmienne], przybory do wycierania tablic do pisania, przybory szkol-
ne [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  kapelusze z  tektury, ramki i  stojaki 
do  fotografii, rejestry, księgi główne [książki], reprodukcje graficzne, 
ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, ręczniki papierowe 
do czyszczenia, rolki do taśm barwiących, ryciny [grawerowanie], rylce 
do kopiowania rysunków, rysiki, rysunki, segregatory na luźne kartki, 
serwetki stołowe papierowe, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, 
skoroszyty na  dokumenty, skrobaki wymazujące biurowe, spinacze 
do papieru, spinacze do pieniędzy, stalówki, stalówki ze złota, statuetki 
z papieru mâché, steatyt [kreda krawiecka], stemple do pieczętowania, 
suche kalkomanie, suszki do piór, szablony [artykuły piśmienne], sza-
blony do dekorowania żywności i napojów, szablony do wymazywa-
nia, sznurek introligatorski, sztalugi malarskie, sztychy, ryty [grawiura], 
szufelki do składu typograficznego, szyldy z papieru lub z kartonu, śli-
niaki papierowe, śliniaki z  rękawami, papierowe, śpiewniki, tablice 
arytmetyczne, tablice ogłoszeniowe z  kartonu lub papieru, tace 
do sortowania i liczenia pieniędzy, tacki biurkowe, taśma klejąca [ma-
teriały piśmienne], taśmy [introligatorstwo], taśmy do kodów kresko-
wych, taśmy do maszyn do pisania, taśmy elastyczne do użytku biuro-
wego, 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  przyborami do  pisania [zestawy], temperówki 
do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, tkanina klejąca do mate-
riałów piśmiennych, tkaniny introligatorskie, torby papierowe, torby 
papierowe do  użytku przy sterylizacji narzędzi medycznych, torebki 
do gotowania w kuchniach mikrofalowych, torebki do pakowania [ko-
perty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki z tworzyw 
sztucznych na odchody zwierząt 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, urządzenia 
do  oprawiania fotografii, urządzenia do  zaklejania kopert do  biura, 
urządzenia i maszyny do introligatorstwa [sprzęt biurowy], urządzenia 
i maszyny do powielania, urządzenia ręczne do etykietowania, usuwal-
ne znaczki (stemple), utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku 
do pakowania żywności, wałki do malowania ścian, wałki do maszyn 



112 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 5/2020

do pisania, washi [papier japoński], wieczne pióra, wierszowniki [poli-
grafia], 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, wy-
cinki histologiczne [materiał szkoleniowy], wykroje krawieckie, wypeł-
nienie z papieru lub kartonu, wyroby przeznaczone do wymazywania, 
wzorce pisma do kopiowania, wzornice perforowane do krosien żakar-
dowych, wzory do haftowania, wzory do kalkowania, zaczepy do kart 
indeksowych, zakładki do książek, zakładki do stron, zakreślacze, zapi-
sy nutowe, zawiadomienia [artykuły papiernicze], zestawy drukarskie, 
przenośne [artykuły biurowe], zestawy rysunkowe [komplety kreślar-
skie], zeszyty do pisania lub rysowania, znaczki pocztowe, zszywacze 
[artykuły biurowe], zszywki biurowe, zwijacze do identyfikatorów [ar-
tykuły biurowe], 35 administrowanie programami lojalności konsu-
menta, administrowanie programami dla osób często podróżujących 
drogą powietrzną, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, 
aktualizacja i  utrzymywanie danych w  komputerowych bazach da-
nych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosz-
tów, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania bizne-
sowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii 
publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośred-
nia reklama pocztowa, biura pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw 
sklepowych, doradztwo w  dziedzinie strategii komunikacyjnych pu-
blic relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w re-
klamie, doradztwo w  zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go-
spodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczą-
cych kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, 
fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udziela-
ne konsumentom w wyborze towarów i usług, impresariat w działal-
ności artystycznej, indeksowanie stron internetowych w celach han-
dlowych lub reklamowych, informacja o  działalności gospodarczej, 
kolportaż próbek, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych 
do-), komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, 
marketing w  ramach wydawania oprogramowania, maszynopisanie, 
negocjowanie i  rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 
negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tek-
stów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie CV dla 
osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, optyma-
lizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do  celów 
promocji dodatkowej, organizacja pokazów mody w celach promocyj-
nych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów re-
klamowych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębior-
stwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie 
dokumentów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze-
daży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja progra-
mów typu telezakupy, produkcja programów związanych z telezaku-
pami, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsorowa-
nia wydarzeń sportowych, przeprowadzanie testów psychologicz-
nych w celu selekcji personelu, przygotowanie listy płac, przygotowy-
wanie zeznań podatkowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama kore-
spondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radio-
we, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie re-
klam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub re-
klamowych, sporządzanie wyciągów z  konta, sprzedaż detaliczna 
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i  sanitarnych oraz za-
opatrzenia medycznego, statystyczne zestawienia, stenografia, syste-
matyzacja danych w  komputerowych bazach danych, telefoniczne 
udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, 
transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tworzenie tekstów reklamo-
wych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności go-
spodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji im-
portowo-eksportowych, usługi aukcyjne, usługi doradcze w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w  zakresie 
działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności 
biznesowej, usługi handlu detalicznego online w zakresie dzwonków 

telefonicznych do pobrania, usługi handlu detalicznego online w za-
kresie muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego onli-
ne w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi han-
dlu detalicznego w  zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie 
sztuki, usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycz-
nych, weterynaryjnych i  sanitarnych oraz materiałów medycznych, 
usługi komunikacji korporacyjnej, usługi lobbingu handlowego, usługi 
marketingowe, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi modelek 
i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, doradztwo 
podatkowe w postaci usług rachunkowych, usługi pośrednictwa biz-
nesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwesto-
rów prywatnych z  przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, 
usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie naby-
wania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi prenume-
raty gazet dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy, usługi przypomi-
nania o  spotkaniach [prace biurowe], usługi public relations, usługi 
relacji z mediami, usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań [prace 
biurowe], usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy pro-
duktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opraco-
wania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porówny-
wania cen, usługi w  zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi 
w zakresie wywiadu rynkowego, usługi związane z listami prezentów, 
usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie admini-
stracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wyceny 
handlowe, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu 
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybu-
torów automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie prze-
strzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowe-
go, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk 
handlowych, wypożyczanie wyposażenia biurowego w  obiektach 
do co-workingu, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wy-
szukiwanie informacji w  plikach komputerowych dla osób trzecich, 
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i  sprzedawców 
towarów i  usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w  zakresie 
projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjo-
nowania dóbr i  usług na  rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami, 
zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządza-
nie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako 
wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 41 chro-
nometraż imprez sportowych, cyrki, doradztwo zawodowe, dostar-
czanie filmów, nie  do  pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do po-
brania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na  żądanie, dub-
bing, dystrybucja filmów, edukacja religijna, egzaminy edukacyjne dla 
użytkowników pilotażu dronów, fotografia, fotoreportaże, hazard, in-
formacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informa-
cja o rekreacji, instruktaż w zakresie aikido, komputerowe przygotowa-
nie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura 
fizyczna, kursy korespondencyjne, montaż taśm wideo, nagrywanie 
na taśmach wideo, nauczanie indywidualne, nauka gimnastyki, nauka 
judo, nocne kluby, obsługa ogrodów zoologicznych, organizacja im-
prez rozrywkowych typu cosplay, organizacja pokazów mody w celach 
rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie i  prowadzenie 
forów edukacyjnych z  udziałem osób, organizowanie i  prowadzenie 
kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, 
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadze-
nie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie 
konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie widowisk 
[impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub eduka-
cyjnych, organizowanie zawodów sportowych, pisanie piosenek, pisa-
nie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, 
planowanie przyjęć [rozrywka], pozowanie dla artystów, produkcja fil-
mów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja mu-
zyczna, produkcja programów radiowych i  telewizyjnych, produkcja 
widowisk, prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z  przewodni-
kiem, prowadzenie wycieczek z  przewodnikiem, prowadzenie zajęć 
fitness, przedstawienia teatralne [produkcja], przedszkola, przekazy-
wanie know-how [szkolenia], publikowanie książek, publikowanie on-
-line elektronicznych książek i  czasopism, publikowanie tekstów, in-
nych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, 
redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), rezerwowanie 
miejsc na pokazy, reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamo-
wych, sport (wypożyczanie sprzętu-) [z wyjątkiem pojazdów], sporzą-
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dzanie napisów [np  do filmów], sprawdziany edukacyjne, studia filmo-
we, szkolenia sado [szkolenia z  japońskiej ceremonii picia herbaty], 
szkoły z internatem, świadczenie usług w zakresie karaoke, telewizyjne 
usługi rozrywkowe, tłumaczenia, tłumaczenie języka migowego, tre-
sura zwierząt, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostęp-
nianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie 
obiektów i  sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], udostępnianie obiek-
tów i sprzętu do gry w golfa, udostępnianie obiektów i sprzętu do sa-
lonów gier, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostęp-
nianie obiektów i  sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji 
elektronicznych, nie  do  pobrania, usługi agencji dystrybucji biletów 
[rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi biblioteczne, usługi 
bibliotek objazdowych, usługi edukacyjne świadczone przez asysten-
tów dla osób wymagających specjalnej opieki, usługi edukacyjne 
świadczone przez szkoły, usługi edycji wideo na  potrzeby realizacji 
imprez, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, usługi kaligrafii, usługi klubowe [rozrywka lub na-
uczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi 
kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztu-
ki, usługi muzeów [wystawy], usługi orkiestry, usługi parków rozrywki, 
usługi pokazów filmowych usługi prezenterów muzyki, usługi prze-
kwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, 
usługi studia nagrań, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy 
symulatorów, usługi technika oświetlenia na  potrzeby realizacji im-
prez, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi 
trenerskie, usługi w  zakresie inżynierii dźwięku do  obsługi imprez, 
usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie obozów 
wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie opracowania graficznego, 
inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 
usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi związane z dyskotekami, 
wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń 
do gier, wynajem urządzeń kinematograficznych, wynajmowanie kor-
tów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowa-
nie stadionów, wypożyczanie akwariów pokojowych, wypożyczanie 
aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów tele-
wizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie dzieł 
sztuki, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, 
wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, 
wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu do  nurkowania, 
wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie zabawek, wystawianie 
spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych, wyższe uczelnie 
[edukacja], 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, ana-
lizy chemiczne, analizy dotyczące poszukiwania pokładów ropono-
śnych, analizy pisma ręcznego [grafologia], analizy systemów kompu-
terowych, analizy wody, audyt energetyczny, badania bakteriologiczne, 
badania biologiczne, badania chemiczne, badania dotyczące techno-
logii telekomunikacyjnych, badania geologiczne, badania naukowe, 
badania naukowe i  technologiczne w  dziedzinie klęsk żywiołowych, 
badania naukowe i  technologiczne związane z mapowaniem paten-
tów, badania techniczne, badania w dziedzinie budownictwa, badania 
w dziedzinie fizyki, badania w dziedzinie kosmetyki, badania w dzie-
dzinie mechaniki, badania w dziedzinie spawania, badania w zakresie 
ochrony środowiska naturalnego, chmura obliczeniowa, digitalizacja 
dokumentów [skanowanie], doradztwo dotyczące bezpieczeństwa 
komputerowego, doradztwo w  dziedzinie bezpieczeństwa danych, 
doradztwo w  dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie 
oszczędności energii, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudo-
wy sprzętu komputerowego, doradztwo w  zakresie projektowania 
stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii kompute-
rowej i  programowaniu za  pośrednictwem strony internetowej, eks-
ploracja podwodna [akwanautyka], elektroniczne monitorowanie ak-
tywności związanej z  kartami kredytowymi w  celu wykrywania 
oszustw w Internecie, elektroniczne monitorowanie identyfikujących 
informacji w celu wykrywania kradzieży tożsamości w Internecie, ho-
sting serwerów, hosting stron internetowych, instalacja oprogramo-
wania komputerowego, kalibrowanie [pomiary], konserwacja opro-
gramowania komputerowego, kontrola jakości, kontrola szybów 
naftowych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektronicz-
ną, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwer-
sja fizyczna, medyczne badania naukowe, miernictwo [pomiary], mo-
nitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, 
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, 
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieau-
toryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, ocena 

jakości drewna na pniu, ocena jakości wełny, odblokowywanie telefo-
nów komórkowych, odzyskiwanie danych komputerowych, opraco-
wywanie oprogramowania w  ramach publikacji oprogramowania, 
opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie jako usłu-
ga [SaaS], pisanie techniczne, platforma jako usługa [PaaS], pomiary 
geodezyjne, pomiary pól naftowych, poszukiwania geologiczne, po-
szukiwania ropy naftowej, powielanie programów komputerowych, 
prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trze-
cich, prognozowanie pogody, prognozy meteorologiczne, programo-
wanie komputerów, projektowanie budowlane, projektowanie deko-
racji wnętrz, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, 
projektowanie mody, projektowanie opakowań, projektowanie opro-
gramowania komputerowego, projektowanie systemów komputero-
wych, projektowanie urbanistyczne, projektowanie wizytówek, próby 
kliniczne, przechowywanie danych elektronicznych, rozsiewanie środ-
ków chemicznych w chmurach w celu wywołania deszczu, stwierdza-
nie autentyczności dzieł sztuki, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], 
testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem sprawności, testowanie 
materiałów, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych 
na  stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], 
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, two-
rzenie platform komputerowych, tworzenie zapasowych kopii danych 
poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek interneto-
wych, udzielanie informacji naukowej i doradztwa w zakresie kompen-
sacji emisji dwutlenku węgla, usługi architektoniczne, usługi chemicz-
ne, usługi doradcze w  dziedzinie technologii, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii telekomunikacyjnej, usługi graficzne, usługi inżynieryjne, 
usługi kartograficzne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, 
usługi konsultacyjne w  dziedzinie technologii informacyjnej, usługi 
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowa-
nia danych, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, usługi w za-
kresie ochrony antywirusowej komputerów, usługi w zakresie poszuki-
wań złóż w  dziedzinie przemysłu naftowego, gazowego i  wydo- 
bywczego, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowa-
nie serwerów WWW, wypożyczanie oprogramowania komputerowe-
go, wzornictwo przemysłowe 

(111) 327283 (220) 2019 06 07 (210) 500831
(151) 2019 11 20 (441) 2019 08 05
(732) galICJanKa RP SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Powroźnik (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) galICJanKa
(510), (511) 32 wody: mineralne, źródlane, stołowe, gazowane, sodo-
we, w tym również każda z nich z dodatkami smakowymi lub zapa-
chowymi, napoje bezalkoholowe, w  tym z  udziałem wód mineral-
nych, soków owocowych, wyciągów ziołowych, aperitify i  koktajle 
bezalkoholowe, napoje izotoniczne 

(111) 327284 (220) 2019 03 14 (210) 497199
(151) 2019 12 12 (441) 2019 06 24
(732) gÓReCKa MaRTa MagIClOOP, Krzaki Czaplinkowskie (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Magicloop
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 25 odzież, odzież szydełkowa, odzież wełniana, odzież dzia-
na, odzież dziergana, dziergane skarpetki, dziergane swetry, dziergane 
chusty, dziergane szale, dziergane rękawice, dziergane czapki, dzier-
gane nakrycia głowy, dziergane torby, dziergane sukienki, 26 dodatki 
do odzieży, koronki wełniane, koronki, artykuły dziewiarskie, ozdobne 
artykuły dziewiarskie, druty dziewiarskie, szydełka, igły dziewiarskie, 
szydełka z zapadką [igły], agrafki do nabierania oczek do użytku przy 
robieniu na drutach, artykuły pasmanteryjne, 35 sprzedaż odzieży, do-
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datków do odzieży i akcesoriów odzieżowych, sprzedaż dzianin i artyku-
łów wykonanych z dzianiny lub wyrobów dzianych, sprzedaż artykułów 
dziewiarskich, artykułów pasmanteryjnych, drutów dziewiarskich, szy-
dełek, igieł, agrafek, guzików, udostępnianie przestrzeni reklamowej, 
usługi reklamowe,, 40 szycie (produkcja na zamówienie), szycie odzieży 
na miarę, szycie zasłon, usługi szycia, usługi dziergania, usługi wykony-
wania produktów dzianych, 41 usługi edukacyjne i  instruktażowe, na-
uka szycia, nauka dziergania na drutach, nauka dziergania na szydełku, 
szkolenia z dziergania na szydełku i drutach, usługi pisania blogów, pu-
blikowanie tekstów, publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie 
książek edukacyjnych, publikowanie materiałów edukacyjnych, orga-
nizowanie webinarów, prowadzenie webinarów, wszystkie powyższe 
usługi tylko w zakresie dotyczącym szycia, dziergania na drutach i dzier-
gania na szydełku, nauki dziergania na drutach i szydełku 

(111) 327285 (220) 2016 09 09 (210) 461278
(151) 2019 12 03 (441) 2016 12 05
(732) CalDena SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, Trępnowy (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) SyneRgy
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem rolniczym, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z  ze  sprzętem rolniczym, usługi doradcze dotyczące promocji 
sprzedaży, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, mar-
ketingu i promocji, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów 
do celów handlowych, promocyjnych i  reklamowych, udostępnianie 
powierzchni reklamowej, usługi marketingowe za  pośrednictwem 
wyszukiwarek internetowych, doradztwo marketingowe w  zakresie 
mediów społecznościowych, usługi konsultacji biznesowych w branży 
rolniczej, udzielanie informacji dotyczących działalności gospodarczej 
w  zakresie przemysłu rolniczego, 42 hosting portali internetowych, 
programowanie oprogramowania do  portali internetowych, cha-
troomów, linii chatów i  forów internetowych, projektowanie portali 
sieciowych, projektowanie, tworzenie, hosting i  utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, tworzenie, projektowanie, opraco-
wywanie i  utrzymywanie witryn internetowych na  rzecz osób trze-
cich, projektowanie, zarządzanie i nadzór forum dyskusyjnych on-line, 
usługi badawcze w zakresie rolnictwa, usługi informacyjne dotyczące 
bezpieczeństwa nawozów stosowanych w  rolnictwie, usługi infor-
macyjne dotyczące bezpieczeństwa substancji chemicznych stoso-
wanych w rolnictwie, specjalistyczne usługi konsultacyjne i doradcze 
w zakresie chemii rolniczej, usługi w zakresie oceniania skuteczności 
rolniczych środków chemicznych, 45 usługi serwisów społecznościo-
wych on-line, doradztwo prawne, badania prawne 

(111) 327286 (220) 2009 05 04 (210) 355363
(151) 2019 12 23 (441) 2009 08 17
(732) Sa5 SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
PROgReSS DRZWI SPÓłKa KOManDyTOWa, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Progress
(540) 

(591) czerwony, niebieski
(531) 24 15 02, 27 05 01, 29 01 01, 29 01 04
(510), (511) 6 stal surowa i  półprzetworzona, wlewki stalowe, kęsiska, 
wyroby stalowe walcowane i  ciągnione, okładziny dekoracyjne meta-
lowe w  postaci: siatek, krat, konstrukcji prętowych i  paneli ażurowych 
przeznaczone jako elementy elewacji, wyposażenia i  wystroju wnętrz 
oraz małej architektury, metalowe okładziny ścian zewnętrznych i  we-
wnętrznych oraz sufitów, wycieraczki podłogowe metalowe, balustrady 
i ogrodzenia metalowe, metalowe kratki ściekowe i wentylacyjne, nakry-
cia odwodnień punktowych i liniowych, metalowe elementy systemów 

grzewczych i wentylacyjnych, metalowe rury i przewody przeznaczone 
dla budownictwa, elementy metalowe zadaszeń, metalowa stolarka 
okienna i drzwiowa oraz metalowe akcesoria do niej, takie jak: zamki, sa-
mozamykacze, listwy osłonowe, żaluzje, rolety, osłony przeciwsłoneczne, 
podłogi i ścianki metalowe, listwy metalowe do podłogi, schody meta-
lowe, ścianki działowe metalowe, blachy perforowane, silosy metalowe, 
7 sita techniczne, przenośniki, mieszalniki, urządzenia filtrujące i  części 
do  nich, urządzenia przesiewające i  odwadniające oraz części do  nich 
przeznaczone dla przemysłu ciężkiego, cementowego, wapienniczego, 
chemicznego, spożywczego i energetyki, instalacji ochrony środowiska, 
wydobywczego surowców, maszynowego, papierniczego, drzewnego, 
11 filtry przemysłowe, filtry powietrza, zbiorniki ciśnieniowe i  zbiorniki 
bezciśnieniowe, reaktory stanowiące chemiczne instalacje przemysłowe, 
kolumny do fizyczno-chemicznej separacji frakcji, wymienniki ciepła, 17 
materiały dźwiękochłonne przeznaczone dla budownictwa, folie z two-
rzyw sztucznych przeznaczone dla budownictwa, 19 konstrukcje budow-
lane niemetalowe, konstrukcje żelbetowe, materiały budowlane niemeta-
lowe takie jak: piasek, wapno, zaprawy budowlane, żwir, beton, betonowe 
elementy budowlane oraz drogowe, gips, płyty i konstrukcje z gipsu, kar-
tonu, szkło, drewno budowlane, kamień, kamień ozdobny, cegły, nieme-
talowe okładziny elewacyjne oraz przeznaczone do wystroju wnętrz, gla-
zura, terakota, niemetalowe elementy zadaszeń, niemetalowe elementy 
drenażowe oraz elementy instalacji kanalizacyjnej, niemetalowa stolarka 
okienna i drzwiowa oraz niemetalowe akcesoria do niej takie jak: klamki, 
wizjery, progi i  otwory wentylacyjne, zawiasy, listwy osłonowe, żaluzje, 
rolety, osłony przeciwsłoneczne, podłogi i ścianki niemetalowe, parkiety, 
panele podłogowe i ścienne, listwy niemetalowe do podłóg, okładziny 
dekoracyjne niemetalowe w postaci: siatek, krat, konstrukcji prętowych 
i paneli ażurowych przeznaczone jako elementy elewacji, wyposażenia 
i wystroju wnętrz oraz małej architektury, niemetalowe okładziny ścian 
zewnętrznych i  wewnętrznych oraz sufitów, balustrady i  ogrodzenia 
niemetalowe, niemetalowe kratki ściekowe i  wentylacyjne, niemetalo-
we rury, kształtki i przewody przeznaczone dla budownictwa, elementy 
niemetalowe zadaszeń, schody niemetalowe, ścianki działowe niemeta-
lowe, silosy niemetalowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w zakresie to-
warów w postaci: wyrobów metalowych przeznaczonych dla przemysłu 
metalurgicznego, maszyn i urządzeń oraz części do nich przeznaczonych 
dla przemysłu ciężkiego, cementowego, wapienniczego, chemicznego, 
spożywczego, energetyki,wydobywczego, ochrony środowiska, maszy-
nowego, papierniczegoi i  drzewnego, filtrów przemysłowych, filtrów 
powietrza, materiałów uszczelniających, izolacyjnych i dźwiękochłonnych 
przeznaczonych dla budownictwa, folii z tworzyw sztucznych i giętkich 
przewodów niemetalowych przeznaczonych dla budownictwa, 36 po-
średnictwo w handlu nieruchomościami, administrowanie nieruchomo-
ści, wynajmowanie nieruchomości, usługi developerskie w zakresie usług 
finansowo-inwestycyjnych, wyceny i zarządzania nieruchomościami, 37 
usługi budowlane, montaż i demontaż drzwi, okien, 42 usługi projekto-
wania instalacji w zakresie ochrony środowiska 

(111) 327287 (220) 2012 03 27 (210) 398664
(151) 2019 10 29 (441) 2012 07 02
(732) Fiat auto Spa, TORInO (IT)
(540) (znak słowny)
(540) alFa ROMeO 4C
(510), (511) 12 pojazdy mechaniczne, nadwozia, wycieraczki do szyb 
pojazdów, amortyzatory zawieszenia, obręcze kół, ozdobne kołpaki, 
pasy bezpieczeństwa, bagażniki na dachy samochodów, opony, fote-
le, silniki i zbiorniki do pojazdów samochodowych, pokrowce na sie-
dzenia, drzwi, kierownice, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry 
i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne 

(111) 327288 (220) 2013 05 13 (210) 414096
(151) 2019 12 30 (441) 2013 09 02
(732) aTlaS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
łódź (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) aTlaS – MaRKa naJBaRDZIeJ PRZyJaZna FaChOWCOM
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu bu-
dowlanego, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne 
w stanie surowym, mieszanki do gaśnic, preparaty do hartowania i lu-
towania metali, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, 2 pokry-
wające powierzchnie dekoracyjne i  ochronne kompozycje trwałe lub 
tymczasowe, podkłady, szpachlówki, powłoki gruntowe, środki zabez-
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pieczające przed niszczeniem mury i inne materiały, wszystkie w formie 
preparatów proszkowych, płynnych, półpłynnych i rozpylanych (w tym 
w aerozolu) oraz rozcieńczalniki do powyższych związków i preparatów, 
19 materiały budowlane niemetalowe z wyjątkiem słupów i konstrukcji 
ryglowych, elementy budowlane i półfabrykaty zawierające gips, gips, 
zaprawy gipsowe, zaprawy budowlane, niemetalowe elementy kon-
strukcyjne do  systemów suchej zabudowy, belki, boazeria drewniana 
i  niemetalowa, deski, drewno budowlane, drewno fornirowane obro-
bione, drewno po częściowej obróbce, drzwi i drzwi składane niemeta-
lowe, klepka podłogowa, listwy drewniane, lufciki, okna, ramy niemeta-
lowe, sklejka, tworzywa sztuczne w postaci płyt, form, kształtowników 
budowlanych, płytki ceramiczne, żaluzje niemetalowe 

(111) 327289 (220) 2013 06 05 (210) 415071
(151) 2019 12 17 (441) 2013 09 16
(732) eBIleT POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eBilet pl KlIKaSZ KUPUJeSZ DRUKUJeSZ
(540) 

(591) czerwony, niebieski, biały
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 9 programy komputerowe, 16 bilety drukowane, 35 usługi 
rozprowadzania biletów za pośrednictwem Internetu, usługi reklamy 

(111) 327290 (220) 2013 06 05 (210) 415072
(151) 2019 12 17 (441) 2013 09 16
(732) eBIleT POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eBilet pl Twój Bilet dowolnego czasu!
(540) 

(591) czerwony, niebieski, biały
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 9 programy komputerowe, 16 bilety drukowane, 35 usługi 
rozprowadzania biletów za pośrednictwem Internetu, usługi reklamy 

(111) 327291 (220) 2013 10 07 (210) 419966
(151) 2019 12 20 (441) 2014 01 20
(732) e-FUn SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Jelenia góra (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 777 ROyale SeVenS
(540) 

(591) zielony, złoty, czarny, szary, biały
(531) 26 01 02, 26 01 16, 26 01 18, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 9 oprogramowanie do gier kasynowych i hazardowych, 
interaktywnych gier on-line oraz gier komputerowych, gry wideo, 
gry on-line i aplikacje związane z grami, gry komputerowe, termina-
le do zakładów, 28 gry i zabawki, w tym automaty do gier hazardo-
wych, automaty do gier wideo, gry elektroniczne, gry automatyczne 
lub na żetony 

(111) 327292 (220) 2014 03 14 (210) 426054
(151) 2019 12 30 (441) 2014 06 23
(732) BSh hausgeräte gmbh, Monachium (De)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORDO
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 7 odkurzacze, węże i  ssawki do  odkurzaczy, filtry 
do  odkurzaczy, froterki, elektroszczotki, turboszczotki, urządzenia 
do czyszczenia podłóg i dywanów, urządzenia do zbierania płynnych 
zanieczyszczeń, urządzenia do czyszczenia parą, układy ssące, ukła-
dy ssące napędzane silnikami elektrycznymi, urządzenia elektryczne 
do prania dywanów, oprzyrządowanie do odkurzaczy do rozpylania 
perfum lub środków dezynfekcyjnych, przyrządy elektryczne do wo-
skowania i  polerowania butów, elektryczne urządzenia do  mycia, 
urządzenia i sprzęt do pastowania i froterowania (elektryczne), insta-
lacje centralne do  odpylania próżniowego do  celów czyszczących, 
instalacje odpylające do czyszczenia, części zamienne do wyżej wy-
mienionych artykułów 

(111) 327293 (220) 2014 04 30 (210) 428070
(151) 2019 12 30 (441) 2014 08 18
(732) BSh hausgeräte gmbh, Monachium (De)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROTeCTO
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 7 odkurzacze, węże i  ssawki do  odkurzaczy, filtry 
do  odkurzaczy, froterki, elektroszczotki, turboszczotki, urządzenia 
do czyszczenia podłóg i dywanów, urządzenia do zbierania płynnych 
zanieczyszczeń, urządzenia do czyszczenia parą, układy ssące, ukła-
dy ssące napędzane silnikami elektrycznymi, urządzenia elektryczne 
do prania dywanów, oprzyrządowanie do odkurzaczy do rozpylania 
perfum lub środków dezynfekcyjnych, przyrządy elektryczne do wo-
skowania i  polerowania butów, elektryczne urządzenia do  mycia, 
urządzenia i sprzęt do pastowania i froterowania (elektryczne), insta-
lacje centralne do  odpylania próżniowego do  celów czyszczących, 
instalacje odpylające do czyszczenia, części zamienne do wyżej wy-
mienionych artykułów 

(111) 327294 (220) 2015 03 16 (210) 440276
(151) 2019 12 12 (441) 2015 07 06
(732) gReMI MeDIa SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MagaZyn SUKCeS
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 36 doradztwo w sprawach finansowych, ubezpieczenio-
wych i podatkowych, usługi finansowe, 38 usługi z zakresu agencji 
informacyjnych, serwis internetowy, usługi telekonferencji i  wide-
okonferencji, usługi agencji prasowych, transmisja przez telewizję 
kablową, transmisja programów radiowych, transmisja plików cy-
frowych, udostępnianie forów internetowych, usługi ogłoszeń elek-
tronicznych, usługi multimedialne, 42 usługi w zakresie informatyki: 
konwersja danych i dokumentów na formę elektroniczną, opracowy-
wanie i administrowanie stronami internetowymi dla osób trzecich, 
prowadzenie portalu internetowego, opracowanie i gromadzenie in-
formacji o pogodzie, modzie, wzornictwie, wyposażeniu wnętrz, 45 
porady prawne, badania prawne, zarządzanie prawami autorskimi 
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(111) 327295 (220) 2015 04 07 (210) 441136
(151) 2019 11 27 (441) 2015 07 20
(732) TReC nUTRITIOn SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gdynia (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) VITal BOX
(510), (511) 5 dietetyczne substancje do celów medycznych, prepara-
ty farmaceutyczne, odżywki, mineralne dodatki do żywności, prepa-
raty witaminowe 

(111) 327296 (220) 2016 03 09 (210) 453354
(151) 2019 12 12 (441) 2016 06 20
(732) PRZeDSIĘBIORSTWO PRODUKCyJnO-USłUgOWe BelIn 
ZaKłaD PRaCy ChROnIOneJ-WOJCIeCh lenaRTOWICZ, ROMan 
eRDMann, anDRZeJ nOWaK SPÓłKa JaWna, Poznań (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Ogród Zdrowia
(510), (511) 29 suszone owoce, bakalie, wiórki kokosowe, jaja w prosz-
ku, koncentraty rosołowe, przecier pomidorowy, warzywa suszone, 
grzyby suszone, zupy błyskawiczne, zupy w  proszku, oleje jadalne, 
zupy błyskawiczne, kostki bulionowe, 30 kawa, herbata, napoje na ba-
zie kawy, napoje na bazie herbaty, herbaty ziołowe i aromatyzowane, 
kakao i wyroby na bazie kakao, czekolada, napoje na bazie czekolady, 
cukier, cukier wanilinowy, sól kuchenna, przyprawy, lód naturalny lub 
sztuczny, przyprawy spożywcze, mieszanki przypraw, przyprawowe 
uszlachetniacze smaku do  potraw, przyprawy w  płynie, sól jadalna, 
sosy, marynaty zawierające przyprawy, glazury do wędlin, gluten jako 
artykuł spożywczy, ocet, proszek do pieczenia, ciasta w proszku, cukier 
waniliowy, musztardy, majonezy, 31 naturalne dodatki uszlachetniają-
ce do potraw, ciast, pieczywa i  innych wypieków, ziarna zbóż, ziarna 
słonecznika, maku, orzechy, migdały, daktyle, grzyby świeże 

(111) 327297 (220) 2016 03 18 (210) 453823
(151) 2019 12 12 (441) 2016 06 20
(732) gOłaSZeWSKI PIOTR gIgaPRInT, nowa Sól (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) gIgaPRInT
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z  papieru lub kartonu, 
akwaforty [grafika], albumy, almanachy [roczniki], bilety, bloki listo-
we [papeteria], bloki rysunkowe, broszury, cyfry [czcionki drukarskie], 
czasopisma [periodyki], czcionki drukarskie, czcionki [cyfry i  litery], 
drukarskie zestawy przenośne [artykuły biurowe], etykiety nie z ma-
teriału tekstylnego, folia z tworzywa sztucznego do pakowania, folie 
z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza [do pakowania lub 
zabezpieczania w transporcie], formularze [blankiety, druki], fotogra-
fie, galwanotypy [poligrafia], gazety, indeksy, skorowidze, kalendarze, 
kalendarze z kartkami do zrywania, kalka maszynowa, kalka płócien-
na, kalka techniczna, kalkomanie, kartki z życzeniami, karton, karton 
z  miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], karty indeksowe, karty 
pocztowe, katalogi, komiksy, urządzenia do  stemplowania kopert 
biurowych, koperty [artykuły piśmienne], książki, materiały do  na-
uczania [z wyjątkiem aparatów], materiały piśmienne, matryce, matry-
ce do druku ręcznego, notatniki [notesy], notesy podręczne, okładki, 
obwoluty [papiernictwo], okólniki, oleodruki, kasetki ozdobne na pa-
peterię [artykuły biurowe], papier, papier do  elektrokardiografów, 
papier do  maszyn rejestrujących, papier do  pisania, papier do  ra-
diogramów, papier do  zawijania, papier mâché, papier parafinowa-
ny, papier pergaminowy, papier przebitkowy [materiały piśmienne], 
papier w arkuszach [artykuły piśmienne], papier Xuan [do chińskiego 
malarstwa i  kaligrafii], papier z  miazgi drzewnej, płyty matrycowe, 
podręczniki [książki], prospekty, przebitki [materiały piśmienne], 
przezrocza [materiały piśmienne], publikacje, pudełka kartonowe 
lub papierowe, rejestry, księgi główne [książki], rozkłady, repertuary 
godzinowe [drukowane], rysunki [ryciny], skoroszyty na dokumenty, 
szablony [artykuły piśmienne], szyldy z papieru lub z kartonu, śpiew-
niki, tablice obliczeniowe, tablice ogłoszeniowe na  afisze z  kartonu 
lub papieru, tablice szkolne, taśmy lub karty papierowe do  zapisu 
programów komputerowych, taśmy nasączone tuszem, taśmy nasą-
czone tuszem do drukarek komputerowych, taśmy papierowe, teczki, 
skoroszyty [artykuły biurowe], wierszowniki, winkielaki, numeratory 
[poligrafia], aparaty do wykonywania winiet, wydruki graficzne, wy-
roby z  kartonu, zakładki do  książek, karty zawiadomienia [artykuły 

piśmienne], zeszyty, 35 edytorskie usługi w  dziedzinie reklamy, po-
wielanie dokumentów, kolportaż próbek, usługi przeglądu prasy, re-
klama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych [próbek, druków, pro-
spektów, broszur], rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, edycja 
tekstów, transkrypcja formy wiadomości i  komunikatów, tworzenie 
tekstów reklamowych i  sponsorowanych, kreowanie wizerunku [fir-
my, usług, towaru], wynajmowanie nośników reklamowych, wynaj-
mowanie przestrzeni reklamowej, 40 apreturowanie papieru, usługi 
drukowania, drukowanie szablonów [wykroje, rysunki], grawerowa-
nie, introligatorstwo, litografia-drukowanie, drukowanie offsetowe, 
obróbka papieru, kopiowanie zdjęć 

(111) 327298 (220) 2018 04 03 (210) 484385
(151) 2018 11 07 (441) 2018 07 16
(732) WIelKOPOlSKIe ZaKłaDy MIĘSne agRICO SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ ZaKłaD PRaCy 
ChROnIOneJ, Kalisz (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) qbek
(510), (511) 29 dania gotowe składające się głównie z mięsa 

(111) 327299 (220) 2018 09 03 (210) 490014
(151) 2019 12 06 (441) 2019 07 29
(732) BeBIO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) be BIO ewa Chodakowska
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 17, 05 03 11, 05 03 14, 26 01 15
(510), (511) 3 barwniki do celów kosmetycznych, kosmetyki, dezodo-
ranty i antyperspiranty, perfumy i środki perfumeryjne, wody toale-
towe, zapachowe i  kolońskie, olejki eteryczne, mydła, mydła zapa-
chowe, przeciwpotowe, maseczki kosmetyczne, kremy, lakiery 
i odżywki do paznokci, środki do usuwania lakieru do paznokci, loto-
ny do celów kosmetycznych, środki i preparaty do makijażu i demaki-
jażu, ołówki do oczu i brwi, kredki do ust, t)łyszczyki do ust, pomadki 
ochronne do ust, cienie do powiek, podkłady, fluidy i puder do maki-
jażu, zalotki do  rzęs, preparaty do  pielęgnacji skóry, włosów i  pa-
znokci, środki do czyszczenia i wybielania zębów, środki do pielęgna-
cji jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji rzęs, tusze do rzęs, ozdobne 
kalkomanie do  celów kosmetycznych, sztuczne włosy, rzęsy i  pa-
znokcie, preparaty do  opalania i  po  opalaniu, talk kosmetyczny, 
mleczka i toniki kosmetyczne, olejki i wazelina do celów kosmetycz-
nych, zestawy kosmetyków, preparaty do depilacji, preparaty do pie-
lęgnacji i  stylizacji włosów, farby i  kremy koloryzujące do  włosów, 
henna, preparaty do usuwania farb do włosów, preparaty do trwałej 
ondulacji, neutralizatory do trwałej ondulacji, kremy do prostowania 
włosów, utrwalacze, lakiery do  włosów, żele do  włosów, pianki 
do włosów, woski do włosów, kremy do włosów, guma do włosów, 
olejki do włosów, nabłyszczacze do włosów, pasty do włosów, prepa-
raty do  rozjaśniania włosów, spraye do  włosów, woda utleniona 
do  włosów, preparaty do  regeneracji i  rewitalizacji włosów, serum, 
maseczki, balsamy i  odżywki do  włosów, szampony, preparaty 
do golenia, płyny go goleniu, płyny, żele, kulki i sole do kąpieli, od-
świeżacze do ust, pumeks, saszetki zapachowe do bielizny, drewno 
zapachowe, kadzidełka, naklejane ozdoby do  paznokci, nasączane 
chusteczki, potpourri, waciki, patyczki z watą do celów kosmetycz-
nych, artykuły chemii gospodarczej: proszki, płyny, żele i  tabletki 
do prania, środki do płukania i zmiękczania tkanin, środki wybielają-
ce do prania i inne substancje stosowane w praniu, barwniki do użyt-
ku domowego, środki do mycia, czyszczenia, polerowania, szorowa-
nia i  ścierania, środki antypoślizgowe do  podłóg, preparaty 
antystatyczne do celów domowych, detergenty i środki odkażające, 
odkamieniacze i  preparaty do  usuwania kamienia kotłowego oraz 
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podobnych osadów do użytku domowego, preparaty do krochmale-
nia, preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania, prepara-
ty do  czyszczenia protez, preparaty do  usuwania rdzy, preparaty 
do udrożniania rur, płyny do spryskiwania szyb, chusteczki nasącza-
ne preparatami do czyszczenia, odświeżacze powietrza, środki uła-
twiające suszenie do  zmywarek naczyń, preparaty do  czyszczenia 
tapet, terpentyna do  odtłuszczania, wywabiacze plam, środki 
do czyszczenia i konserwacji obuwia, środki do czyszczenia i konser-
wacji podłóg i mebli, środki do czyszczenia i konserwacji elektrycz-
nych i elektronicznych urządzeń gospodarstwa domowego i RTV, 35 
zgrupowanie na  rzecz osób trzecich towarów: barwniki do  celów 
kosmetycznych, kosmetyki, dezodoranty i antyperspiranty, perfumy 
i środki perfumeryjne, wody toaletowe, zapachowe i kolońskie, olejki 
eteryczne, mydła, mydła zapachowe, dezynfekujące, przeciwpotowe 
i  lecznicze, maseczki kosmetyczne, kremy, lakiery i odżywki do pa-
znokci, środki do usuwania lakieru do paznokci, lotony do celów ko-
smetycznych, środki i  preparaty do  makijażu i  demakijażu, ołówki 
do  oczu i  brwi oraz temperówki do  tych ołówków, kredki do  ust, 
błyszczyki do ust, pomadki ochronne do ust, cienie do powiek, pod-
kłady, fluidy i puder do makijażu, zalotki do rzęs, preparaty do pielę-
gnacji skóry, włosów i paznokci, środki do czyszczenia i wybielania 
zębów, środki do  pielęgnacji jamy ustnej, preparaty do  pielęgnacji 
rzęs, tusze do  rzęs, ozdobne kalkomanie do  celów kosmetycznych, 
sztuczne włosy, rzęsy i paznokcie, preparaty do opalania i po opala-
niu, talk kosmetyczny, mleczka i toniki kosmetyczne, olejki i wazelina 
do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, preparaty do depi-
lacji, preparaty do pielęgnacji i stylizacji włosów, farby i kremy kolo-
ryzujące do włosów, henna, preparaty do usuwania farb do włosów, 
preparaty do  trwałej ondulacji, neutralizatory do  trwałej ondulacji, 
kremy do prostowania włosów, utrwalacze, lakiery do włosów, żele 
do włosów, pianki do włosów, woski do włosów, kremy do włosów, 
guma do włosów, olejki do włosów, nabłyszczacze do włosów, pasty 
do  włosów, preparaty do  rozjaśniania włosów, spraye do  włosów, 
woda utleniona do włosów, preparaty do regeneracji i  rewitalizacji 
włosów, serum, maseczki, balsamy i odżywki do włosów, szampony, 
preparaty do golenia, płyny go goleniu, płyny, żele, kulki i sole do ką-
pieli, odświeżacze do ust, pumeks, saszetki zapachowe do bielizny, 
drewno zapachowe, kadzidełka, naklejane ozdoby do paznokci, na-
sączane chusteczki, potpourri, waciki, patyczki z watą do celów ko-
smetycznych, artykuły chemii gospodarczej: proszki, płyny, żele i ta-
bletki do  prania, środki do  płukania i  zmiękczania tkanin, środki 
wybielające do prania i inne substancje stosowane w praniu, barwni-
ki do użytku domowego, środki do mycia, czyszczenia, polerowania, 
szorowania i ścierania, środki antypoślizgowe do podłóg, preparaty 
antystatyczne do celów domowych, detergenty i środki odkażające, 
odkamieniacze i  preparaty do  usuwania kamienia kotłowego oraz 
podobnych osadów do użytku domowego, preparaty do krochmale-
nia, preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania, prepara-
ty do  czyszczenia protez, preparaty do  usuwania rdzy, preparaty 
do udrożniania rur, płyny do spryskiwania szyb, chusteczki nasącza-
ne, preparaty do  czyszczenia, odświeżacze powietrza, środki uła-
twiające suszenie do  zmywarek naczyń, preparaty do  czyszczenia 
tapet, terpentyna do  odtłuszczania, wywabiacze plam, środki 
do czyszczenia i konserwacji obuwia, środki do czyszczenia i konser-
wacji podłóg i mebli, środki do czyszczenia i konserwacji elektrycz-
nych i  elektronicznych urządzeń gospodarstwa domowego i  RTV, 
świece, znicze, świece ozdobne, świece okolicznościowe i świątecz-
ne, świece zapachowe, świece woskowe, świece na  bazie wosku 
pszczelego, świeczki na choinkę, środki sanitarne do celów medycz-
nych, dietetyczna żywność, dania dietetyczne, odżywki dla niemow-
ląt, odżywki dla sportowców, napoje dietetyczne i  energetyczne, 
napoje i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, mle-
ko w proszku i  żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 
i  zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, środki odkażające, pro-
dukty farmaceutyczne i weterynaryjne, balsamy do celów farmaceu-
tycznych, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, prepa-
raty czyszczące do  szkieł kontaktowych, roztwory do  szkieł 
kontaktowych, herbaty ziołowe do celów medycznych, herbaty lecz-
nicze, intymne preparaty nawilżające, sole do kąpieli do celów me-
dycznych, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, wkładki hi-
gieniczne, wkładki laktacyjne, papier i  preparaty przeciw molom, 
preparaty medyczne do odchudzania, odświeżacze do ubrań i  tka-
nin, kadzidełka i środki do odstraszania owadów, pieluchy, pielucho-
majtki, podpaski, tampony, płyny do  płukania ust do  celów farma-
ceutycznych, środki farmaceutyczne przeciw poceniu się ciała lub 

stóp, preparaty odświeżające powietrze, preparaty witaminowe, re-
klamowe wyroby z  metali nieszlachetnych, figurki z  metali nieszla-
chetnych, pilniki do paznokci, gilotynki i polerki do paznokci (elek-
tryczne i nieelektryczne), przybory do manicure i pedicure, akcesoria 
kosmetyczne, sztućce, urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, 
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów 
dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełącza-
nia, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i  regulacji energii 
elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarza-
nia dźwięku lub obrazów, mechanizmy do urządzeń uruchamianych 
przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, materia-
ły reklamowe na nośnikach, multimedialne prezentacje reklamowe, 
podkładki pod myszy, sprzęt, oprogramowanie i akcesoria kompute-
rowe, gry komputerowe i konsole do gier, nośniki danych, sprzęt fo-
tograficzny, sprzęt audio-video, elektryczne i elektroniczne urządze-
nia gospodarstwa domowego, urządzenia do  gaszenia ognia, 
urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowa-
nia, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz in-
stalacje sanitarne, rowery, motocykle, pojazdy lądowe, wodne i po-
wietrzne, sztuczne ognie, breloki reklamowe, broszki, emblematy, 
futerały, łańcuszki, medale, ozdoby z  metali szlachetnych, wyroby 
z metali szlachetnych, zegarki i zegary, monety okolicznościowe, pu-
chary, statuetki i odznaki okolicznościowe, biżuteria i wyroby jubiler-
skie, kamienie szlachetne, półszlachetne i ozdobne, kamienie natu-
ralne i  syntetyczne, figurki z  metali szlachetnych, instrumenty 
muzyczne, książki, albumy, afisze, drukowane materiały reklamowe, 
kalendarze, katalogi, ulotki, banery, notesy, zakładki do książek, arty-
kuły piśmienne, artykuły papiernicze, etui na  identyfikatory, pod-
kładki pod kufle, materiały z papieru, folii, kartonu i tworzyw sztucz-
nych do  pakowania, serwetki stołowe papierowe, materiały 
szkoleniowe i instruktażowe, papier, karton i wyroby z tych materia-
łów, druki, materiały introligatorskie, fotografie, atlasy, broszury, cho-
rągiewki papierowe, czasopisma i periodyki, emblematy, figurki z pa-
pieru mache, kalkomanie, karty pocztowe, obrazy oprawione lub nie, 
mapy, materiały do  modelowania, naklejki, obwoluty, prospekty, 
przybory do pisania, ręczniki papierowe, ryciny, stemple, sprzęt biu-
rowy, znaczki, maszyny do pisania i sprzęt biurowy, torby i  torebki, 
aktówki, torby i pokrowce na laptopy, plecaki, plecaki na laptopy, tor-
by sportowe, walizki, kufry, kufry i walizki o przechowywania kosme-
tyków i  akcesoriów kosmetycznych, parasole, wyroby kaletnicze, 
wyroby ze skóry i imitacji skóry, paski do odzieży, parasole ogrodowe 
i plażowe, portfele i portmonetki, torby na zakupy, laski, bicze, uprzę-
że i  wyroby rymarskie, okulary, okulary przeciwsłoneczne, figurki 
z  kamienia, betonu lub marmuru, wyroby z  drewna, korka, trzciny, 
wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, maci-
cy perłowej, sepiolitu, imitacje tych surowców lub z tworzyw sztucz-
nych, meble, lustra, ramy obrazów, wyroby z drewna, korka, trzciny, 
wikliny, meble ogrodowe, cateringowe i konferencyjne, meble eks-
pozycyjne, meble do  salonów masażu, odnowy biologicznej i  Spa, 
fryzjerskich, piękności, manicure, pedicure, tatuażu i wizażu, meble 
do  gabinetów kosmetycznych, lampy i  sprzęt oświetleniowy, para-
wany, stoiska wystawowe, stragany handlowe, stojaki, wieszaki, za-
słony bambusowe i  dekoracyjne, figurki z  drewna, wosku lub two-
rzyw sztucznych, akcesoria kosmetyczne, szczoteczki do  paznokci, 
gąbki, gąbeczki do nakładania makijażu, pędzle do makijażu, pędzle 
do  golenia, grzebienie i  szczotki do  włosów, szczoteczki do  brwi, 
przybory kosmetyczne, przybory kuchenne i gospodarstwa domo-
wego oraz pojemniki, wyroby szklane, porcelanowe i  ceramiczne, 
talerzyki papierowe i jednorazowego użytku, figurki z porcelany, te-
rakoty lub szkła, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, dozow-
niki mydła i papieru toaletowego, etui na grzebienie, pędzle i szczot-
ki, kosmetyczki na przybory toaletowe i kosmetyki, mydelniczki, nici 
dentystyczne, puderniczki, pojemniki i  torby termoizolacyjne dla 
żywności, namioty, namioty handlowe, namioty turystyczne, namio-
ty rycerskie, namioty bankietowe, hangary, hale namiotowe, balda-
chimy i  zadaszenia, w  tym zwłaszcza dla imprez piknikowych, tar-
gów, wystaw, tarasów, ogrodów i  zewnętrznych części lokali 
usługowo-handlowych, daszki, zadaszenia do  przyczep kempingo-
wych, markizy, brezenty, liny, sznury, taśmy, plandeki, torby do pako-
wania z wyrobów tekstylnych, tekstylia i wyroby włókiennicze, po-
ściel i  ręczniki, serwetki stołowe tekstylne, narzuty na  łóżka, koce, 
obrusy, flagi tekstylne, odzież, obuwie i  nakrycia głowy damskie, 
męskie, dziecięce i sportowe, bielizna, futra, wyroby pasmanteryjne, 
taśmowe smycze reklamowe, smycze sublimacyjne, smycze krótkie 
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na  rękę, smycze suwakowe, smycze silikonowe, opaski silikonowe 
na rękę, taśma z nadrukiem sublimacyjnym, dodatki do smyczy rekla-
mowych: klamry zatrzaskowe, karabińczyki, przywieszki, kółeczka, 
szekle, taśma drukowana, taśma pasmanteryjna, taśma elastyczna, 
emblematy reklamowe nie  z  metali szlachetnych, broszki reklamo-
we, sznurowadła, cyfry do  znakowania odzieży, napy, ozdoby 
do ubrań, obuwia i nakryć głowy nie z metali szlachetnych, ozdoby 
do włosów, siatki n a włosy, szpilki do włosów, treski z włosów, włosy 
sztuczne, włosy do przedłużania, sprzączki ozdobne do ubrań i obu-
wia, szelki do prowadzenia dzieci, reklamowe artykuły pasmanteryj-
ne, dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne mate-
riały do  pokrywania podłóg, draperie (nietekstylne), gry, zabawki, 
przyrządy, sprzęt i akcesoria gimnastyczne i sportowe, sprzęt sporto-
wy, specjalistyczny sprzęt sportowy, ozdoby choinkowe, mięso, ryby, 
drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszo-
ne, gotowane, pieczone, duszone i smażone owoce, warzywa i grzy-
by, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje 
i tłuszcze jadalne, chrupki owocowe i ziemniaczane, chipsy ziemnia-
czane, dżemy, filety rybne, galaretki jadalne, galarety mięsne, zupy 
jarzynowe, jogurt, kapusta kwaszona, kefir, krokiety, łosoś, produkty 
mleczne, napoje mleczne z przewagą mleka, galaretki owocowe, sa-
łatki owocowe, przekąski na bazie owoców, potrawy rybne, żywność 
przygotowywana z ryb, potrawy mięsne, potrawy mięsno-warzyw-
ne, potrawy warzywne, sałatki warzywne, śledzie, tuńczyk, zupy, an-
chois, bita śmietana, bulion, daktyle, flaki, hummus, jaja, kiełbasy, 
kiełbaski w cieście, koncentraty bulionu i rosołu, korniszony, masło, 
miąższ owoców, opiekane wodorosty, orzechy, owoce kandyzowane, 
pasztet z  wątróbki, przecier pomidorowy, przecier jabłkowy, pulpa 
owocowa, bakalie, rodzynki, sery i twarogi, skórki owocowe, wędliny, 
ziemniaki zapiekane w cieście, frytki, gotowe bądź mrożone wyroby 
garmażeryjne, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa 
nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze 
i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do piecze-
nia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, biszkopty, 
bułeczki słodkie, bułki, chleb bezdrożdżowy, ciasta, mięso zapiekane 
w cieście, ciasta mączne, ciasto, ciastka, chałwa, herbatniki, galaretki 
owocowe, gofry, kanapki, kasze, makarony, makaron rurki, makaron 
wstążki, potrawy na  bazie mąki, potrawy na  bazie ryżu, potrawy 
na bazie makaronu, potrawy na bazie kaszy, muesli, naleśniki, pieroż-
ki, placki, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, pudding, popcorn, 
sajgonki, spaghetti, sushi, tabule [sałatka z kuskus], tarty (z nadzie-
niem z  jajek, sera, boczku, itp), tarty (z  owocami), tortille, aromaty 
do  żywności, cukierki, czekolada, majonezy, keczup, sosy mięsne, 
warzywne i mięsno-warzywne, sosy do deserów, paszteciki, napoje 
na bazie czekolady, kakao, herbaty, kawy, pizze, płatki kukurydziane, 
płatki owsiane, sosy do sałatek, gotowe bądź mrożone wyroby gar-
mażeryjne, świeże warzywa i  owoce, sałatki owocowe i  warzywne, 
orzechy, otręby zbożowe, zioła świeże, napoje bezalkoholowe, soki, 
nektary i przeciery owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, syro-
py owocowe, wody mineralne i gazowane, piwo, napoje alkoholowe, 
papierosy, tytoń, zapałki, wyroby dla palaczy, w sposób umożliwiają-
cy ich  wygodne oglądanie i  kupowanie w  sklepach, hurtowniach, 
stoiskach handlowych, targach, pokazach i wystawach, w Internecie 
oraz drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych to-
warów, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowa-
nie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych lub rekla-
mowych, wypożyczanie infrastruktury i  wyposażenia dla potrzeb 
targów i wystaw handlowo-reklamowych nie ujętych w innych kla-
sach, rozpowszechnianie materiałów i gadżetów reklamowych, usłu-
gi agencji importowo-eksportowych, usługi agencji informacji han-
dlowej, usługi biurowo-sekretarskie, zarządzanie w  działalności 
handlowej, administrowanie działalności handlowej, doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, ekspertyzy w zakre-
sie wydolności przedsiębiorstw i prognozy ekonomiczne, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, agencje public relations, publikowanie 
tekstów sponsorowanych, reklama w  prasie, radio, telewizji, na  bil-
bordach, w Internecie oraz pozostałe formy reklamy, organizowanie 
zapatrzenia i sprzedaży towarów i usług na rzecz osób trzecich, wy-
najmowanie przestrzeni i nośników reklamowych, wynajem dystry-
butorów automatycznych, uaktualnianie materiału reklamowego, 
pośrednictwo i przedstawicielstwo handlowe, doradztwo związane 
z kreowaniem wizerunku firm, usług i towarów, zarządzanie zbiorami 
informatycznymi, usługi w zakresie tworzenia, uaktualniania i funk-
cjonowania komputerowych baz danych, usługi portalu interneto-

wego poświęconego kosmetykom, modzie, zdrowiu, higienie i die-
cie, wyposażeniu wnętrz, sprzętowi hi-fi, agD i  komputerowemu, 
akcesoriom, przyrządom i  sprzętowi gimnastycznemu i  sportowe-
mu, materiałom drukowanym, artykułom piśmiennym, artykułom 
szkolnym i biurowym w celach promocyjnych, 44 usługi w zakresie 
higieny i  urody dla ludzi i  zwierząt, salony masażu, odnowy biolo-
gicznej i Spa, sauny, solana, aromaterapia, salony fryzjerskie, salony 
piękności, manicure, pedicure, tatuowanie, zabiegi pielęgnacyjne 
dla zwierząt, układanie kompozycji kwiatowych, usługi wizażu, do-
radztwo w zakresie higieny i urody ludzi i zwierząt, usługi medyczne, 
organizowanie i prowadzenie wyjazdów, obozów i wczasów odchu-
dzających obejmujących usługi zdrowotne w zakresie odchudzania, 
salony odnowy biologicznej obejmujące zabiegi kosmetyczne i ćwi-
czenia poprawiające ogólny stan zdrowia, usługi portalu interneto-
wego poświęconego pielęgnowaniu zdrowia i urody 

(111) 327300 (220) 2015 09 16 (210) 447061
(151) 2019 12 12 (441) 2015 12 21
(732) InTeR CaRS MaRKeTIng SeRVICeS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Cząstków Mazowiecki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IC InTeRCaRS
(540) 

(591) biały, czerwony, granatowy
(531) 26 04 02, 26 04 09, 26 04 10, 26 04 18, 26 02 05, 27 05 01, 
27 05 05, 29 01 13
(510), (511) 1 preparaty do  klejenia, gruntowania, preparaty do  luto-
wania, substancje do naprawy opon, 3 środki do czyszczenia, polero-
wania, szorowania i ścierania, środki do nadawania połysku, preparaty 
do usuwania rdzy, zmywacze silikonowe, 4 oleje i tłuszcze przemysło-
we, smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, pali-
wa (również paliwo silnikowe na bazie spirytusu), denaturat, dodatki 
niechemiczne do paliw silnikowych, oleje do farb, oleje do natłuszcza-
nia, oleje silnikowe, środki do usuwania pyłu, 7 części zamienne do sil-
ników, filtry do maszyn nitrujących, filtry powietrza chłodnic silników, 
filtry jako części maszyn i silników, części zamienne do maszyn rolni-
czych, 8 narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), brzeszczo-
ty pił, cęgi do cięcia drutu, tarcze cierne szlifierskie, przyrządy do cięcia, 
dźwignie, gwintownice, imadła, klucze, lewarki uruchamiane ręcznie, 
łomy-drągi żelazne, pistolety ręczne do  wytłaczania masy uszczel-
niającej, młotki, narzędzia ręczne do  zdejmowania izolacji, nożyce, 
nożycowe przyrządy ręczne, obcęgi, perforatory (narzędzia o  napę-
dzie ręcznym), pilniki, piły, piły wyrzynarki, przebijaki, pompki ręcz-
ne, rozwiertaki, przyrządy do  cięcia rur, skrobaki, szczypce, kleszcze, 
ręczne przyrządy do szlifowania i ścierania, śrubokręty, świdry, ręczne 
tarcze szlifierskie, taśmy do  przeciągania przewodów elektrycznych 
(narzędzia), wiertarki piersiowe (świdry korbowe), wiertła, wycinarki, 
szpachle, łopatki, 9 alarmy antywłamaniowe dla pojazdów: urządze-
nia chroniące przed kradzieżą, okulary ochronne dla motocyklistów, 
okulary przeciwsłoneczne, dystrybutory paliwa, kaski ochronne dla 
motocyklistów, odzież chroniąca przed wypadkami, odzież ochronna 
dla motocyklistów, nakolanniki, ochraniacze dla motocyklistów, maski 
ochronne, osłony przeciwodblaskowe, parkometry, pasy bezpieczeń-
stwa do motocykli, radary, radia do pojazdów, rejestratory przebytej 
drogi, rękawice ochronne dla motocyklistów, maski ochronne, filtry 
do masek do oddychania, 12 pojazdy mechaniczne, silniki, części za-
mienne do pojazdów mechanicznych: akcesoria samochodowe ujęte 
w  tej klasie, przyczepy, naczepy, urządzenia elektroniczne chroniące 
pojazdy przed kradzieżą: pojazdy jednośladowe, skutery, motorowery, 
motocykle, quady, części zamienne do samochodów, skuterów, moto-
rowerów, motocykli, quadów, pojazdy mechaniczne, mechanizmy na-
pędowe do  pojazdów, przyczepy, przyczepy bagażowe, samochody, 
silniki do pojazdów, części zamienne do pojazdów mechanicznych, sa-
mochodów osobowych i ciężarowych, naczep, przyczep, autobusów, 
części konstrukcyjne do  pojazdów, części karoserii do  pojazdów, 25 
odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi w zakresie badania rynku, 
sondaże opinii publicznej, zwłaszcza związane z tematyką motoryza-
cyjną, organizowanie targów i wystaw handlowych w celach handlo-
wych i  reklamowych dotyczących zagadnień motoryzacji, zarządza-
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nie targami i  wystawami o  charakterze handlowym i  reklamowym, 
pozyskiwanie danych do baz danych, systematyzowanie tych danych 
i  zarządzanie tymi danymi, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
organizowanie i  prowadzenie kampanii reklamowych, publikowanie 
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i  materiałów re-
klamowych, usługi reklamowe i promocyjne, dostarczanie informacji 
marketingowych, handlowych i statystycznych dotyczących biznesu, 
pomoc w nawiązywaniu sieci kontaktów handlowych, pośrednictwo 
w  kontaktach handlowych i  gospodarczych, organizowanie i  prowa-
dzenie imprez biznesowych w  celach handlowych i  reklamowych, 
usługi w  zakresie marketingu i  prezentacji, doradztwo w  zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej i  zarządzania, przetwarzanie 
danych, sprzedaż hurtowa i  detaliczna samochodów, skuterów, mo-
torowerów, motocykli, quadów i części zamiennych do samochodów, 
skuterów, motocykli, motorowerów, quadów, sprzedaż hurtowa i de-
taliczna pojazdów i części zamiennych do pojazdów, sprzedaż hurto-
wa i detaliczna przez internet samochodów, skuterów, motorowerów, 
motocykli, quadów i  części zamiennych do  samochodów, skuterów, 
motorowerów, motocykli, quadów, sprzedaż przez internet pojazdów 
i części zamiennych do pojazdów, reklama, zarządzanie w działalności 
handlowej, administrowanie działalności handlowej, organizowanie, 
przeprowadzanie i  nadzorowanie promocyjnych planów motywa-
cyjnych, administrowanie i  organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, 
promocja sprzedaży, reklama i promocja sprzedaży dotyczącej towa-
rów i  usług oferowanych i  zamawianych za  pośrednictwem teleko-
munikacji lub drogą elektroniczną, usługi pośrednictwa handlowego 
i  doradztwa w  dziedzinie sprzedaży produktów i  świadczenia usług, 
usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów silnikowych, usłu-
gi reklamowe i  promocyjne w  zakresie sprzedaży, usługi w  zakresie 
organizowania pokazów towarów związane ze  sprzedażą, usługi 
w zakresie promocji sprzedaży, 37 usługi w zakresie obsługi i napraw 
pojazdów mechanicznych, przyczep, naczep, statków, platform, kon-
strukcji pływających, usługi warsztatów naprawy pojazdów, serwiso-
wanie urządzeń: obsługa pojazdów, mycie pojazdów, naprawa pojaz-
dów, regulacja pojazdów: usługi tuningu pojazdów, regeneracja części 
zamiennych do pojazdów mechanicznych, silników pojazdów, usługi 
instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja, stacje obsługi pojaz-
dów, naprawy, konserwacja i tankowanie pojazdów, 39 usługi w zakre-
sie wynajmu i wypożyczania pojazdów, ciężarówek, przyczep, naczep, 
samochodów, skuterów, motorowerów, motocykli, quadów i  innych 
pojazdów, wynajem narzędzi, maszyn i urządzeń do obsługi i napraw 
pojazdów-mechanicznych, przyczep, statków, platform, konstrukcji 
pływających, sprzętu do konserwacji pojazdów, urządzeń do czyszcze-
nia pojazdów, 41 rozrywka, działalność sportowa i  kulturalna, usługi 
w  zakresie organizowania krajowych, zagranicznych rajdów i  wyści-
gów rowerowych, motorowych, samochodowych, imprez promo-
cyjnych sportowych, rozgrywek sportowych i zawodów sportowych, 
usługi związane z  ustawicznym kształceniem dorosłych, 42 doradz-
two w  sprawach sprzętu komputerowego, oprogramowania, prace 
badawczo-rozwojowe w  dziedzinie nauk przyrodniczych i  technicz-
nych, prowadzenie portali internetowych o  charakterze branżowym, 
w szczególności dotyczących tematyki motocykli, skuterów, quadów 
i sportu samochodowego, administrowanie stronami komputerowymi 
(internetowymi), badania techniczne, badania samochodów 

(111) 327301 (220) 2019 05 10 (210) 499577
(151) 2019 12 19 (441) 2019 09 09
(732) RÓŻanKa MaRCel, Piekary Śląskie (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) obers lesien OBeRSChleSIen
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 08, 27 05 17, 27 05 11, 14 07 01
(510), (511) 41 produkcja muzyczna 
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(732) WIeROMIeJCZyK MIChał WIKTOR, Pabianice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SpokoleKCJe
(540) 

(591) żółty, czarny, biały
(531) 26 04 02, 26 04 22, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 1 alkohol, chemiczne substancje do analiz laboratoryjnych, 
inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, produkty chemicz-
ne do ożywiania kolorów do użytku przemysłowego, dodatki chemicz-
ne do  paliw silnikowych, dodatki detergentowe do  benzyny, spirytus 
drzewny, produkty do  destylacji drzewnego spirytusu, konserwanty 
do farmaceutyków, substancje chemiczne do fermentacji wina, prepa-
raty do oczyszczania gazu, glikol, etery glikolu, ketony, kleje do celów 
przemysłowych, sól do konserwowania, inna niż do żywności, preparaty 
przeciwwilgociowe stosowane w murarstwie z wyjątkiem farb, prepara-
ty chemiczne dla przemysłu, silikony, środki chemiczne zapobiegające 
tworzeniu się plam na tkaninach, dodatki do tytoniu, preparaty do wul-
kanizacji, 3 antypoślizgowe płyny do podłóg, balsamy inne niż do ce-
lów medycznych, barwniki do użytku domowego, saszetki zapachowe 
do  bielizny, środki do  namaczania bielizny, preparaty do  czyszczenia, 
preparaty do depilacji, preparaty do usuwania farb, preparaty do gole-
nia, zestawy kosmetyków, esencje mięty, mydła, paski do odświeżania 
oddechu, odświeżacze do ust w aerozolu, preparaty do odymiania, per-
fumy, szampony, 4 smary do butów, świeczki na choinki, knoty do lamp, 
knoty do świec, 24 adamaszek, aksamit, materiały nie przepuszczające 
gazów na balony lotnicze, barchan, bielizna domowa, bielizna kąpielo-
wa, materiały na bieliznę osobistą, bielizna pościelowa, bielizna stołowa 
nie papierowa, bielizna wzorzysta, bieżniki stołowe, brokaty, całuny, ce-
raty, chorągiewki, tekstylne chusteczki do nosa, pokrowce materiałowe 
na  deski toaletowe, drelichy, drogiet, drukowane tkaniny perkalowe, 
dzianina, dżersej, etykiety z materiału, filc, firanki, flagi nie papierowe, 
flanela, flanela sanitarna, gaza, materiały pokryte motywami rysunkami 
do haftowania, jedwab, kaliko, kapy na łóżka, klejonka, kołderki do przy-
krywania nóg, płótno konopne, tkaniny konopne, tkanina z kordonka, 
kotary na  drzwi, krepa, krepon, narzuty na  łóżka, marabut, materiały 
lepkie przyklejane na  gorąco, materiały tekstylne, materiały tekstylne 
nietkane, materiały z  juty, pokrowce ochronne na  meble, moleskin, 
moskitiery, narzuty pikowane, obicia ścienne z materiałów tekstylnych, 
obrusy na stół, tkaniny do obuwia, okładziny do mebli z surowców włó-
kienniczych, okładziny do mebli z tworzyw sztucznych, tkaniny z ostni-
cy, papierowe narzuty na łóżka, pledy podróżne, płótna do gobelinów 
i haftów, płótno, płótno klejowe inne niż do materiałów piśmiennych, 
podstawki pod kieliszki, podszewki, podszewki do kapeluszy, pokrow-
ce do  drukarek z  materiałów tekstylnych, pokrowce na  poduszki, po-
krowce ochronne na meble, pokrycie na materace, poszewki, poszewki 
na poduszki, pościel, prześcieradła, przykrycia na łóżka, tkaniny z ramii, 
ratyna, ręczniki do  twarzy tekstylne, ręczniki tekstylne, rękawice toa-
letowe, płótna do sera, serwetki stołowe tekstylne, serwetki tekstylne, 
serwetki tekstylne do demakijażu, serwety na stół nie papierowe, suk-
na bilardowe, szewiot, sztandary, ścierki do  osuszania szkła, poszwy 
zastępujące prześcieradła, tafta, tekstylne materiały do filtrowania, tiul, 
tkaniny, tkaniny bawełniane, tkaniny do celów włókienniczych, tkaniny 
elastyczne, tkaniny imitujące skóry zwierzęce, tkaniny jedwabne do sza-
blonów drukarskich, tkaniny lniane, tkaniny nie przepuszczające gazów 
na balony aerostatyczne, tkaniny obiciowe, tkaniny płócienne na buty, 
tkaniny pokryte motywem rysunkowym do haftowania, tkaniny wełnia-
ne, tkaniny ze sztucznego jedwabiu, tkaniny z włókna szklanego do ce-
lów włókienniczych, trykot, substytuty tkanin z  tworzyw sztucznych, 
uchwyty do zasłon z materiałów tekstylnych, materiał na worki, wsypa, 
pokrowce na materace, zasłony prysznicowe z materiałów tekstylnych 
lub tworzyw sztucznych, zasłony z surowców włókienniczych lub two-
rzyw sztucznych, zefir, 26 aplikacje, cyfry do znakowania bielizny, litery 
do  znakowania bielizny, błyskotki do  ubrań, brody sztuczne, broszki, 
czepki do farbowania włosów, łaty przyklejane na gorąco do dekoracji 
artykułów tekstylnych, wstęgi do dekorowania, emblematy nie z metali 
szlachetnych, emblematy ozdobne, frędzle, galony, girlandy sztuczne, 
grzybki do cerowania, guziki, hafty, ozdoby do kapeluszy nie z metali 
szlachetnych, kokardy do włosów, koraliki inne niż do robienia biżuterii, 
koronki wełniane, koronkowe ozdoby, szpilki do kręcenia włosów, kwia-
ty sztuczne, wieńce z kwiatów sztucznych, łaty przyklejane na gorąco 
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do reperacji wyrobów włókienniczych, owoce sztuczne, ozdoby, ozdoby 
do włosów, papiloty, artykuły pasmanteryjne, artykuły pasmanteryjne 
z wyjątkiem nici, peruki, pióra ptasie, zapięcia do podwiązki, pompony, 
spinki do włosów, strusie pióra, suwaki, sznurowadła do butów, sztuczne 
brody, sztuczne owoce, sztuczne rośliny, sztuczne wąsy, sztuczne włosy, 
tupety, peruczki, warkocze z włosów, wstążki, wstążki do włosów, wstę-
gi do dekorowania, zapięcia do podwiązek, zapięcia do staników, złote 
hafty, 41 doradztwo zawodowe, usługi związane z  organizowaniem 
i obsługą dyskotek, salony gier, usługi gier świadczone on-line, gry ha-
zardowe, informacja o imprezach rozrywkowych, usługi związane z or-
ganizacją imprez karaoke, usługi kasyn, usługi klubowe, usługi klubów 
zdrowia, usługi w zakresie kompozycji muzycznych, organizowanie kon-
kursów, organizowanie loterii, nocne kluby, organizowanie balów, or-
ganizowanie i prowadzenia warsztatów, organizowanie i prowadzenie 
koncertów, organizowanie i  prowadzenie konferencji, organizowanie 
i  prowadzenie kongresów, organizowanie i  prowadzenie seminariów, 
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadze-
nie zjazdów, organizowanie obozów sportowych, organizowanie przy-
jęć, organizowanie spektakli, organizowanie wystaw z dziedziny kultury 
lub edukacji, organizowanie zawodów sportowych, produkcja filmów 
innych niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach wideo, rozryw-
ka, informacja o rozrywce, wypożyczanie sprzętu sportowego, sporzą-
dzanie napisów do filmów w wersji oryginalnej, studia filmowe, montaż 
taśm wideo, wypożyczanie taśm wideo, udostępnianie obiektów i urzą-
dzeń sportowych, wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie 
zabawek, organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją 

(111) 327303 (220) 2014 07 17 (210) 431232
(151) 2019 12 30 (441) 2014 10 27
(732) WIeROMIeJCZyK MIChał WIKTOR, Pabianice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Spoko :)
(540) 

(531) 26 11 01, 26 11 12, 26 13 01, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 1 alkohol, chemiczne substancje do analiz laboratoryjnych, 
inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, produkty chemicz-
ne do ożywiania kolorów do użytku przemysłowego, dodatki chemicz-
ne do  paliw silnikowych, dodatki detergentowe do  benzyny, spirytus 
drzewny, produkty do  destylacji drzewnego spirytusu, konserwanty 
do  farmaceutyków, substancje chemiczne do  fermentacji wina, prepa-
raty do  oczyszczania gazu, glikol, etery glikolu, ketony, kleje do  celów 
przemysłowych, sól do konserwowania, inna niż do żywności, preparaty 
przeciwwilgociowe stosowane w murarstwie [z wyjątkiem farb], prepa-
raty chemiczne dla przemysłu, silikony, środki chemiczne zapobiegające 
tworzeniu się plam na tkaninach, dodatki do tytoniu, preparaty do wul-
kanizacji, 3 antypoślizgowe płyny do  podłóg, balsamy inne niż do  ce-
lów medycznych, barwniki do użytku domowego, saszetki zapachowe 
do  bielizny, środki do  namaczania bielizny, preparaty do  czyszczenia, 
preparaty do depilacji, preparaty do usuwania farb, preparaty do gole-
nia, zestawy kosmetyków, esencje mięty, mydła, paski do odświeżania 
oddechu, odświeżacze do ust w aerozolu, preparaty do odymiania [per-
fumy], perfumy, szampony, 4 smary do butów, świeczki na choinki, knoty 
do  lamp, knoty do  świec, 24 adamaszek, aksamit, materiały nie  prze-
puszczające gazów na balony lotnicze, barchan, bielizna domowa, bie-
lizna kąpielowa, materiały na  bieliznę osobistą, bielizna pościelowa, 
bielizna stołowa nie  papierowa, bielizna wzorzysta, bieżniki stołowe, 
brokaty, całuny, ceraty, chorągiewki, tekstylne chusteczki do nosa, po-
krowce materiałowe na  deski toaletowe, drelichy, drogiet, drukowane 
tkaniny perkalowe, dzianina, dżersej, etykiety z  materiału, filc, firanki, 
flagi nie  papierowe, flanela, flanela sanitarna, gaza, materiały pokryte 
motywami rysunkami do haftowania, jedwab, kaliko, kapy na łóżka, kle-
jonka, kołderki do przykrywania nóg, płótno konopne, tkaniny konopne, 
tkanina z kordonka, kotary na drzwi, krepa, krepon, narzuty na łóżka, ma-
rabut, materiały lepkie przyklejane na gorąco, materiały tekstylne, mate-
riały tekstylne nietkane, materiały z juty, pokrowce ochronne na meble, 
moleskin, moskitiery, narzuty pikowane, obicia ścienne z  materiałów 
tekstylnych, obrusy na stół, tkaniny do obuwia, okładziny do mebli z su-
rowców włókienniczych, okładziny do  mebli z  tworzyw sztucznych, 

tkaniny z ostnicy, papierowe narzuty na  łóżka, pledy podróżne, płótna 
do gobelinów i haftów, płótno, płótno klejowe inne niż do materiałów 
piśmiennych, podstawki pod kieliszki, podszewki, podszewki do kapelu-
szy, pokrowce do drukarek z materiałów tekstylnych, pokrowce na po-
duszki, pokrowce ochronne na meble, pokrycie na materace, poszewki, 
poszewki na poduszki, pościel, prześcieradła, przykrycia na łóżka, tkaniny 
z ramii, ratyna, ręczniki do twarzy tekstylne, ręczniki tekstylne, rękawice 
toaletowe, płótna do sera, serwetki stołowe tekstylne, serwetki tekstyl-
ne, serwetki tekstylne do  demakijażu, serwety na  stół nie  papierowe, 
sukna bilardowe, szewiot, sztandary, ścierki do osuszania szkła, poszwy 
zastępujące prześcieradła, tafta, tekstylne materiały do filtrowania, tiul, 
tkaniny, tkaniny bawełniane, tkaniny do celów włókienniczych, tkaniny 
elastyczne, tkaniny imitujące skóry zwierzęce, tkaniny jedwabne do sza-
blonów drukarskich, tkaniny lniane, tkaniny nie przepuszczające gazów 
na balony aerostatyczne, tkaniny obiciowe, tkaniny płócienne na buty, 
tkaniny pokryte motywem rysunkowym do haftowania, tkaniny wełnia-
ne, tkaniny ze sztucznego jedwabiu, tkaniny z włókna szklanego do ce-
lów włókienniczych, trykot, substytuty tkanin z  tworzyw sztucznych, 
uchwyty do zasłon z materiałów tekstylnych, materiał na worki, wsypa, 
pokrowce na  materace, zasłony prysznicowe z  materiałów tekstylnych 
lub tworzyw sztucznych, zasłony z surowców włókienniczych lub two-
rzyw sztucznych, zefir, 26 aplikacje, cyfry do znakowania bielizny, litery 
do  znakowania bielizny, błyskotki do  ubrań, brody sztuczne, broszki, 
czepki do farbowania włosów, łaty przyklejane na gorąco do dekoracji 
artykułów tekstylnych, wstęgi do dekorowania, emblematy nie z metali 
szlachetnych, emblematy ozdobne, frędzle, galony, girlandy sztuczne, 
grzybki do  cerowania, guziki, hafty, ozdoby do  kapeluszy nie  z  metali 
szlachetnych, kokardy do włosów, koraliki inne niż do robienia biżuterii, 
koronki wełniane, koronkowe ozdoby, szpilki do kręcenia włosów, kwia-
ty sztuczne, wieńce z  kwiatów sztucznych, łaty przyklejane na  gorąco 
do reperacji wyrobów włókienniczych, owoce sztuczne, ozdoby, ozdoby 
do  włosów, papiloty, artykuły pasmanteryjne, artykuły pasmanteryjne 
z wyjątkiem nici, peruki, pióra ptasie, zapięcia do podwiązki, pompony, 
spinki do włosów, strusie pióra, suwaki, sznurowadła do butów, sztuczne 
brody, sztuczne owoce, sztuczne rośliny, sztuczne wąsy, sztuczne włosy, 
tupety, peruczki, warkocze z włosów, wstążki, wstążki do włosów, wstęgi 
do dekorowania, zapięcia do podwiązek, zapięcia do staników, złote ha-
fty, 41 doradztwo zawodowe, usługi związane z organizowaniem i obsłu-
gą dyskotek, salony gier, usługi gier świadczone on-line, gry hazardowe, 
informacja o  imprezach rozrywkowych, usługi związane z  organizacją 
imprez karaoke, usługi kasyn, usługi klubowe, usługi klubów zdrowia, 
usługi w  zakresie kompozycji muzycznych, organizowanie konkursów, 
organizowanie loterii, nocne kluby, organizowanie balów, organizowa-
nie i prowadzenia warsztatów, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
kongresów, organizowanie i  prowadzenie seminariów, organizowanie 
i  prowadzenie sympozjów, organizowanie i  prowadzenie zjazdów, or-
ganizowanie obozów sportowych, organizowanie przyjęć, organizowa-
nie spektakli, organizowanie wystaw z  dziedziny kultury lub edukacji, 
organizowanie zawodów sportowych, produkcja filmów innych niż re-
klamowych, produkcja filmów na taśmach wideo, rozrywka, informacja 
o rozrywce, wypożyczanie sprzętu sportowego, sporządzanie napisów 
do  filmów w  wersji oryginalnej, studia filmowe, montaż taśm wideo, 
wypożyczanie taśm wideo, udostępnianie obiektów i urządzeń sporto-
wych, wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie zabawek, 
organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją 

(111) 327304 (220) 2014 09 15 (210) 433375
(151) 2019 12 18 (441) 2015 01 05
(732) neSPeRTa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, luboń (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 

(591) ciemnoróżowy
(531) 17 02 04, 29 01 01
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(510), (511) 3 kosmetyki, brwi, barwniki, preparaty do depilacji, rzęsy 
sztuczne, lakiery do paznokci, środki do usuwania lakierów 

(111) 327305 (220) 2014 09 15 (210) 433377
(151) 2019 12 18 (441) 2015 01 05
(732) neSPeRTa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, luboń (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 17 02 04, 29 01 01
(510), (511) 3 kosmetyki, brwi, barwniki, preparaty do depilacji, rzęsy 
sztuczne, lakiery do paznokci, środki do usuwania lakierów 

(111) 327306 (220) 2014 09 15 (210) 433380
(151) 2019 12 18 (441) 2015 01 05
(732) neSPeRTa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, luboń (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIaMOnD COSMeTICS
(540) 

(591) ciemnoróżowy, czarny
(531) 17 02 04, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 3 kosmetyki, brwi, barwniki, preparaty do depilacji, rzęsy 
sztuczne, lakiery do paznokci, środki do usuwania lakierów  

(111) 327307 (220) 2014 09 15 (210) 433384
(151) 2019 11 27 (441) 2015 01 05
(732) MORZyŃSKI WOJCIeCh eleKTRO-MeT,  
Zamość k/Bydgoszczy (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eleKTRO-MeT
(540) 

(591) niebieski, czarny
(531) 26 11 03, 26 11 06, 26 13 01, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 7 wykrojniki do metali, tłoczniki do metali, narzędzia wie-
lotaktowe, 9 osprzęt elektro-energetyczny, urządzenia i  przyrządy 
do  celów elektrycznych: złącza, złączki, zaciski przekłuwające, zaci-
ski prądowe, uchwyty krańcowo-odciągowe, uchwyty uniwersalno-
-przelotowe, uchwyty przelotowo-narożne, trzony hakowe, uchwyty 
wysięgnika, haki nakrętne, bezpieczniki napowietrzno-słupowe, 
bezpiecznikowe złącza fazowe, uchwyty dystansowe, uchwyty kabla 
izolowane, łączniki jednowidlaste, łączniki dwuwidlaste, konstrukcje 
z hakiem i na obejmie, wysięgniki lampowe, poprzeczniki, próbniki 
i wskaźniki napięć, 40 przetwórstwo tworzyw sztucznych 

(111) 327308 (220) 2014 11 19 (210) 433999
(151) 2019 12 12 (441) 2015 03 02
(732) enJOy VIBe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) vibe vitamin water
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 01, 29 01 08
(510), (511) 32 ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do  pro-
dukcji napojów, jabłkowy sok, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, 
wody mineralne jako napoje, napoje bezalkoholowe, napoje bezal-
koholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje izotonicz-
ne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje owocowe bezalko-
holowe, soki owocowe, woda jako napoje, woda gazowana, woda 
mineralna jako napoje, 35 sprzedaż ekstraktów owocowych bezal-
koholowych, sprzedaż esencji do produkcji napojów, sprzedaż soku 
jabłkowego, sprzedaż koktajli bezalkoholowych, sprzedaż lemonia-
dy, sprzedaż wody mineralnej jako napojów, sprzedaż napojów bez-
alkoholowych, sprzedaż napojów bezalkoholowych na bazie aloesu, 
sprzedaż napojów izotonicznych, sprzedaż napojów na bazie owo-
ców lub warzyw, sprzedaż napojów owocowych bezalkoholowych, 
sprzedaż soków owocowych, sprzedaż wody jako napojów, sprzedaż 
wody gazowanej, sprzedaż wody mineralnej jako napojów 

(111) 327309 (220) 2014 12 16 (210) 436885
(151) 2019 11 08 (441) 2015 03 30
(732) PlaČKO JOZeF, ŽIlIna (SK)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) syphon
(540) 

(531) 01 15 21, 27 05 01
(510), (511) 1 substancje chemiczne, preparaty i  gazy do  produkcji na-
pojów, ujęte w tej klasie, 6 metalowe butelki i pojemniki, w tym części 
i akcesoria do nich ujęte w tej klasie, 7 maszyny i urządzenia do produkcji 
napojów, maszyny i urządzenia do butelkowania oraz napełniania gazami 
butelek i pojemników oraz części i akcesoria do nich, ujęte w tej klasie, 21 
niemetalowe butelki i pojemniki na żywność i napoje, niemetalowe i nie-
elektryczne przybory i urządzenia kuchenne i gospodarstwa domowego 
do produkcji napojów, w tym części i akcesoria do nich, ujęte w tej klasie, 
32 preparaty do  produkcji napojów, 35 sprzedaż detaliczna i  hurtowa, 
w tym za pośrednictwem Internetu, towarów ujętych w klasach 1, 6, 7 i 21, 
pośrednictwo w sprzedaży towarów ujętych w klasach 1, 6, 7 i 21, organi-
zowanie wystaw w celach reklamowych i handlowych, reklama, reklama 
online za pośrednictwem sieci komputerowej, doradztwo w zakresie or-
ganizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, marketing, usługi w zakresie 
zamówień handlowych na rzecz osób trzecich (zakupu towarów i usług 
dla innych przedsiębiorstw), prezentowanie produktów w  mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, 39 przechowywanie, wynajem, pakowanie 
i dostawa metalowych butli zawierających gazy, napełnianie gazem bute-
lek metalowych, napełnianie butelek dwutlenkiem węgla 

(111) 327310 (220) 2015 02 09 (210) 438708
(151) 2019 12 03 (441) 2015 05 25
(732) eUROCaSh SPÓłKa aKCyJna, Komorniki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) abc na KOłaCh
(540) 

(591) zielony, pomarańczowy, biały
(531) 01 03 02, 18 01 08, 27 05 01, 29 01 13
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(510), (511) 12 części nadwozia pojazdów, części karoserii pojazdów, 
części i akcesoria do pojazdów, części i akcesoria do pojazdów lądo-
wych, części blacharskie do karoserii pojazdów [ukształtowane], 39 
usługi transportowe 

(111) 327311 (220) 2015 03 09 (210) 439952
(151) 2019 12 10 (441) 2015 06 22
(732) BaRTeR COal SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Białystok (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BaRTeR COal
(540) 

(591) niebieski, szary
(531) 14 07 03, 26 01 16, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węgla, koks, mieszaniny węgla z bio-
komponentami, mieszaniny węgla z bimasą, mieszaniny węgla z od-
padami, pył węglowy, węgiel kamienny, węgiel drzewny, 35 usługi 
pośrednictwa w handlu węglem i innymi paliwami stałymi oraz pa-
liwami płynnymi, kruszywami i maszynami węglowymi, usługi hur-
towni/placu opałowego z węglem i materiałami węglopochodnymi, 
39 magazynowanie, pakowanie, składowanie i  rozładunek węgla 
i  produktów węglopochodnych, dystrybucja, dostarczanie i  trans-
port węgla i produktów węglopochodnych 

(111) 327312 (220) 2015 07 15 (210) 444821
(151) 2019 11 27 (441) 2015 10 26
(732) OSTeOPlanT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, lewickie (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) OSTeOPlanT
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne, chirurgiczne, stoma-
tologiczne i weterynaryjne (implanty zastępujące lub poprawiające połą-
czenia stawowe: w tym protezy stawów oraz instrumenty do ich wszcze-
piania, gwoździe chirurgiczne śródszpikowe, blokowane i nieblokowane, 
wkręty kostne, śruby stosowane w chirurgii kostnej, klamry kostne, płytki: 
proste, kątowe, kształtowe, mikropłytki, płytki blokowane, stabilizatory  
aparaty i  instrumenty chirurgiczne do ich wszczepiania, piły, narzędzia 
do celów chirurgicznych, zwłaszcza do chirurgii kostnej, instrumentaria 
do bezgipsowego leczenia złamań kości, aparatura i instrumenty do chi-
rurgii ogólnej, dłuta i  wiertła chirurgiczne, chirurgiczne instrumenty 
ręczne, napędzane instrumenty i aparaty chirurgiczne oraz implanty sto-
matologiczne, nadbudowy protetyczne, protezy dentystyczne zębów, 
szczęki sztuczne, zęby sztuczne oraz instrumentaria stomatologiczne, 
artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 
wyroby wykonane ze stali, stopów, tworzyw stosowanych w medycynie  

(111) 327313 (220) 2015 09 18 (210) 447133
(151) 2019 11 12 (441) 2015 12 21
(732) JeROnIMO MaRTInS POlSKa SPÓłKa aKCyJna,  
Kostrzyn (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OIlS TReaSURe
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 3 kosmetyki, olejki do  ciała, żele pod prysznic, balsamy 
do ciała, kremy 

(111) 327314 (220) 2015 09 18 (210) 447135
(151) 2019 11 12 (441) 2015 12 21

(732) JeROnIMO MaRTInS POlSKa SPÓłKa aKCyJna, Kostrzyn (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) bebeauty oils treasure
(510), (511) 3 kosmetyki, olejki do  ciała, żele pod prysznic, balsamy 
do ciała, kremy 

(111) 327315 (220) 2015 09 21 (210) 447157
(151) 2019 10 18 (441) 2015 12 21
(732) IMaŃSKa-BIeDnIK agnIeSZKa SKIn ClInIC, Inowrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SC S-ClInIC
(540) 

(531) 26 01 04, 27 05 01
(510), (511) 44 usługi w  zakresie prowadzenia salonu piękności, 
oczyszczanie skóry, usługi makijażu, karboksyterapia, mezoterapia, 
manicure, pedicure, wykonywanie zabiegów podologicznych, regu-
lacja brwi, pokrywanie rzęs i brwi henną, przedłużanie rzęs, wykony-
wanie makijażu permanentnego, wykonywanie zabiegów eksfioliacji 
chemicznej i  mechanicznej za  pomocą kwasów, mikronakłówanie, 
depilacja woskiem, przekłuwanie uszu, wykonywanie peelingu, wy-
konywanie zabiegów infuzji tlenowej  

(111) 327316 (220) 2015 09 29 (210) 447484
(151) 2019 12 03 (441) 2016 01 04
(732) nOWaRa MaReK DOlnOŚlĄSKI PaRK PRZeMySłOWO 
hanDlOWy, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lagUna CaFÉ
(540) 

(591) żółty
(531) 26 01 06, 01 15 24, 27 05 01, 29 01 02
(510), (511) 36 zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, za-
rządzanie i administrowanie nieruchomościami na zlecenie, 39 tury-
styka (zwiedzanie), organizacja turystyki 

(111) 327317 (220) 2018 09 04 (210) 490062
(151) 2019 12 09 (441) 2019 08 19
(732) CZaRnOWSKI MaRCIn alTIVa, Toruń (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BeTOnUJ Pl
(540) 

(591) biały, czarny, żółty
(531) 29 01 13, 27 05 01, 27 05 05, 27 05 11, 24 17 02, 26 11 01, 
26 11 08, 26 11 10, 26 04 02, 26 04 05, 26 04 16, 26 04 18
(510), (511) 6 rusztowania metalowe, ogrodzenia metalowe, bramy 
metalowe, przenośne konstrukcje metalowe, materiały konstrukcyj-
ne metalowe, 19 rusztowania niemetalowe, drewno budowlane, 37 
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instalowanie drzwi i okien, wynajem sprzętu budowlanego, montaż 
rusztowań, tapetowanie, tynkowanie 

(111) 327318 (220) 2018 09 25 (210) 490971
(151) 2019 12 10 (441) 2019 08 19
(732) eUROCaSh SPÓłKa aKCyJna, Komorniki (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) BanDIT Bay
(510), (511) 33 rum 

(111) 327319 (220) 2018 09 25 (210) 490973
(151) 2019 12 19 (441) 2019 08 26
(732) eUROCaSh SPÓłKa aKCyJna, Komorniki (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) aReOMagIC
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, środki do oczyszczania powietrza, 
środki do odświeżania powietrza, odświeżacze do ubrań  

(111) 327320 (220) 2018 10 04 (210) 491249
(151) 2019 12 02 (441) 2019 01 14
(732) PROPCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
WaRSZaWa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BTS BUIlD TO SUIT
(540) 

(531) 26 04 02, 26 04 09, 26 04 18, 27 05 01
(510), (511) 36 usługi developerskie: w  szczególności tworzenie, 
pozyskiwanie kapitałów, pośredniczenie w pozyskiwaniu nierucho-
mości pod inwestycje budowlane, usługi agencji nieruchomości, 
usługi pośrednictwa w  obrocie nieruchomości, usługi zarządzania 
i  administrowania budynkami mieszkalnymi i  biurowymi, doradz-
two w  sprawach nieruchomości, usługi agentów zajmujących się 
zarządzaniem nieruchomościami i wynajmowaniem nieruchomości, 
usługi wyceny nieruchomości, obiektów przemysłowych, budowli, 
usługi dzierżawy majątku nieruchomego, usługi wynajmu oraz le-
asingu nieruchomości, powierzchni usługowych, magazynowych 
i  biurowych, obsługa budynków mieszkalnych i  biurowych, usługi 
organizowania finansowania zakupu nieruchomości, usługi po-
średnictwa ubezpieczeniowego w  zakresie nieruchomości, usługi 
inwestora zastępczego, usługi kompanii holdingowej: zarządzanie 
przedsiębiorstwami, zarządzanie majątkiem, zarządzanie nierucho-
mościami, zarządzanie finansami, tworzenie kapitału wspólnego, 
rozliczenia finansowe transakcji, udzielanie gwarancji finansowych, 
skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie nieruchomości, 
usługi finansowania nieruchomości, usługi wyszukiwania nierucho-
mości na  zlecenie osób trzecich, usługi nabywania nieruchomości 
na rzecz osób trzecich, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości 
i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, timesharing 
nieruchomości, nabywanie nieruchomości na  rzecz osób trzecich, 
organizowanie wynajmu nieruchomości, organizowanie współwła-
sności nieruchomości, usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie 
nieruchomości, usługi udzielania informacji o powyższych usługach, 
37 konserwacja nieruchomości, budowa nieruchomości, sprząta-
nie nieruchomości, wznoszenie budynków i  nieruchomości, usługi 
w  zakresie budowy i  konserwacji, instalowanie oprzewodowania 
lub okablowania, wyposażenie nieruchomości komercyjnych, usłu-
gi w  zakresie nadzoru budowlanego, usługi budowlane: budowa 
nowych obiektów, wyposażanie w  instalacje budowlane, przebu-
dowy, remonty, naprawy, czyszczenie i  odnawianie wnętrz, usługi 
budowlano-remontowe w  zakresie budynków, montaż rusztowań, 
izolowanie budynków, usługi murarskie, wykonywanie instalacji 
elektrycznych w  budynkach, wykonywanie instalacji wodno-kana-
lizacyjnych oraz gazowych, instalowanie, naprawy i  konserwacja 
dźwigów osobowych i towarowych, wind oraz ruchomych schodów, 
zakładanie stolarki budowlanej, tynkowanie, sztukatorstwo, posadz-

karstwo, tapetowanie i  oblicowywanie ścian, malowanie, rozbiórka 
budynków, budownictwo przemysłowe, instalacja, konserwacja i na-
prawy maszyn i pojazdów związanych z budownictwem, instalowa-
nie i  naprawa urządzeń elektrycznych, montaż i  naprawy instalacji 
ogrzewania, zabezpieczanie przed korozją, wynajem maszyn bu-
dowlanych i sprzętu budowlanego, w tym wynajem buldożerów, żu-
rawi, koparek, 42 usługi w zakresie dekoracji i projektowania wnętrz 
mieszkalnych, biur i pomieszczeń handlowych, usługi projektowania 
architektonicznego i  budowlanego, nadzór wykonawczy (nadzór 
techniczny), usługi projektowania budynków, konstrukcji budowla-
nych, usługi projektowania konstrukcji metalowych, doradztwo bu-
dowlane i w zakresie realizacji konstrukcji budowlanych 

(111) 327321 (220) 2018 10 04 (210) 491262
(151) 2019 12 12 (441) 2019 08 19
(732) ChODKIeWICZ ROBeRT JeRZy, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fachowy kominiarz
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 29 01 13, 01 15 11, 26 01 01, 26 01 05, 09 07 01, 27 05 01
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, sprzęt 
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i fil-
mowe utrwalone w  formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, 
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji 
przystosowanej do  odtwarzania w  komputerach multimedialnych, 
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, 
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmo-
wego w  formie analogowej i  cyfrowej, audiowizualne urządzenia 
do  nauki, urządzenia do  transmisji multimedialnych, audycje, filmy 
i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, pobieralne gry kom-
puterowe, programy komputerowe, karty magnetyczne, 16 druki, 
wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, 
periodyki i  inne publikacje w  formie papierowej, papier, tektura, 
karton, artykuły papiernicze, fotografie  fotografie [wydrukowane], 
podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficz-
ne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do  oprawiania fotografii, 
urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieopra-
wione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki 
do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka do przechowy-
wania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do al-
bumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z  zawodnikami 
sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albu-
my fotograficznej, papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie 
zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie, na-
krycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyj-
ne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe 
i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe, 41 
nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 
usługi wydawnicze, pisanie i  publikacja tekstów innych niż rekla-
mowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, orga-
nizowanie, montaż i  produkcja programów i  imprez artystycznych, 
estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania 
nauki i  szkoleń, organizowanie konkursów, organizowanie imprez 
o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interak-
tywnych programów i  gier odtwarzanych za  pośrednictwem sieci 
komputerowych i  komunikacyjnych, 45 usługi prawne, usługi bez-
pieczeństwa dla ochrony mienia i osób 

(111) 327322 (220) 2018 10 18 (210) 491776
(151) 2019 12 04 (441) 2019 08 19
(732) FRÖhlICh MaRCIn PlayROOM, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SeCReT PlaCe SalOn ZMySłÓW
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(540) 

(591) czarny, biały, srebrny
(531) 14 05 01, 25 01 05, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 intymne preparaty nawilżające, 35 handel 
detaliczny masażerami do użytku osobistego 

(111) 327323 (220) 2018 10 22 (210) 491878
(151) 2019 12 12 (441) 2019 08 12
(732) geSTVInUS – InVeSTIMenTOS e SeRVIÇOS VITIVInÍCOlaS e 
COMeRCIaIS, Sa , estremoz (PT)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIne WITh ROOTS PRODUCT OF PORTUgal
(540) 

(591) biały, żółty, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 27 05 01, 26 04 01, 26 04 09, 26 04 16, 29 01 14
(510), (511) 33 wina pochodzące z Portugalii 

(111) 327324 (220) 2018 10 23 (210) 491889
(151) 2019 12 12 (441) 2019 07 29
(732) MaRCInIaK BeaTa la CRePeRIe, Zielona góra (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) la CRePeRIe naleśnikarnia
(540) 

(591) ciemnozielony, jasnozielony, jasnoniebieski, turkusowy, 
fioletowy, czerwony, jasnoczerwony, żółty
(531) 07 01 06, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 29 artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęcego: mię-
so, ryby ,drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone 
i  gotowane, owoce i  warzywa, jaja, mleko, przetwory mleczne, ga-
laretki, kompozycje owoców przetworzonych, oleje i tłuszcze jadal-
ne, żywność przygotowana z mięsa, warzyw, owoców i ryb, koktajle, 
substytuty mleka, 30 kawa, kakao, herbata, aromaty do ciast, ciasto 
do pieczenia, ciasto na słodkie wypieki, mąka i przetwory zbożowe, 
chleb, wyroby cukiernicze, słodycze, lody, syropy, sosy (przyprawy), 
przyprawy, pesto, sorbety, zagęszczacze, naleśniki, wyroby cukierni-
cze, zioła do celów spożywczych, 43 obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i  transportem, bary szybkiej obsługi 
(snack-bary), usługi zaopatrzenia w  żywność, usługi barowe, bary 
szybkiej obsługi (snack bary) 

(111) 327325 (220) 2018 10 26 (210) 492047
(151) 2019 12 14 (441) 2019 08 12
(732) SChIeDel SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Opole (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) System kominowy WUlKan CI-eko

(510), (511) 19 materiały budowlane (niemetalowe), rury sztywne sto-
sowane w  budownictwie, w  szczególności: rury ceramiczne, kanały 
nie z metalu do instalacji wentylacyjnych grzewczych i klimatyzacyj-
nych, kominy prefabrykowane, gotowe części niemetalowe przewo-
dów kominowych, niemetalowe części fasonowe dla rur kominowych, 
prefabrykowane wentylacyjne kanały kablowe, prefabrykowane wie-
lofunkcyjne węże które mają co najmniej jedną funkcję wyżej wymie-
nionych towarów, części zamienne do wyżej wymienionych towarów 

(111) 327326 (220) 2018 10 26 (210) 492065
(151) 2019 12 06 (441) 2019 03 11
(732) henKell & CO  POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Toruń (Pl)
(554) (znak słowno-graficzno-przestrzenny)
(540) RaFFaellO Semi Sweet Taste nOBIle eCCellenTe
(540) 

(591) niebieski, czerwony, biały, szary, zielony
(531) 19 07 25, 27 05 01, 29 01 15, 03 01 02, 24 01 05
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódki, wina, brandy, rumy, likiery, 
koktajle, aperitify, nalewki, miody pitne, napoje alkoholowe zawie-
rające owoce, napoje alkoholowe wspomagające trawienie, esencje 
i ekstrakty alkoholowe 

(111) 327327 (220) 2018 11 09 (210) 492550
(151) 2019 12 11 (441) 2018 12 17
(732) lorenz Snack-World holding gmbh, hannover (De)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lorenz MOnSTeR MUnCh Mr BIg Original Większe DUSZKI 
Więcej ZaBaWy
(540) 

(591) granatowy, czerwony, zielony, niebieski, biały, beżowy, żółty
(531) 29 01 15, 08 07 08, 04 05 05, 04 05 21, 27 05 01, 27 05 02, 27 05 03, 
27 05 08, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 11, 27 05 24, 19 03 03, 19 03 05, 
26 11 06, 26 11 08, 26 11 12, 26 04 03, 26 04 06, 26 04 18, 25 07 25
(510), (511) 29 przekąski ziemniaczane wytłaczane, chipsy ziemniacza-
ne, chipsy ziemniaczane w formie paluszków, przekąski ziemniaczane, 
suszone owoce, przekąski na  bazie owoców, 30 przekąski zbożowe 
wytłaczane, przekąski zbożowe, przekąski ryżowe, przekąski pszenne, 
przekąski kukurydziane, pikantne krakersy, przekąski w formie precla 
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(111) 327328 (220) 2018 12 11 (210) 493718
(151) 2019 12 10 (441) 2019 06 24
(732) MIChalSKI DanIel, Koło (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) !Can aPPaRel
(540) 

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży 
towarów: odzież, obuwie, nakrycia głowy, zarządzanie sklepami: de-
talicznymi, hurtowymi, internetowymi 

(111) 327329 (220) 2018 12 11 (210) 493742
(151) 2019 12 05 (441) 2019 06 24
(732) InSPORT nUTRITIOn SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Janów lubelski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InSPORT nUTRITIOn
(540) 

(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 26 04 05, 26 03 23, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy ziołowe, mineralne su-
plementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy mineralne 
do żywności, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczna żywność 
przystosowana dla niepełnosprawnych, dietetyczna żywność przy-
stosowana dla niemowląt, preparaty dietetyczne do użytku medycz-
nego, żywność dietetyczna do celów leczniczych 

(111) 327330 (220) 2018 12 20 (210) 494120
(151) 2019 12 12 (441) 2019 07 22
(732) FROneRI POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Mielec (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1947 ZIelOna BUDKa
(540) 

(591) zielony, złoty
(531) 27 05 01, 26 05 01, 29 01 12
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, mrożone wyroby cukier-
nicze i słodycze, wyroby lodowe i desery lodowe, lody, lody smakowe, 
lody mleczne, lody wodne, lody sokowe, lody owocowe, sorbety zawar-
te w tej klasie, mrożone jogurty, wyroby lodowe, desery lodowe, lody, 
sorbety lodowe z  dodatkiem bakalii, galaretek owocowych, ciastek, 
kawałków owoców, sosów, lody w proszku, preparaty do sporządzania 
lodów, środki wiążące do produkcji lodów, sosy do  lodów i deserów, 
wafle i rożki do lodów, ozdoby jadalne do lodów, 40 produkcja na rzecz 
osób trzecich wyrobów cukierniczych i słodyczy, mrożonych wyrobów 
cukierniczych i słodyczy, wyrobów lodowych i deserów lodowych, lo-

dów, sorbetów  lodów w proszku, preparatów do sporządzania lodów, 
środków wiążących do produkcji lodów, sosów do lodów i deserów, wa-
fli i rożków do lodów, ozdób jadalnych do lodów i deserów 

(111) 327331 (220) 2018 12 20 (210) 494121
(151) 2019 12 06 (441) 2019 07 22
(732) FROneRI POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Mielec (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1947 ZIelOna BUDKa lODy Ze SMaKIeM
(540) 

(591) zielony
(531) 27 05 01, 29 01 03, 29 01 11
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i w napoje, lodziarnie, 
kawiarnie, kafeterie, bary, restauracje 

(111) 327332 (220) 2018 12 20 (210) 494123
(151) 2019 12 06 (441) 2019 07 22
(732) FROneRI POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Mielec (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1947 ZIelOna BUDKa
(540) 

(531) 27 05 01, 26 11 03
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i  słodycze, mrożone wyroby cu-
kiernicze i słodycze, wyroby lodowe i desery lodowe, lody, lody sma-
kowe, lody mleczne, lody wodne, lody sokowe, lody owocowe, sor-
bety zawarte w tej klasie, mrożone jogurty, wyroby lodowe, desery 
lodowe, lody, sorbety lodowe z dodatkiem bakalii, galaretek owoco-
wych, ciastek, kawałków owoców, sosów, lody w  proszku, prepara-
ty do sporządzania lodów, środki wiążące do produkcji lodów, sosy 
do  lodów i  deserów, wafle i  rożki do  lodów, ozdoby jadalne do  lo-
dów, 40 produkcja na  rzecz osób trzecich wyrobów cukierniczych 
i słodyczy, mrożonych wyrobów cukierniczych i słodyczy, wyrobów 
lodowych i deserów lodowych, lodów, sorbetów, lodów w proszku, 
preparatów do sporządzania lodów, środków wiążących do produk-
cji lodów, sosów do lodów i deserów, wafli i rożków do lodów, ozdób 
jadalnych do lodów i deserów 

(111) 327333 (220) 2018 12 20 (210) 494134
(151) 2019 12 06 (441) 2019 07 22
(732) BygaR aRTUR PRZeDSIĘBIORSTWO eleKTROMOnTaŻOWe 
elSTaR eleCTRIC, Kielce (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) elSTaR eleCTRIC
(540) 

(591) czerwony, niebieski, biały
(531) 27 05 01, 26 02 18, 29 01 13
(510), (511) 6 metalowe szafki (inne niż meble), metalowe pudła 
i metalowe obudowy, kanały i półki kablowe z metalu, szafki, pudła 
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i szuflady z metalu (inne niż meble) do transportu, przechowywania 
i/lub instalacji elementów elektrycznych i  elektronicznych, moduły 
konstrukcyjne z  metalu do  składania tablic sterowniczych i  szafek 
sterowniczych, 7 rozdzielające urządzenia elektryczne, 9 aparatura 
i  urządzenia do  gromadzenia i  przechowywania energii elektrycz-
nej, aparatura i urządzenia do przekształcania energii elektrycznej, 
aparatura i  urządzenia do  przełączania energii elektrycznej, apara-
tura i  urządzenia do  przewodzenia energii elektrycznej, aparatura 
i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, elektro-
niczne układy logiczne, elektryczne instalacje do  kontroli dostępu, 
elektryczne instalacje sterujące, elektryczne urządzenia do  zabez-
pieczania dostępu, elektryczne urządzenia kontrolne, elektryczne 
urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia łącznościo-
we, elektryczne urządzenia połączeniowe, elektryczne urządzenia 
pomiarowe, elektryczne urządzenia programujące, elektryczne 
urządzenia przełączające, elektryczne urządzenia sterujące proce-
sami, elektryczne urządzenia sygnalizacyjne, elektryczne urządze-
nia wspomagające, elektryczne urządzenia zdalnego sterowania, 
elektryczne zautomatyzowane urządzenia sterownicze, instalacje 
automatyczne do sterowania dostępem, instalacje do kontroli prze-
pływu [elektryczne], instalacje elektryczne, instalacje elektryczne 
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, instalacje elek-
trycznego okablowania, instalacje szerokopasmowe, monitorujące 
urządzenia [elektryczne], monitorujące urządzenia bezpieczeństwa 
[elektryczne], monitorujące urządzenia kontrolne [elektryczne], in-
stalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysło-
wymi, układy elektroniczne, układy elektryczne, urządzenia do ma-
gazynowania energii elektrycznej, urządzenia do  pomiaru energii 
elektrycznej, urządzenia do  przechowywania danych [elektryczne 
lub elektroniczne], urządzenia do  regulacji energii elektrycznej, 
urządzenia do sterowania mocą [elektryczne], urządzenia do stero-
wania procesami [elektryczne], urządzenia do  wyświetlania wyni-
ków [elektryczne], urządzenia elektryczne do  monitorowania sieci 
zasilającej, urządzenia elektryczne do sterowania, urządzenia moni-
torujące, elektryczne, urządzenia sterujące elektryczne, urządzenia 
zamykające bezpieczeństwa [elektryczne], urządzenia zwalniające 
do zamykania [elektryczne], 11 elektryczne instalacje oświetleniowe, 
elektryczne instalacje oświetleniowe do wnętrz, instalacje oświetle-
nia awaryjnego, instalacje oświetleniowe, 35 sprzedaż detaliczna 
i hurtowa na rzecz osób trzecich powyższych towarów, w tym za po-
średnictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa po-
wyższych towarów, marketing, reklama, reklama radiowa, reklama 
telewizyjna, reklama w  prasie, reklama na  stronach internetowych, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocja sprzeda-
ży powyższych towarów i  świadczonych usług, prezentacja oferty 
handlowej w  Internecie, organizowanie targów, wystaw i  pokazów 
związanych z promocją powyższych towarów, 37 instalacja urządzeń 
elektrycznych, instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów prą-
du, instalowanie i  naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie 
sieci łączności elektronicznej, instalowanie systemów komputero-
wych wykorzystujących półprzewodnikowe obwody elektroniczne, 
konserwacja elektrycznych systemów handlowych, konserwacja sys-
temów elektronicznych lub klimatyzacyjnych, naprawa linii wysokie-
go napięcia, naprawa urządzeń elektrycznych, renowacja instalacji 
elektrycznych, serwisowanie sieci elektrycznych, usługi w  zakresie 
eliminacji zakłóceń dla urządzeń elektrycznych, usługi w zakresie in-
stalacji elektrycznych 

(111) 327334 (220) 2018 12 20 (210) 494137
(151) 2019 12 06 (441) 2019 07 22
(732) POlSKa gRUPa FaRMaCeUTyCZna SPÓłKa aKCyJna,  
łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) vetingo
(540) 

(591) ciemnoczerwony, biały
(531) 27 05 01, 24 13 01, 29 01 12

(510), (511) 14 breloki do  kluczy, 16 broszury, blankiety, katalogi, 
kalendarze biurkowe, kalendarze-notesy, materiały biurowe, ma-
teriały piśmienne, notatniki, plakaty, plansze, podkłady biurkowe, 
skorowidze, tablice ogłoszeniowe, teczki na dokumenty, podstawki 
do długopisów i ołówków, przybory do pisania, zestawy przyborów 
do pisania, segregatory, 35 usługi reklamowe, reklamy w Internecie, 
reklamy wizualne i  graficzne, reklamy mailingowe, reklama praso-
wa, 41 usługi organizowania oraz obsługi: targów, konferencji, kon-
gresów, seminariów, sympozjów i  zjazdów, organizowanie spotkań 
branżowych i paneli dyskusyjnych 

(111) 327335 (220) 2018 12 20 (210) 494149
(151) 2019 12 06 (441) 2019 07 22
(732) POlSKa gRUPa FaRMaCeUTyCZna SPÓłKa aKCyJna,  
łódź (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) vetingo
(510), (511) 14 breloki do  kluczy, 16 broszury, blankiety, katalogi, 
kalendarze biurkowe, kalendarze-notesy, materiały biurowe, ma-
teriały piśmienne, notatniki, plakaty, plansze, podkłady biurkowe, 
skorowidze, tablice ogłoszeniowe, teczki na dokumenty, podstawki 
do długopisów i ołówków, przybory do pisania, zestawy przyborów 
do pisania, segregatory, 35 usługi reklamowe, reklamy w Internecie, 
reklamy wizualne i  graficzne, reklamy mailingowe, reklama praso-
wa, 41 usługi organizowania oraz obsługi: targów, konferencji, kon-
gresów, seminariów, sympozjów i  zjazdów, organizowanie spotkań 
branżowych i paneli dyskusyjnych 

(111) 327336 (220) 2018 12 27 (210) 494281
(151) 2019 12 09 (441) 2019 08 19
(732) FUnDaCJa DKMS, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) helPeRS’ geneRaTIOn
(540) 

(591) biały, czerwony
(531) 27 05 01, 27 05 02, 27 05 05, 29 01 12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, 41 
nauczanie, kształcenie 

(111) 327337 (220) 2019 01 10 (210) 494621
(151) 2019 12 06 (441) 2019 07 29
(732) PRZyWaRSKI MaCIeJ hURT IMPORT eXPORT, łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) luk
(540) 

(591) zielony, czerwony, biały
(531) 29 01 13, 27 05 01, 05 05 19, 05 05 20, 05 05 21
(510), (511) 31 rośliny suszone do dekoracji, kwiaty suszone do dekoracji 

(111) 327338 (220) 2019 01 10 (210) 494641
(151) 2019 12 19 (441) 2019 08 26
(732) ZheJIang KOOlCnCheT InDUSTRy & TRaDe CO , lTD , 
Zhejiang (Cn)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) X MOTOS
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(540) 

(591) czarny, szary
(531) 27 05 01, 26 13 25
(510), (511) 12 motocykle, silniki do pojazdów lądowych, przyczepy 
[pojazdy], przyczepy motocyklowe boczne, sanki do jazdy na stoją-
co, motocykle do motocrossu, opony do motocykli 

(111) 327339 (220) 2019 01 13 (210) 494708
(151) 2019 12 06 (441) 2019 07 22
(732) KaRPIŃSKI JeRZy, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) łyK
(540) 

(531) 01 15 15, 27 05 01, 26 11 01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe 

(111) 327340 (220) 2019 01 14 (210) 494727
(151) 2019 11 27 (441) 2019 08 12
(732) MaRKa SOKOłÓW-SeRVICe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa,  
Sokołów Podlaski (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) SZynKlOVe
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mię-
sa 

(111) 327341 (220) 2019 01 22 (210) 495085
(151) 2019 12 19 (441) 2019 08 26
(732) KOŹlIK gRZegORZ Jan, Bielsko-Biała (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) epicardium
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 24, 02 09 01
(510), (511) 25 odzież 

(111) 327342 (220) 2019 01 24 (210) 495158
(151) 2019 12 02 (441) 2019 07 22
(732) gĘSICKI WOJCIeCh, Zemborzyce Tereszyńskie (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIMBa PlaCe ZaBaW

(540) 

(591) fioletowy, biały, niebieski
(531) 29 01 13, 27 05 01, 27 05 24, 03 02 01
(510), (511) 16 materiały piśmienne i  wyposażenie edukacyjne, 20 
meble szkolne, 28 konstrukcje wspinaczkowe [wyposażenie placów 
zabaw], piaskownice [wyposażenie placów zabaw], przyrządy na place 
zabaw dla dzieci, przyrządy na place zabaw, przyrządy na place zabaw 
wykonane z metalu, przyrządy na place zabaw wykonane z drewna, 
przyrządy na place zabaw wykonane z tworzyw sztucznych, wyposa-
żenie placów zabaw i wesołych miasteczek, zjeżdżalnie [wyposażenie 
placów zabaw], place zabaw dla dzieci na stacjach benzynowych, 41 
usługi dziecięcych placów zabaw, usługi placów zabaw, udostępnianie 
obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzieci 

(111) 327343 (220) 2019 01 27 (210) 495260
(151) 2019 12 06 (441) 2019 04 29
(732) lIS aRKaDIUSZ BUDReMlIS, Puzdrowo (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Budremlis
(510), (511) 19 sufity podwieszane, sufity napinane, niemetalo-
we konstrukcje sufitów podwieszanych, płyty sufitowe z  tworzyw 
sztucznych, systemy niemetalowych sufitów podwieszanych za-
wierających panele, niemetalowe pokrycia sufitów, 37 usługi w za-
kresie remontów budynków, usługi doradcze w zakresie remontów 
budynków, układanie sufitów, usługi budowlane, usługi remontowe, 
usługi wyburzeniowe, budowa nieruchomości, budowa nierucho-
mości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budo-
wa nieruchomości przemysłowych, budowanie domów, budowanie 
nieruchomości, budownictwo, nadzór nad robotami budowlanymi, 
remont nieruchomości, remontowanie budynków, renowacja bu-
dynków, stawianie fundamentów, stawianie ogrodzeń zabezpiecza-
jących, usługi budowlane, usługi budowlane i  konstrukcyjne, usłu-
gi budowlane i  naprawy budynków, usługi budowlane w  zakresie 
budowania na  potrzeby przemysłu, usługi budowlane w  zakresie 
budynków mieszkalnych, usługi budowlane w  zakresie stawiania 
budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i  wybu-
rzeniowe, usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków, usługi 
doradcze dotyczące remontów budynków, usługi doradcze dotyczą-
ce renowacji budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji nieru-
chomości, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, 
usługi doradcze w zakresie budowania, usługi doradztwa w zakresie 
budowy budynków, usługi generalnych wykonawców budowlanych, 
usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, usługi odna-
wiania budynków, usługi odnawiania mieszkań, usługi w  zakresie 
remontów budynków, wznoszenie budynków i  innych konstrukcji, 
wznoszenie budynków prefabrykowanych, wznoszenie obszarów 
mieszkalnych, wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstruk-
cji, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, zarzą-
dzanie projektami na  miejscu inwestycji w  zakresie konstruowania 
budynków, zarządzanie projektem budowy 

(111) 327344 (220) 2019 01 30 (210) 495389
(151) 2019 12 19 (441) 2019 03 11
(732) gROChOWICa POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Stare Strącze (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) grochowica Polska
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wódki 

(111) 327345 (220) 2019 02 11 (210) 495821
(151) 2019 12 11 (441) 2019 08 19
(732) yORK Pl SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, Bolechowo (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) troszczę się
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 6 trzonki metalowe, folia aluminiowa, folia metalowa 
do  gotowania, folia metalowa do  pakowania, 16 papier do  piecze-
nia, folia do żywności, folia spożywcza, bielizna stołowa papierowa, 
filtry do kawy, worki na śmieci, chłonne arkusze papieru lub plastiku 
do  pakowania żywności, utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub 
plastiku do pakowania żywności, papierowe torebki, papier śniada-
niowy, torebki i rękawy do pieczenia, wkładki do śmietników z two-
rzyw sztucznych lub papieru, worki na  śmieci wykonane z  tworzy-
wa sztucznego lub papieru, woreczki do  lodu, worki na  śmieci, 20 
niemetalowe kije do mioteł, mopów i szczotek, niemetalowe trzonki 
do mioteł, mopów i szczotek, oprawy do mopów, mioteł i szczotek, 
wieszaki na  ubrania, wieszaki stojące, kosze niemetalowe, kosze 
z  pokrywką, kosze z  tworzyw sztucznych, kosze do  przechowywa-
nia, haczyki na  zasłony prysznicowe, wkładki do  zlewozmywaków, 
maty wyjmowane do  zlewu, zatyczki do  zlewów, nie  z  metalu, 21 
przyrządy gospodarstwa domowego lub kuchenne, zwłaszcza ob-
sługiwane ręcznie, nieelektryczne urządzenia czyszczące, zawarte 
w tej klasie, wiadra łazienkowe, wiadra z wyżymaczkami do mopów, 
wiadra z  wyciskarkami do  mopów, wiadra do  użytku w  gospodar-
stwie domowym, myjki do mycia naczyń, szczotki do mycia naczyń, 
ścierki, zmywaki ścierne, zmywaki do szorowania, przybory kosme-
tyczne, przybory toaletowe, przybory kosmetyczne i toaletowe oraz 
artykuły łazienkowe, szufelki do  zamiatania, szufelki lub przyrządy 
do  zbierania okruszków, naczynia do  gospodarstwa domowego, 
przybory kuchenne nieelektryczne, zawarte w  tej klasie, szczotki, 
szczoteczki do  paznokci, szczoteczki do  zębów, szczotki do  ciała, 
szczotki do: czyszczenia pojemników, butelek, do  misek klozeto-
wych, szczotki do  mycia naczyń, szczotki do  szorowania, miotły, 
mopy, wkłady do  mopów, ściągacze do  wody, zmiotki, wanienki 
dla niemowląt przenośne, wanienki do  prania, zestawy akcesoriów 
do  pomieszczeń klozetowych, klamerki do  mocowania bielizny, 
zmywaki metalowe do szorowania, ręczne urządzeń do czyszczenia 
okien: gumowe zbieraki do czyszczenia okien, myjki do szyb, suszar-
ki do suszenia bielizny, obrotowe suszarki do ubrań, wieszaki do su-
szenia, sznurki do prania, wieszaki na ubrania, deski do prasowania, 
tkaniny do prasowania, szmatki do prasowania, rękawice do kąpieli, 
gąbki, gąbki do  celów domowych, zwłaszcza gąbki do  szorowania 
z tworzywa sztucznego, gąbki do czyszczenia wykonane z wiskozy 
lub tworzywa sztucznego, gąbki toaletowe, gąbki do  mycia samo-
chodu, ścierki, ścierki do mycia podłóg, ścierki do wycierania kurzu, 
do mebli, ściereczki do osuszania szkła, zmywaki, zmywaki kuchen-
ne, foremki, podkładki ochronne do zlewozmywaków, mydelniczki, 
zestawy szczotek toaletowych, dozowniki do papieru toaletowego, 
uchwyty na papier toaletowy, kosze na pranie, pojemniki do sorto-
wania z  tworzyw sztucznych do  prania, rękawice kuchenne, ręka-
wice ogrodnicze, rękawice do  ścierania kurzu, rękawice gumowe 
do  użytku domowego, wieszaki na  ręczniki, klamerki do  wieszania 
ubrań na  sznurze, skrobaczki do  użytku domowego, mydelniczki, 
rolki do usuwania kłaczków, łapki na insekty, łapki do garnków, maty 
do  pieczenia, gąbki do  mycia naczyń, kosze na  śmieci, pojemniki 
na pedały, 22 sznury, sznury do bielizny, liny, linki, woreczki do pra-
nia, torby do pakowania, woreczki z materiałów tekstylnych 

(111) 327346 (220) 2019 02 11 (210) 495836
(151) 2019 12 06 (441) 2019 04 29
(732) PeRFORManCe aCaDeMy SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) PeRFORManCe aCaDeMy
(510), (511) 9 komputerowe bazy danych, muzyka, filmy i inne rodza-
je elektronicznych publikacji tekstowych i  obrazowych utrwalone 
na nośnikach, oprogramowanie, w tym oprogramowanie gier, opro-
gramowanie użytkowe, oprogramowanie komunikacyjne i  siecio-
we, oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz 
danych, oprogramowanie do  mediów i  publikowania, aplikacje 
biurowe i  biznesowe, oprogramowanie związane ze  sztuczną inte-

ligencją i nauczaniem maszynowym, oprogramowanie komputero-
we do  monitorowania, kontrolowania i  przeprowadzania operacji 
w  świecie rzeczywistym, oprogramowanie systemowe i  do  wspie-
rania systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, w  tym sterowniki 
urządzeń i oprogramowania wbudowanego w urządzenia, systemy 
operacyjne, oprogramowanie użytkowe, do  zabezpieczania i  kryp-
tografii, oprogramowanie do  rzeczywistości wirtualnej i  rozszerzo-
nej, oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, w tym 
oprogramowanie do zarządzania treścią, oprogramowanie do han-
dlu elektronicznego i  płatności elektronicznych, 35 usługi rekla-
mowe, marketingowe i  promocyjne, w  tym usługi public relations, 
usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, usługi organizo-
wania targów i wystaw handlowych, usługi programów lojalnościo-
wych, motywacyjnych i  promocyjnych, udostępnianie powierzchni 
reklamowej, czasu reklamowego i mediów, dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, doradztwo, konsul-
tacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, wynajem 
powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, usługi w zakresie han-
dlu i usługi informacyjne dla konsumentów, w tym usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej, usługi aukcyjne, wynajem dystrybutorów au-
tomatycznych, doradztwo i  konsultacje w  zakresie działalności go-
spodarczej, analizy i  badania dotyczące działalności gospodarczej, 
usługi informacyjne w  zakresie działalności gospodarczej, w  tym: 
badania rynkowe, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych 
z  działalnością gospodarczą, 41 usługi wydawnicze i  reporterskie, 
organizowanie konferencji, wystaw i  konkursów, produkcja nagrań 
audio i  video oraz produkcja multimedialna i  usługi fotograficzne, 
usługi edukacyjne i instruktażowe, 42 usługi w zakresie technologii 
informacyjnych, w tym rozwój, programowanie i wdrażanie oprogra-
mowania komputerowego, rozwój sprzętu komputerowego, hosting, 
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, 
doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informa-
cyjnych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania 
systemów informatycznych, usługi w zakresie kopiowania i konwersji 
danych, usługi kodowania danych, testowanie, stwierdzanie auten-
tyczności i kontrola jakości, usługi projektowania 

(111) 327347 (220) 2019 02 15 (210) 495976
(151) 2019 12 09 (441) 2019 08 19
(732) DUDeK MaTeUSZ 360 TRaVel, Poznań (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Kite pl
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  sprzętem 
sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem spor-
towym, 39 organizacja wycieczek turystycznych, usługi rezerwacji 
podróży turystycznych, rezerwacja podróży za pośrednictwem biur 
turystycznych, udzielanie informacji turystycznych, 41 organizacja 
szkoleń sportowych, organizacja obozów sportowych 

(111) 327348 (220) 2019 02 15 (210) 496001
(151) 2019 12 06 (441) 2019 06 03
(732) JaSIŃSKa BeaTa yORK PROMOTIOn, Kowale (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) yP york Promotion
(540) 

(591) biały, czerwony, szary
(531) 27 05 01, 29 01 12, 26 04 01, 26 04 02, 26 04 09
(510), (511) 16 makiety architektoniczne, 35 agencje reklamowe, 42 
projektowanie oprogramowania komputerowego 

(111) 327349 (220) 2019 02 15 (210) 496002
(151) 2019 12 06 (441) 2019 06 03
(732) STaDnICKI PaWeł Jan SPInWORKS SOFTWaRe, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Wrometr
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, ak-
tualizacja i  utrzymywanie danych w  komputerowych bazach danych, 
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badania biznesowe, badania rynkowe, opracowywanie CV dla osób 
trzecich, optymalizacja wyszukiwarek do  celów promocji dodatkowej, 
outsourcing [doradztwo biznesowe], reklama, reklama on-line za  po-
średnictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za  kliknięcie”, 
rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów 
handlowych lub reklamowych, usługi marketingowe, usługi pośred-
nictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych 
inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowa-
nia, usługi w zakresie porównywania cen, zapewnianie platformy inter-
netowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 42 analityczne 
usługi laboratoryjne, aktualizowanie stron internetowych, aktualizowa-
nie stron internetowych dla osób trzecich, aktualizowanie programów 
komputerowych na rzecz osób trzecich, analizy systemów komputero-
wych, badania naukowe, badania dotyczące technologii telekomunika-
cyjnych, chmura obliczeniowa, digitalizacja dokumentów [skanowanie], 
doradztwo w  zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji 
o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony 
internetowej, hosting stron internetowych, konwersja danych lub doku-
mentów na  formę elektroniczną, oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
wynajmowanie serwerów www, usługi podmiotów zewnętrznych 
w dziedzinie informatyki, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii 
informacyjnej, usługi doradcze w  dziedzinie technologii komputero-
wej, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, tworzenie platform 
komputerowych, tworzenie i  utrzymywanie stron internetowych dla 
osób trzecich, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych 
na  stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], 
przechowywanie danych elektronicznych, projektowanie urbanistycz-
ne, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie oprogra-
mowania komputerowego, projektowanie graficzne materiałów pro-
mocyjnych, programowanie komputerów, prace badawczo-rozwojowe 
nad nowymi produktami dla osób trzecich, platforma jako usługa [PaaS], 
opracowywanie projektów technicznych, badania w  zakresie ochrony 
środowiska naturalnego, pomiary geodezyjne, usługi inżynieryjne 

(111) 327350 (220) 2019 02 18 (210) 496021
(151) 2019 11 27 (441) 2019 08 05
(732) aRChe COnSUlTIng SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Katowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) executive Sense By aRChe
(540) 

(591) jasnoniebieski, czarny
(531) 17 02 01, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 rekrutacja personelu, psychotechnika (dobór perso-
nelu za  pomocą metod psychotechnicznych), badania marketingo-
we, badania opinii publicznej, badania rynku, biura pośrednictwa 
pracy, badania w  dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo 
specjalistyczne w  sprawach działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą 

(111) 327351 (220) 2019 02 19 (210) 496066
(151) 2019 12 19 (441) 2019 08 26
(732) JOanna halUPCZOK-RaDlOK, RySZaRD halUPCZOK, 
eDyTa halUPCZOK halUPCZOK-STOlaRSTWO  
R e J  halUPCZOK SPÓłKa CyWIlna, Węgry (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) halUPCZOK PRODUCenT OKIen I DRZWI Z DReWna
(540) 

(591) biały, zielony, czarny
(531) 29 01 13, 27 05 01, 27 05 17, 07 03 01, 07 03 03, 26 11 01

(510), (511) 19 okna niemetalowe, drzwi przesuwne niemetalowe, 
drzwi ognioodporne niemetalowe, drzwi wewnętrzne niemetalowe, 
drewniane ościeżnice drzwiowe, drzwi wykonane z  drewna do  bu-
dynków, okiennice drewniane  

(111) 327352 (220) 2019 02 19 (210) 496079
(151) 2019 12 23 (441) 2019 09 09
(732) PIĄTeK PIOTR, ORłOWSKI anDRZeJ, WIŚnIeWSKI hUBeRT 
alUDOOR SPÓłKa CyWIlna, łomża (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) alUDOOR
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane do  drzwi i  okien, 
okna niemetalowe, drzwi niemetalowe, niemetalowe bramy, ramy 
okienne niemetalowe, 37 montaż stolarki okiennej i drzwiowej, mon-
taż konstrukcji aluminiowych 

(111) 327353 (220) 2019 02 19 (210) 496111
(151) 2019 12 10 (441) 2019 08 26
(732) MIlenIUM ZaKłaDy BUKMaCheRSKIe SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Zielona góra (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WygRaJ lIgĘ
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 29 01 12, 27 05 02, 27 05 05, 27 05 08, 27 05 17, 27 05 24, 
26 05 01, 26 05 18, 26 05 19
(510), (511) 9 biuletyny informacyjne elektroniczne do pobrania do-
tyczące gier, 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, arkusze infor-
macyjne lub wyników, banery wystawowe wykonane z kartonu lub 
papieru, bilety także wstępu, biuletyny informacyjne drukowane do-
tyczące gier, bloczki do zapisywania wyników, bony także towarowe, 
upominkowe, wartościowe, broszury także dotyczące gier, druko-
wane, z programem, czasopisma: branżowe, periodyki, z plakatami, 
dekoracje z  papieru, flagi, drukowane ankiety, drukowane arkusze 
informacyjne, drukowane bilety także na  imprezy, drukowane em-
blematy, drukowane foldery informacyjne, drukowane kartonowe 
tablice reklamowe, drukowane rozkłady, emblematy papierowe, 
etykiety nie  z  materiału tekstylnego, przylepne z  papieru, z  papie-
ru, z kartonu, formularze: czyste, blankiety, druki, instrukcje do gier 
komputerowych, kalendarze: drukowane, kieszonkowe, na  biurko, 
spotkań, ścienne, agendy, karty, drukowane, informacyjne, reje-
stracyjne, wyników, kołonotatniki, komunikaty prasowe, książeczki 
kuponowe, książki: z dziedziny gier i grania, z regulaminami, z zasa-
dami gier, kupony także drukowane, z  zakładami, kwestionariusze 
drukowane, materiały szkoleniowe i  instruktażowe także drukowa-
ne, naklejki, nalepki, notatniki, notesy, ołówki, papier, periodyki jako 
czasopisma także drukowane, pióra i długopisy, plakaty reklamowe, 
programy drukowane, programy imprez, prospekty, publikacje dru-
kowane, rysunki, szyldy z  papieru lub z  kartonu także reklamowe, 
ulotki, zakładki do książek lub stron, 35 administrowanie programa-
mi lojalności konsumenta, dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i  promocyjnych, fakturowanie, gromadzenie da-
nych, gromadzenie i  systematyzacja informacji wykorzystywanych 
w transmisjach elektronicznych, indeksowanie stron internetowych 
w celach handlowych lub reklamowych, informacja handlowa, orga-
nizowanie i prowadzenie aukcji także internetowych, organizowanie 
programów lojalnościowych do  celów handlowych, promocyjnych 
lub reklamowych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie pro-
gramów lojalnościowych dla klientów, organizowanie, prowadzenie 
i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych programów motywacyj-
nych, prezentacje towarów i usług, prezentowanie produktów i  to-
warów w  mediach dla celów sprzedaży detalicznej, projektowanie 
materiałów reklamowych, promocja sprzedaży także dla osób trze-
cich, prowadzenie aukcji, prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci 
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telekomunikacyjnych, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, publi-
kacja reklam lub treści reklamowych, publikowanie druków do celów 
reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych także online, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych także 
w  Internecie, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpo-
wszechnianie reklam także dla osób trzecich, rozpowszechnianie 
reklam dla osób trzecich za  pomocą sieci komunikacyjnej online 
w  Internecie, sprzedaż detaliczna lub hurtowa w  sieci detalicznej 
i  hurtowej stacjonarnej oraz on-Iine towarów jak: afisze, plakaty 
z papieru lub kartonu, arkusze informacyjne oraz wyników, banery 
wystawowe wykonane z  kartonu lub papieru, bilety także wstępu, 
biuletyny informacyjne elektroniczne do  pobrania dotyczące gier, 
biuletyny informacyjne drukowane dotyczące gier, bloczki do zapi-
sywania wyników, bony także towarowe, upominkowe, wartościowe, 
broszury także dotyczące gier, drukowane, z programem, czasopism, 
branżowe, periodyki, z plakatami, dekoracje z papieru, flagi, druko-
wane ankiety, drukowane arkusze informacyjne,drukowane bilety 
także na imprezy, drukowane emblematy, drukowane foldery infor-
macyjne, drukowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane roz-
kłady, emblematy papierowe, etykiety nie  z  materiału tekstylnego, 
przylepne z papieru, z papieru, z kartonu, formularze, czyste, blankie-
ty, druki, instrukcje do gier komputerowych, kalendarze: drukowane, 
kieszonkowe, na  biurko, spotkań, ścienne, agendy, karty, drukowa-
ne, informacyjne, rejestracyjne, wyników, kołonotatniki, komunikaty 
prasowe, książeczki kuponowe, książki: z dziedziny gier i grania, z re-
gulaminami, z zasadami gier, kupony także drukowane, z zakładami, 
kwestionariusze drukowane, materiały szkoleniowe i  instruktażowe 
także drukowane, naklejki, nalepki, notatniki, notesy, ołówki, papie, 
periodyki jako czasopisma także drukowane, pióra i długopisy, pla-
katy reklamowe, programy drukowane, programy imprez, prospekty, 
publikacje drukowane, rysunki, szyldy z papieru lub z kartonu także 
reklamowe, ulotki, zakładki do książek lub stron, tworzenie tekstów 
reklamowych, usługi aukcji i aukcji odwrotnych, usługi aukcji online 
dla osób trzecich, usługi aukcyjne online za pośrednictwem Interne-
tu, usługi aukcyjne świadczone za  pośrednictwem sieci telekomu-
nikacyjnych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i  promocyjnych, usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  grami, 
usługi w  zakresie programów lojalnościowych, usługi w  zakresie 
zamówień online, usługi wynajmu automatów do sprzedaży, zarzą-
dzanie programami lojalności klientów i programami motywacyjny-
mi, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub 
promocyjnymi także wykorzystującymi znaczki handlowe, zarządza-
nie programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, 41 
administrowanie loteriami na  rzecz osób trzecich, bukmacherstwo 
również przyjmowanie zakładów na wyścigi konne, centra rozrywki, 
chronometraż imprez sportowych, dostarczanie informacji na temat 
aktywności sportowych, edukacja, rozrywka i sport, gry losowe, gry 
oferowane on-line w sieci informatycznej również nie do pobrania, 
hazard, informacje online z dziedziny rozrywki z zakresu gier kom-
puterowych, organizacja gier, organizacja i przeprowadzanie imprez 
rozrywkowych, organizacja i  przeprowadzanie wydarzeń sporto-
wych, organizacja zawodów w  grach elektronicznych, organizowa-
nie i prowadzenie gier i loterii, organizowanie turniejów także rekre-
acyjnych i sportowych, produkcja studiów filmowych, prowadzenie 
gier losowych dla wielu graczy, prowadzenie loterii, prowadzenie lo-
terii na rzecz osób trzecich, publikacja broszur, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, rozrywka interaktywna online, 
salony gier automatycznych, udostępnianie gier za pośrednictwem 
systemów komputerowych, udostępnianie interaktywnych gier 
komputerowych online, udostępnianie kasyn na cele gier hazardo-
wych, usługi gier, usługi gier elektronicznych świadczone za pośred-
nictwem światowej sieci komputerowej, usługi hazardowe online, 
usługi loterii, usługi organizowania zakładów, usługi rozrywkowe 
udostępniane dzięki strumieniom online, usługi salonów gier wir-
tualnej rzeczywistości, usługi salonów z grami wideo, usługi świad-
czone przez kasyna, usługi w zakresie gier do celów rozrywkowych, 
usługi w zakresie gier elektronicznych dostarczanych z komputero-
wych baz danych lub za pośrednictwem Internetu, usługi w zakre-
sie gier elektronicznych i konkursów świadczone za pośrednictwem 
Internetu, usługi w zakresie gier elektronicznych świadczone za po-
średnictwem Internetu także w  światowej sieci komunikacyjnej, 
usługi w  zakresie gier świadczone za  pomocą środków łącznościo-
wych przez terminale komputerowe lub telefon komórkowy, usługi 
w zakresie gier w rzeczywistości wirtualnej świadczone online z sie-
ci komputerowej, usługi w  zakresie rozrywki w  postaci gier wideo, 

usługi wynajmu automatów do gier do salonów gier, usługi związane 
z kasynami, grami na pieniądze i grami hazardowymi, wynajem ma-
szyn i urządzeń do gier, wynajem sprzętu do gier także gier video, 
wynajem urządzeń do gier, wynajmowanie maszyn rozrywkowych, 
wypożyczanie automatów do gry, wypożyczanie gier wideo, wypo-
życzanie maszyn do gier wideo, wypożyczanie sprzętu do gier elek-
tronicznych, zakłady, zapewnianie dostępu do gier wideo on-line 

(111) 327354 (220) 2019 02 22 (210) 496310
(151) 2019 12 12 (441) 2019 08 26
(732) TenDeR MeaT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Płońsk (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TenDeR meat
(540) 

(591) złoty
(531) 27 05 01, 29 01 02
(510), (511) 29 mięso świeże, mięso mrożone, mięso konserwowane, 
mięso liofilizowane, mięso solone, mięso wędzone, mięso mielone, 
przetwory i  wyroby mięsne, podroby mięsne, przetwory z  podro-
bów mięsnych i z krwi, ekstrakty mięsne, wyroby wędliniarskie: be-
kony, boczki, kiełbasy, kabanosy, łopatka, metki, mielonki, parówki, 
pasztety na bazie mięsa, pieczenie, salami, salcesony, schab, szynki, 
wędzonki, wyroby blokowe, wyroby okazjonalne: zestawy mięsne 
na  grilla, zestawy wędlin układanych, konserwy mięsne, wyroby 
garmażeryjne na bazie mięsa, gotowe dania na bazie mięsa, pasty, 
nadzienia i przekąski mięsne, galaretki mięsne i mięsno-warzywne, 
tłuszcze jadalne: oleje jadalne, słonina, smalec, 35 usługi importowe 
i eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajo-
wych i  zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w  sklepach i/
lub hurtowniach, poprzez agentów oraz za  pośrednictwem strony 
internetowej towarów takich jak: mięso, przetwory i  wyroby mię-
sne, wyroby wędliniarskie, wyroby garmażeryjne, konserwy mięsne, 
gotowe dania i potrawy na bazie mięsa, pasty, nadzienia i przekąski 
mięsne, galaretki mięsne i mięsno-warzywne, tłuszcze jadalne, usłu-
gi w zakresie marketingu i prezentacji towarów i usług, usługi rekla-
mowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek 
i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, targów i wystaw w celach 
handlowych i promocyjnych 

(111) 327355 (220) 2019 02 25 (210) 496374
(151) 2019 12 19 (441) 2019 08 26
(732) KaSPeReK SeBaSTIan, gorzów Wielkopolski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CaRTeC PROFeSJOnalny WaRSZTaT SaMOChODOWy
(540) 

(591) szary, czarny, biały
(531) 29 01 13, 27 05 01, 27 05 24, 14 07 09
(510), (511) 37 usługi warsztatów samochodowych w  zakresie kon-
serwacji pojazdów 

(111) 327356 (220) 2019 02 25 (210) 496402
(151) 2019 12 16 (441) 2019 08 19
(732) KTSP SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Kalisz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) el eCOlIK
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(540) 

(591) czerwony, fioletowy, granatowy
(531) 29 01 13, 27 05 01
(510), (511) 9 elektryczna aparatura ochronna, instalacje elektryczne, 
iskrochrony, kable i przewody elektryczne, odgromniki, ogniwa gal-
waniczne, przekaźniki elektryczne, przetwornice elektryczne, prze-
wodniki elektryczne, rozdzielnie mocy dla różnych celów, systemy 
instalacji uziemiających oraz ich  elementy i  wyposażenie, systemy 
instalacji wyrównawczych oraz ich elementy i wyposażenie, systemy 
ochrony przepięciowej oraz ich  elementy i  wyposażenie, transfor-
matory elektryczne, urządzenia do  galwanizacji, urządzenia do  gal-
wanoplastyki, urządzenia pomiarowe, złącza elektryczne, ogniwa 
elektryczne, ogniwa fotoelektryczne, ogniwa galwaniczne, urządze-
nia do  ładowania baterii, baterie anodowe, baterie do  oświetlania, 
baterie elektryczne, baterie galwaniczne, baterie słoneczne, ogniwa 
galwaniczne, bezpieczniki elektryczne, bezpieczniki topikowe, cew-
ki dławikowe, cewki elektryczne, uchwyty do  cewek elektrycznych, 
cewki indukcyjne, drut magnetyczny, materiały na  przewody elek-
tryczne w  postaci drutów i  kabli, instalacje elektryczne, kable elek-
tryczne, kondensatory, kondensatory elektryczne, kondensatory 
optyczne, lampy elektronowe próżniowe, lampy optyczne, lampy 
z  termokatodami, baterie do  latarek, latarnie sygnalizacyjne, neo-
ny reklamowe, obwody scalone, ograniczniki elektryczne, oporniki 
elektryczne, osłony do  identyfikacji drutów elektrycznych, osłony 
do kabli elektrycznych, półprzewodniki, prostowniki prądu, przekaź-
niki elektryczne, przekaźniki sygnałów elektronicznych, przetwornice 
elektryczne, przewodniki elektryczne, pulpity rozdzielcze stosowane 
w instalacjach elektrycznych, puszki przełącznikowe stosowane w in-
stalacjach elektrycznych, puszki rozgałęzieniowe stosowane w insta-
lacjach elektrycznych, reduktory prądu elektrycznego, elektryczne 
reduktory światła, elektryczne skrzynki złączone, szafy rozdzielcze 
energii elektrycznej, tablice rozdzielcze energii elektrycznej, tablice 
sygnalizacyjne świecące lub mechaniczne, transformatory, tranzysto-
ry, tuleje łącznikowe do kabli, tworniki elektryczne, wtyczki, gniazda 
elektryczne, wyłączniki elektryczne, zaciski szyn elektrycznych, zaci-
ski przewodów elektrycznych, złącza do  przewodów elektrycznych, 
złącza elektryczne, złączki stosowane w instalacjach elektrycznych 

(111) 327357 (220) 2019 02 25 (210) 496405
(151) 2019 12 18 (441) 2019 08 26
(732) PeTRa TeChnOlOgIe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PeTRa TeChnOlOgIe
(540) 

(591) granatowy, czerwony
(531) 26 03 01, 26 11 02, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 marketing handlowy [inny niż sprzedaż], organizo-
wanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, pośred-
nictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, promowanie 
sprzedaży towarów i  usług innych podmiotów za  pośrednictwem 
imprez promocyjnych, usługi handlu detalicznego w  odniesieniu 
do  budowlanego sprzętu elektrycznego, usługi handlu detaliczne-
go w zakresie materiałów budowlanych, usługi handlu detalicznego 
związane z klejami i preparatami klejącymi, usługi handlu detalicz-
nego związane z materiałami ściernymi, usługi handlu detalicznego 
związane z narzędziami ściernymi, usługi handlu detalicznego zwią-
zane z taśmami, paskami i błonami klejącymi, usługi handlu hurto-
wego w odniesieniu do budowlanego sprzętu elektrycznego, usługi 
handlu hurtowego w zakresie materiałów budowlanych, usługi han-
dlu hurtowego związane z  klejami i  preparatami klejącymi, usługi 

handlu hurtowego związane z materiałami ściernymi, usługi handlu 
hurtowego związane z narzędziami ściernymi, usługi handlu hurto-
wego związane z taśmami, paskami i błonami klejącymi, usługi rekla-
mowe w  zakresie sprzedaży towarów, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z maszynami budowlanymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy 

(111) 327358 (220) 2019 03 02 (210) 496632
(151) 2019 11 22 (441) 2019 06 24
(732) laDneFelgI Pl SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Suwałki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) laDneFelgI Pl FelgI I OPOny
(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 27 05 01, 15 07 18, 29 01 12
(510), (511) 12 części i akcesoria do pojazdów lądowych, opony do po-
jazdów, kołpaki, felgi aluminiowe, felgi stalowe, 35 usługi sprzedaży hur-
towej i detalicznej części i akcesoriów do pojazdów lądowych w sklepach 
stacjonarnych, usługi sprzedaży hurtowej i  detalicznej części i  akceso-
riów do pojazdów lądowych w sklepach on-line, 37 usługi warsztatów 
naprawy pojazdów silnikowych, usługi warsztatów w zakresie konserwa-
cji i naprawy pojazdów mechanicznych, usługi myjni pojazdów 

(111) 327359 (220) 2019 03 02 (210) 496633
(151) 2019 11 22 (441) 2019 06 24
(732) laDneFelgI Pl SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Suwałki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SDT STahlRÄDeR
(540) 

(531) 26 01 03, 01 01 04, 27 05 01
(510), (511) 12 części i  akcesoria do  pojazdów lądowych, opony 
do pojazdów, kołpaki, felgi aluminiowe, felgi stalowe 

(111) 327360 (220) 2019 02 19 (210) 496638
(151) 2019 12 20 (441) 2019 08 26
(732) FRISCO SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) frisco pl
(540) 

(591) biały, różowy
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 24
(510), (511) 39 dostarczanie paczek, dostawa towarów, pakowanie 
towarów, składowanie towarów, przewożenie 
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(111) 327361 (220) 2019 03 04 (210) 496646
(151) 2019 11 29 (441) 2019 06 24
(732) POlCalC SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VeRTUMnUS MagneSIUM PlUS
(540) 

(591) pomarańczowy, biały
(531) 27 05 01, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne dla rolnictwa, ogrodnic-
twa i leśnictwa 

(111) 327362 (220) 2019 03 04 (210) 496663
(151) 2019 11 29 (441) 2019 06 24
(732) KlIMeKO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, Dionizów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KlIMeK
(540) 

(591) zielony
(531) 03 04 01, 03 04 13, 29 01 03, 29 01 11, 27 05 01
(510), (511) 29 mleko i  produkty mleczne, twarogi, twarogowe serki 
wędzone, twarogowe serki pieczone, ziarniste serki twarogowe, sery 
żółte twarde i miękkie, serki kremowe, serki homogenizowane, serki to-
pione, serki topione z warzywami, ziołami i szynką, masło, masło śmie-
tankowe, margaryna, śmietana, śmietanka deserowa, śmietanka kre-
mówka, kefir, maślanka, jogurty, jogurty naturalne, owocowe, zbożowe 
lub aromatyzowane, desery mleczne, napoje mleczne fermentowane 
i  niefermentowane sporządzane z  dodatkiem owoców, warzyw i  róż-
nych ziaren, suszone, konserwowane, mrożone i/lub gotowane owoce 
warzywa i grzyby, zioła konserwowane, przetwory warzywne, mrożone 
warzywa, mrożone mieszanki warzywne, przeciery warzywne, żywność 
dietetyczna, żywność o  obniżonej zawartości tłuszczu i  cholesterolu, 
jaja spożywcze, jaja w  proszku, w  płynie, przetwory jajczarskie, roślin-
ne oleje jadalne, tłuszcze jadalne, komponenty i ekstrakty tłuszczowe, 
35 usługi importowe i  eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego 
na rzecz firm krajowych i zagranicznych, organizowanie i prowadzenie 
skupu mleka od rolników, usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach, 
sklepach, poprzez agentów oraz za pośrednictwem strony internetowej 
następujących towarów: artykuły spożywcze, mleko, produkty mleczne 
i  nabiałowe, jaja spożywcze, oleje i  tłuszcze jadalne, usługi w  zakresie 
marketingu i prezentacji towarów i usług, usługi reklamowe, dystrybucja 
materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, usługi w zakresie 
organizacji pokazów, wystaw i targów w celach handlowych i promocyj-
nych, 40 przetwórstwo mleka, wyrób serów, usługi w zakresie sterylizacji 
i konserwacji żywności, wędzenie żywności, obróbka odpadów, osadów 
pościekowych i zanieczyszczonych materiałów, utylizacja i unieszkodli-
wianie odpadów przemysłowych, recykling odpadków i odpadów 

(111) 327363 (220) 2019 03 04 (210) 496666
(151) 2019 12 02 (441) 2019 06 24
(732) CUKIeRnICZa SPÓłDZIelnIa InWalIDÓW JeDnOŚĆ, grójec (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) laJK
(540) 

(591) pomarańczowy, czerwony, niebieski, zielony
(531) 27 05 01, 29 01 14, 02 09 20

(510), (511) 30 drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], cukierki, 
słodycze [cukierki], karmelki [cukierki], nielecznicze cukierki, wyroby cu-
kiernicze, tabletki [wyroby cukiernicze], pastylki [niemedyczne wyroby 
cukiernicze], nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], cukierki, bato-
ny i guma do żucia, cukierki inne niż do celów medycznych, nielecznicze 
wyroby cukiernicze w postaci pastylek, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty 
i ciasteczka, cukierki miętowe [inne niż do celów leczniczych], cukierek 
odświeżający oddech [słodycze] inny niż do celów farmaceutycznych, 
pastylki miętowe [wyroby cukiernicze], inne niż do celów leczniczych 

(111) 327364 (220) 2019 03 04 (210) 496671
(151) 2019 12 02 (441) 2019 06 24
(732) COMPaSS gROUP POlanD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gOOD FOOD gOOD FRIenDS
(540) 

(531) 11 01 04, 27 05 01
(510), (511) 43 kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, 
stołówki, usługi barowe, usługi restauracyjne 

(111) 327365 (220) 2019 03 04 (210) 496674
(151) 2019 12 02 (441) 2019 06 24
(732) POlCalC SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VeRVaCTOR POlySUlFaT
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 29 01 12, 27 05 01
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne dla rolnictwa, ogrodnic-
twa i leśnictwa 

(111) 327366 (220) 2019 03 05 (210) 496717
(151) 2019 12 13 (441) 2019 08 26
(732) WyŻSZa SZKOła InFORMaTyKI I ZaRZĄDZanIa Z SIeDZIBĄ 
W RZeSZOWIe, Rzeszów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) beta
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 29 01 12, 27 05 01, 24 13 01
(510), (511) 41 edukacja, kształcenie praktyczne [pokazy], nauczanie, or-
ganizowanie balów, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie 
i obsługa kongresów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizo-
wanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie pracow-
ni specjalistycznych z  zakresu informatyki i  zarządzania, organizowanie 
i  prowadzenie seminariów, organizowanie i  prowadzenie sympozjów, 
organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów [edu-
kacja lub rozrywka], organizowanie wystaw z dziedzin kultury lub eduka-
cji, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie 
książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, sprawdziany 
edukacyjne, wypożyczanie książek, wyższe uczelnie [edukacja], doradz-
two zawodowe, szkolenia 



nr 5/2020 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 133

(111) 327367 (220) 2019 03 05 (210) 496718
(151) 2019 12 13 (441) 2019 08 26
(732) WyŻSZa SZKOła InFORMaTyKI I ZaRZĄDZanIa  
Z SIeDZIBĄ W RZeSZOWIe, Rzeszów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) internet beta
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 29 01 12, 27 05 01, 24 17 05
(510), (511) 41 edukacja, kształcenie praktyczne [pokazy], nauczanie, 
organizowanie balów, organizowanie i obsługa konferencji, organizo-
wanie i obsługa kongresów, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadze-
nie pracowni specjalistycznych z zakresu informatyki i zarządzania, or-
ganizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i  prowadzenie zjazdów, organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw z dziedzin 
kultury lub edukacji, publikacje elektroniczne on-line książek i perio-
dyków, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, sprawdziany edukacyjne, wypożyczanie książek, wyższe 
uczelnie [edukacja], doradztwo zawodowe, szkolenia 

(111) 327368 (220) 2019 03 06 (210) 496761
(151) 2019 11 27 (441) 2019 08 05
(732) hORTeX SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hortex
(540) 

(591) czerwony, zielony, szary, jasnoszary, biały
(531) 05 03 11, 26 11 01, 26 11 12, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 5 substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność 
dietetyczna do  celów medycznych, napoje dietetyczne do  celów 
leczniczych, napoje lecznicze, wody mineralne do celów leczniczych, 
preparaty witaminowe, napary i  nalewki lecznicze, zioła i  herbaty 
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, słód do celów farma-
ceutycznych, żywność dietetyczna i żywność o obniżonej zawartości 
tłuszczu i cholesterolu zawarta w tej klasie, 29 mięso, wyroby mięsne 
i wędliniarskie, kiełbasy, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, bu-
liony, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, owoce 
i warzywa konserwowane w alkoholu, galaretki, galaretki owocowe, 
dżemy, kompoty, jaja, jaja w proszku, mleko, produkty mleczne, na-
poje mleczne, napoje z  przewagą mleka, smoothie owocowe, wa-
rzywne i  owocowo-warzywne z  przewagą produktów mlecznych, 
jogurty, mrożone jogurty, kefiry, sery, oleje i tłuszcze jadalne, masło, 
masło czekoladowe, masło kakaowe, masło kokosowe, margaryna, 
smalec, przetwory owocowe i warzywne, mrożone owoce i warzywa, 
mrożone mieszanki owocowe i  warzywne, mrożone dania gotowe 
z owoców i warzyw, mrożone dania gotowe wegetariańskie i z do-
datkiem mięsa, musy owocowe, przeciery owocowe i  warzywne, 
sałatki owocowe i  warzywne, skórki owocowe, miąższ z  owoców, 
żelatyna do  żywności, chipsy owocowe, owoce lukrowane, owoce 
i  warzywa puszkowane, owoce kandyzowane, owoce morza, zupy, 
składniki do  sporządzania zup, grzyby konserwowane, mrożone 
grzyby, koncentraty pomidorowe, spożywcze pyłki kwiatowe, ro-
dzynki, migdały, bakalie, żywność dietetyczna składająca się głów-
nie z  owoców i  warzyw, żywność o  obniżonej zawartości tłuszczu 
i cholesterolu składająca się głównie z owoców i warzyw, 30 kawa, 

herbata, herbata mrożona, kakao, napoje na bazie kakao, kawy i her-
baty, napoje kawowe i kakaowe z mlekiem, cukier, słodziki, słodziki 
naturalne, ryż, tapioka, sago, namiastki kawy, mąka, wyroby mącz-
ne, mrożone wyroby mączne, wyroby mączne z dodatkiem owoców 
i warzyw, gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mąki, ravio-
li, pizza, lasagne, makarony, produkty zbożowe, kasze, muesli, chleb, 
wyroby piekarnicze, ozdoby do  ciast i  wypieków, polewy do  ciast 
i wypieków, ciasta, ciasteczka, herbatniki, biszkopty, ciasta w prosz-
ku, wyroby cukiernicze, słodycze, galaretki owocowe, czekolada, 
lody, lody spożywcze, lody spożywcze w proszku, lody mleczne, lody 
wodne, lody sokowe, lody owocowe, sorbety, desery lodowe, prepa-
raty do sporządzania lodów, środki wiążące do lodów, sorbety, miód, 
propolis i  inne spożywcze produkty pszczelarskie, syropy z melasy, 
drożdże, drożdże piekarnicze, proszek do pieczenia, sól, musztarda, 
ocet, sosy owocowe i warzywne, sosy przyprawowe, sosy do sałatek, 
przyprawy, przyprawy ziołowe, aromaty do napojów, środki zagęsz-
czające stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, guma 
do żucia nie do celów leczniczych, keczup, majonezy, sosy do mięs, 
31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne, ziarna, nie ujęte w innych kla-
sach, żywe zwierzęta, żywe owoce morza, skorupiaki, ryby, świeże 
owoce i  warzywa, owoce cytrusowe, owoce runa leśnego, grzyby, 
zioła, pieprz ziołowy, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, kiełki roślin, 
zarodki roślin, karmy dla zwierząt, słód, 32 piwo, wody niegazowa-
ne i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe, mineralne wody 
smakowe, produkty do  wytwarzania wody mineralnej i  wody mi-
neralnej smakowej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe 
na bazie miodu, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, bezal-
koholowe wyciągi z  owoców, koktajle bezalkoholowe, soki, napoje 
i nektary owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, zagęszczone 
soki owocowe i  warzywne, soki przecierowe owocowe, warzywne 
i  owocowo-warzywne, soki, napoje i  nektary o  obniżonej wartości 
energetycznej, owocowe, warzywne i owocowo-warzywne soki, na-
poje i nektary wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem 
i/lub innymi składnikami mineralnymi, sorbety jako napoje, napoje 
izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe, lemoniady, 
syropy do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania napojów, 
esencje do napojów, ekstrakty do napojów, smoothie owocowe, wa-
rzywne, owocowo-warzywne, z dodatkiem lub bez dodatku nasion, 
z  dodatkiem lub bez dodatku ekstraktów roślinnych, z  dodatkiem 
lub bez dodatku produktów mlecznych, 33 napoje alkoholowe, na-
poje alkoholowe na bazie owoców, napoje alkoholowe zawierające 
owoce, likiery, miód pitny, ekstrakty i esencje alkoholowe, ekstrakty 
owocowe z alkoholem, wina, wódki, 40 produkcja na rzecz osób trze-
cich soków owocowych i warzywnych, mrożonych owoców i warzyw, 
mrożonych mieszanek owocowych i  warzywnych, mrożonych dań 
gotowych z owoców i warzyw, wyrobów lodowych i deserów lodo-
wych, lodów, sorbetów, produkcja na rzecz osób trzecich zagęszczo-
nych soków owocowych i  warzywnych, napojów, żywności, usługi 
wytłaczania owoców, 43 usługi zaopatrzenia w  żywność i  napoje, 
przygotowywanie posiłków, napojów i  żywności, usługi kateringo-
we, prowadzenie barów, kafeterii, kawiarni, restauracji, barów, stołó-
wek, punktów gastronomicznych, usługi tymczasowego zakwatero-
wania, prowadzenie domów turystycznych, pensjonatów, hoteli 

(111) 327369 (220) 2019 03 06 (210) 496800
(151) 2019 12 12 (441) 2019 04 08
(732) KOWalCZyK MaReK eUROMIX, Szczytno (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eUROMIX
(540) 

(591) żółty, niebieski, szary
(531) 01 01 05, 01 01 10, 26 04 02, 26 04 18, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa materiałów budow-
lanych, akcesoriów budowlanych, narzędzi budowlanych, mieszanek 
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farb, farb zewnętrznych, farb wewnętrznych, farb gruntowych, emalii 
do malowania, farb akrylowych, lakierów, krat metalowych do sufi-
tów podwieszanych, metalowych systemów sufitów podwieszanych 
składających się z paneli, sufitów podwieszanych z obramowaniem 
z  metalu, metalowych paneli podłogowych, metalowych listew 
przypodłogowych, blach do pokrycia dachów z metalu, metalowych 
elementów wykończeniowych stosowanych w budownictwie, profi-
lów metalowych do użytku w budownictwie, listew profilowych me-
talowych dla budownictwa, listew profilowanych metalowych dla 
budownictwa, metalowych okładzin elewacyjnych, zewnętrznych 
drzwi metalowych, drzwi metalowych do użytku wewnątrz pomiesz-
czeń, futryn do  drzwi metalowych, klamek do  drzwi metalowych, 
metalowych klamek do  okien, metalowych parapetów okiennych, 
rolet zewnętrznych metalowych, pędzli, pędzli do nanoszenia farb, 
pędzli używanych przez malarzy pokojowych, wałków malarskich, 
wałków do  farb, folii poliuretanowej do  użytku przy uszczelnianiu 
i izolacji budynków, metalowej folii do izolacji budynków, folii z two-
rzyw sztucznych do użytku w ogrodnictwie, wełny mineralnej do ce-
lów izolacyjnych, płyt izolacyjnych wykonanych z wełny mineralnej, 
styropianu, niemetalowych konstrukcji sufitów podwieszanych, 
systemów niemetalowych sufitów podwieszanych zawierających 
panele, folii z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, nie-
metalowych paneli podłogowych, listew przypodłogowych nieme-
talowych, blach z  tworzyw sztucznych na  dachy, niemetalowych 
obróbek blacharskich dachu, niemetalowych płyt izolacyjnych, ele-
mentów wykończeniowych budowlanych niemetalowych, profilów 
niemetalowych dla budownictwa, niemetalowych zewnętrznych 
drzwi, niemetalowych drzwi wewnętrznych, futryn drzwiowych 
niemetalowych, progów i parapetów z materiałów niemetalowych, 
klamek do drzwi niemetalowych, klamek do okien niemetalowych, 
rolet wewnętrznych, rolet okiennych, pokryć z tworzyw sztucznych 
używanych jako folie malarskie 

(111) 327370 (220) 2019 03 06 (210) 496817
(151) 2019 12 17 (441) 2019 08 19
(732) STOlaRKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Mojusz (Pl)
(554) (znak słowno-graficzno-przestrzenny)
(540) eURO WIĄZaRy
(540) 

(591) żółty, czarny, ciemnożółty
(531) 29 01 13, 27 05 01, 26 03 03, 26 03 04
(510), (511) 19 niemetalowe materiały i elementy budowlane i kon-
strukcyjne, niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, 37 usługi 
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe 

(111) 327371 (220) 2019 03 07 (210) 496824
(151) 2019 12 30 (441) 2019 09 09
(732) a J BOgUCKI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Rekiny pl
(510), (511) 35 wynajmowanie przestrzeni reklamowej, reklama, re-
klama za  pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechniane 
ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, 
marketing, prezentowanie produktów w  mediach dla celów sprze-
daży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi w  zakresie marke-
tingu i  reklamy, pośrednictwo handlowe bez kontaktu z  towarem, 
w tym pośrednictwo handlowe w zakresie sprzedaży towarów za po-
średnictwem Internetu, usługi w  zakresie doradztwa dotyczącego 
działalności gospodarczej, zarządzania przedsiębiorstwami usługi 
w zakresie akwizycji, przedstawicielstwa i konsultingu na rzecz krajo-
wych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, usługi w zakresie 

pośrednictwa pracy, promocji sprzedaży, usługi w zakresie wyceny 
działalności gospodarczej, gromadzenia i  wyszukiwania informacji 
o firmach, 38 przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej 
i  obrazowej za  pomocą komputera, udostępnianie internetowego 
forum dyskusyjnego, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty re-
klamowe, organizowanie i prowadzenie konkursów, organizowanie 
i obsługa konferencji 

(111) 327372 (220) 2019 03 07 (210) 496899
(151) 2019 12 06 (441) 2019 06 03
(732) KlUCZeK JaKUB aRIeS, Zielonka (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aRIeS
(540) 

(531) 03 04 11, 27 05 01
(510), (511) 25 koszule, koszulki, odzież sportowa, dresy, 35 usługi 
w zakresie prowadzenie sprzedaży odzieży-w hurtowniach, sklepach 
detalicznych i za pośrednictwem sieci internetowej 

(111) 327373 (220) 2019 03 08 (210) 496903
(151) 2019 12 06 (441) 2019 06 03
(732) Play 3 gnS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) eXPeRT Play
(510), (511) 9 magazyny w  wersji elektronicznej, publikacje elek-
troniczne (do  pobrania), urządzenia komputerowe i  urządzenia 
do  przetwarzania danych, urządzenia komputerowe peryferyjne, 
smartfony, programy komputerowe, publikacje i bazy danych zapi-
sane na  magnetycznych, optycznych, cyfrowych i  elektronicznych 
nośnikach, aplikacje do pobrania na smartfony, sprzęt do przetwa-
rzania danych i  komputery, nagrane programy komputerowe, pliki 
muzyczne do  pobierania, płyty kompaktowe, aplikacje kompute-
rowe do  pobrania, aplikacje do  pobrania do  użytku z  telefonami 
komórkowymi, czytniki książek cyfrowych, e-booki, gazety elek-
troniczne do pobrania, pliki muzyczne do pobierania, systemy prze-
twarzania danych, komputerowe bazy danych, 16 dzienniki, gazety, 
periodyki drukowane, czasopisma [periodyki] i  papierowe dodatki 
do nich, książki, druki, fotografie, ulotki, cenniki, artykuły i materia-
ły piśmienne, broszury, poradniki, materiały szkoleniowe i  instruk-
tażowe, 35 usługi reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych, 
organizowanie przestrzeni reklamowej w  gazetach, udostępnianie 
przestrzeni reklamowej w  czasopismach, gazetach i  magazynach, 
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyza-
cja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarzą-
dzanie plikami, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rekla-
ma za pośrednictwem sieci komputerowej, marketing internetowy, 
usługi reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych, organizowa-
nie przestrzeni reklamowej w  gazetach, udostępnianie przestrzeni 
reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, pozyskiwanie 
danych do  komputerowych baz danych, systematyzacja danych 
w  komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie pli-
kami, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama za po-
średnictwem sieci komputerowej, marketing internetowy, 37 napra-
wa urządzeń elektronicznych, naprawa i  konserwacja smartfonów, 
naprawa telefonów, instalowanie telefonów, konserwacja urządzeń 
telekomunikacyjnych, naprawa lub konserwacja aparatów telefo-
nicznych, usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu telefoniczne-
go, instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, 
38 usługi telekomunikacyjne, elektroniczne przesyłanie danych, 
usługi transmisyjne, doradztwo w dziedzinie telekomunikacji, usługi 
komunikacji internetowej, przesyłanie informacji tekstowych i  ob-
razowych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci inter-
netowej, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, przesyłanie danych, w  tym wydawnictw 
prasowych, przy pomocy terminali komputerowych, internetowych 
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i światłowodowych, prowadzenie serwerów i portali internetowych, 
usługi przesyłania strumieniowego multimediów cyfrowych, 41 
usługi wydawania magazynów, publikowanie elektroniczne on-line, 
publikacje elektroniczne on-line periodyków, publikowanie tekstów 
innych niż teksty reklamowe, organizowanie konkursów edukacyj-
nych lub rozrywkowych, publikowanie tekstów edukacyjnych, orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, kongresów i  sympozjów, usługi edukacyjne dotyczące 
urządzeń mobilnych, smartfonów, edukacja w  dziedzinie posługi-
wania się urządzeniami mobilnymi, smartfonami, zapewnianie in-
struktażu związanego z  programowaniem smartfonów, 42 usługi 
doradcze w  zakresie oprogramowania na  smartfony, usługi dorad-
cze dotyczące użytkowania oprogramowania na smartfony, instala-
cja, utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania komputerowego, 
instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania na smart-
fony, usługi konfiguracji oprogramowania komputerowego, inter-
netowego, urządzeń mobilnych, programowanie oprogramowania 
telekomunikacyjnego, konfiguracja komputerowego oprogramowa-
nia sprzętowego, projektowanie oprogramowania do  smartfonów, 
aktualizacja oprogramowania do smartfonów, odzyskiwanie danych 
ze  smartfonów, udostępnianie oprogramowania w  globalnej sieci 
komputerowej, testowanie oprogramowania na  smartfony, usługi 
doradztwa specjalistycznego w dziedzinie oprogramowania kompu-
terowego i na smartfony, doradztwo techniczne związane z instala-
cją i konserwacją oprogramowania na smartfony 

(111) 327374 (220) 2019 03 11 (210) 496951
(151) 2019 11 27 (441) 2019 08 05
(732) WOJSKOWe ZaKłaDy eleKTROnICZne SPÓłKa aKCyJna, 
Zielonka (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOJSKOWe ZaKłaDy eleKTROnICZne S a 
(540) 

(591) granatowy, srebrny
(531) 29 01 12, 27 05 01, 26 01 01, 26 01 16, 26 01 18, 26 01 21, 26 13 25
(510), (511) 9 celowniki teleskopowe do broni artyleryjskiej, celowni-
ki teleskopowe do broni palnej, interfejsy komputerowe, kable elek-
tryczne, nadajniki sygnałów elektronicznych, nośniki do  rejestracji 
dźwięku, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do reje-
strowania czasu, urządzenia do  rejestrowania dźwięku, urządzenia 
do rejestrowania odległości, 13 amunicja, amunicja do broni palnej, 
balistyczne pociski, bron palna, broń samobieżna, celowniki do bro-
ni artyleryjskiej (inne niż teleskopowe) do broni palnej, detonatory, 
zapalniki, dynamit, działa, materiały wybuchowe, moździerze (broń 
palna), naboje (ładunki) wybuchowe, pociski artyleryjskie, rakiety 
(pociski), substancje samozapalne, torpedy, wyrzutnie rakietowe 

(111) 327375 (220) 2019 03 12 (210) 497000
(151) 2019 12 06 (441) 2019 07 22
(732) PRyMaS JaROSłaW agReCOl J P , Mesznary (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VelaR
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 27 05 01, 29 01 12

(510), (511) 3 nielecznicze antyperspiranty, dezodoranty i  antyperspi-
ranty, antyperspiranty w aerozolach, antyperspiranty do użytku osobi-
stego, olejki aromatyczne, olejki mineralne, balsamy inne niż do celów 
medycznych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty 
do  demakijażu, dezodoranty dla ludzi i  zwierząt, mydła dezodorujące 
i  dezynfekujące oraz przeciwpotne, preparaty do  golenia, preparaty 
kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, preparaty do makijażu, odświe-
żacze do ust w aerozolu, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, 
kremy do skóry, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, szampo-
ny, środki do  czyszczenia zębów, talk kosmetyczny, tłuszcze do  celów 
kosmetycznych, woda kolońska, woda toaletowa i  zapachowa, zesta-
wy kosmetyków, żele do masażu inne niż do celów medycznych, żele 
do wybielania zębów, pianki, kosmetyki upiększające, kosmetyki funk-
cjonalne, żele nawilżające, kremy tonizujące, kosmetyki do włosów, ko-
smetyki do demakijażu, środki nawilżające, kosmetyki do rzęs, kosmetyki 
do brwi, koncentraty nawilżające, kosmetyki do paznokci, płynne, płyn-
ne kremy, kosmetyki do ust, kosmetyki zawierające pantenol, kosmetyki 
zwierające keratynę, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki w formie mleczek, 
kosmetyki w postaci kremów, płyny do twarzy, toniki do twarzy, kremy 
do ciała, żele po opalaniu, olejki do ciała, peelingi do twarzy, kosmetyki 
w formie olejków, kosmetyki do cery zmarszczkowej kosmetyki w formie 
żelu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, zmywacze do paznokci, kosmety-
ki i  preparaty kosmetyczne, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, 
nawilżające balsamy do skóry, płyny do pielęgnacji skóry, perełki zawie-
rające kosmetyki do kąpieli, kosmetyki w formie sproszkowanej (pudry), 
zmywacze lakieru do paznokci, mydła nielecznicze, mydła granulowane, 
mydła w żelu, mydła w płynie, mydła w kremie, mydła w kostce, emulsje 
do mycia ciała nie zawierające mydła, balsamy oczyszczające, balsamy 
do rąk, balsamy do golenia, balsamy do ciała, żele do czyszczenia zębów, 
żele oczyszczające, żele do kąpieli, żele do golenia, żele do demakijażu, 
żele do twarzy, żele do rąk, żele do ciała, żele do czyszczenia zębów, pa-
sty do zębów, odżywki do włosów, odżywki do ust, odżywki do paznok-
ci, szampony, 5 mydła lecznicze, mydła dezynfekujące, mydła antybak-
teryjne, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, aldehydy do celów 
farmaceutycznych, anestetyki, antyseptyki, białkowe suplementy diety, 
borowina lecznicza, borowina do kąpieli, chusteczki odkażające, nasą-
czone chusteczki antyseptyczne, chusteczki wilgotne nasączone pły-
nem farmaceutycznym, chusteczki nasączone płynami farmaceutyczny-
mi, wyciąg z chmielu do celów farmaceutycznych, preparaty czyszczące 
do  szkieł kontaktowych, środki dezynfekcyjne i  antyseptyczne, środki 
dezynfekcyjne do  celów higienicznych, gorczyca do  celów farmaceu-
tycznych, lecznicza guma do życia, guma do żucia odświeżająca oddech 
do celów leczniczych, gwajakol do celów farmaceutycznych, herbaty zie-
lone do celów leczniczych, intymne preparaty nawilżające, jod co celów 
farmaceutycznych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, kompresy, kwa-
sy do  celów farmaceutycznych, lecznicze napoje mineralne, lecznicze 
napoje izotoniczne, napoje stosowane w lecznictwie, herbata ziołowa, 
napoje ziołowe do użytku leczniczego, zioła lecznicze, olejek terpenty-
nowy do celów farmaceutycznych, olejek migdałowy do celów farma-
ceutycznych, olejek z kopru do celów leczniczych, leki dla ludzi, leki zioło-
we, mięta do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, sole 
mineralne do kąpieli, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, suplementy 
zawierające mleczko pszczele, mleczko pszczele do  celów farmaceu-
tycznych, środki oczyszczające, kadzidełka do  odstraszania owadów, 
preparaty farmaceutyczne do  uśmierzania skutków ukąszeń owadów, 
odżywcze suplementy diety, preparaty i artykuły higieniczne, materiały 
opatrunkowe, płyny do płukania ust, płyny do celów farmaceutycznych, 
antybakteryjne płyny do rąk, lecznicze płyny do pielęgnacji skóry, płyny 
dezynfekujące inne niż mydła, płyny lecznicze do płukania ust, spraye 
odświeżające do  pomieszczeń, preparaty do  niszczenia szkodników, 
preparaty do niszczenia robactwa, środki przeczyszczające, suplementy 
zawierające siemię lniane, mąka z siemienia lnianego do celów farma-
ceutycznych, sole mineralne do kąpieli, preparaty do sterylizacji, spray 
do użytku farmaceutycznego, tabletki do ssania do celów farmaceutycz-
nych, tampony, środki uspokajające, wata do celów leczniczych, prepa-
raty witaminowe, zioła do palenia do celów leczniczych, zioła lecznicze, 
zioła lecznicze suszone i  zakonserwowane, substancje żrące do  celów 
farmaceutycznych, żywność dla niemowląt 

(111) 327376 (220) 2019 03 12 (210) 497004
(151) 2019 12 18 (441) 2019 09 02
(732) ZaKłaD ROBÓT KOMUnIKaCyJnyCh-DOM W POZnanIU 
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ZRK-DOM POZnaŃ
(540) 

(531) 26 11 03, 26 11 12, 27 05 01
(510), (511) 37 usługi budowlane, związane z budową dróg i mostów, 
budowa dróg kołowych i szynowych, wykończeniowe roboty budowla-
ne, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego, usługi w zakresie insta-
lowania, naprawy i konserwacji specjalistycznych maszyn budowlanych 

(111) 327377 (220) 2019 03 12 (210) 497006
(151) 2019 12 18 (441) 2019 09 02
(732) ReCORDaTI POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) SOReCa
(510), (511) 5 produkty lecznicze, suplementy diety do celów leczni-
czych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, 
witaminy 

(111) 327378 (220) 2019 03 12 (210) 497009
(151) 2019 12 19 (441) 2019 09 02
(732) ZaKłaD ROBÓT KOMUnIKaCyJnyCh-DOM W POZnanIU 
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZRK-DOM POZnaŃ
(540) 

(531) 27 05 01, 26 11 03, 26 11 12
(510), (511) 37 usługi budowlane, związane z budową dróg i mostów, 
budowa dróg kołowych i szynowych wykończeniowe roboty budowla-
ne, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego, usługi w zakresie insta-
lowania, naprawy i konserwacji specjalistycznych maszyn budowlanych 

(111) 327379 (220) 2019 03 12 (210) 497012
(151) 2019 12 06 (441) 2019 07 22
(732) ZaKłaD ROBÓT KOMUnIKaCyJnyCh-DOM W POZnanIU 
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZRK-DOM POZnaŃ
(540) 

(591) niebieski, biały, żółty
(531) 26 11 12, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 37 usługi budowlane, związane z budową dróg i mostów, 
budowa dróg kołowych i szynowych wykończeniowe roboty budowla-
ne, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego, usługi w zakresie insta-
lowania, naprawy i konserwacji specjalistycznych maszyn budowlanych 

(111) 327380 (220) 2019 03 12 (210) 497023
(151) 2019 12 20 (441) 2019 08 26
(732) households & Toiletries Manufacturing Co , ltd, amman (JO)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) higeen

(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 24
(510), (511) 3 kosmetyczne preparaty do kąpieli, mydła, antyperspi-
ranty [przybory toaletowe], kremy kosmetyczne, patyczki z  watą 
do celów kosmetycznych, środki do czyszczenia zębów, dezodoranty 
do użytku osobistego, preparaty do depilacji, płyny do celów kosme-
tycznych, szampony, 5 środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, 
środki antyseptyczne, podpaski higieniczne, preparaty do  leczenia 
oparzeń, jodki do  celów farmaceutycznych, alkohol do  celów me-
dycznych, maści do  leczenia oparzeń słonecznych, maści do  celów 
farmaceutycznych, płyny do płukania jamy ustnej do celów medycz-
nych, preparaty farmaceutyczne 

(111) 327381 (220) 2019 03 12 (210) 497024
(151) 2019 11 22 (441) 2019 07 29
(732) ZaKłaD ROBÓT KOMUnIKaCyJnyCh-DOM W POZnanIU 
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZRK-DOM POZnaŃ
(540) 

(591) biały, niebieski, żółty
(531) 29 01 13, 27 05 01, 26 11 03, 26 11 12
(510), (511) 37 usługi budowlane, związane z budową dróg i mostów, 
budowa dróg kołowych i  szynowych, wykończeniowe roboty bu-
dowlane, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego, usługi w za-
kresie instalowania, naprawy i konserwacji specjalistycznych maszyn 
budowlanych 

(111) 327382 (220) 2019 03 13 (210) 497061
(151) 2019 11 22 (441) 2019 07 29
(732) PRyMaS JaROSłaW agReCOl J P , Mesznary (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) septicort
(540) 

(591) niebieski, czerwony
(531) 27 05 01, 29 01 12, 24 13 01
(510), (511) 3 nielecznicze antyperspiranty, dezodoranty i  antyper-
spiranty, antyperspiranty w  aerozolach, antyperspiranty do  użytku 
osobistego, olejki aromatyczne, olejki mineralne, balsamy inne niż 
do celów medycznych, chusteczki nasączane płynami kosmetyczny-
mi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, prepa-
raty do demakijażu, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła dezodo-
ryzujące i  dezynfekujące oraz przeciwpotne, preparaty do  golenia, 
preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, preparaty do ma-
kijażu, odświeżacze do ust w aerozolu, preparaty kąpielowe do ce-
lów higienicznych, kremy do skóry, sole kąpielowe do celów innych 
niż lecznicze, szampony, środki do  czyszczenia zębów, talk kosme-
tyczny, tłuszcze do  celów kosmetycznych, woda kolońska, woda 
toaletowa i zapachowa, zestawy kosmetyków, żele do masażu inne 
niż do celów medycznych, żele do wybielania zębów, pianki, kosme-
tyki upiększające, kosmetyki funkcjonalne, żele nawilżające, kremy 
tonizujące, kosmetyki do włosów, kosmetyki do demakijażu, środki 
nawilżające, kosmetyki do rzęs, kosmetyki do brwi, koncentraty na-
wilżające, kosmetyki do paznokci, płynne, płynne kremy, kosmetyki 
do ust, kosmetyki zawierające pantenol, kosmetyki zwierające kera-
tynę, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki 
w postaci kremów, płyny do twarzy, toniki do twarzy, kremy do ciała, 
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żele po opalaniu, olejki do ciała, peelingi do twarzy, kosmetyki w for-
mie olejków, kosmetyki do cery zmarszczkowej, kosmetyki w formie 
żelu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, zmywacze do paznokci, kosme-
tyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki zawierające kwas hialurono-
wy, nawilżające balsamy do skóry, płyny do pielęgnacji skóry, płyny 
do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycz-
nych, perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, kosmetyki w formie 
sproszkowanej (pudry), zmywacze lakieru do  paznokci, mydła nie-
lecznicze, mydła granulowane, mydła w żelu, mydła w płynie, mydła 
w  kremie, mydła w  kostce, emulsje do  mycia ciała nie  zawierające 
mydła, balsamy oczyszczające, balsamy do rąk, balsamy do golenia, 
balsamy do ciała, żele do czyszczenia zębów, żele oczyszczające, żele 
do kąpieli, żele do golenia, żele do demakijażu, żele do twarzy, żele 
do rąk, żele do ciała, żele do czyszczenia zębów, pasty do zębów, od-
żywki do włosów, odżywki do ust, odżywki do paznokci, szampony, 
waciki do  celów kosmetycznych, wata do  celów kosmetycznych, 5 
mydła lecznicze, mydła dezynfekujące, mydła antybakteryjne, mydła 
i  detergenty lecznicze i  odkażające, aldehydy do  celów farmaceu-
tycznych, anestetyki, antyseptyki, balsamiczne preparaty do  celów 
medycznych, balsamy do użytku medycznego, bandaże opatrunko-
we białkowe suplementy diety, borowina lecznicza, borowina do ką-
pieli, chusteczki odkażające, chirurgiczne materiały opatrunkowe, 
nasączone chusteczki antyseptyczne, chusteczki wilgotne nasączo-
ne płynem farmaceutycznym, chusteczki nasączone płynami farma-
ceutycznymi, detergenty do  celów medycznych, wyciąg z  chmielu 
do celów farmaceutycznych, preparaty czyszczące do szkieł kontak-
towych, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezynfekcyjne 
do celów higienicznych, gaza opatrunkowa, gąbka do ran, gorczyca 
do celów farmaceutycznych, lecznicza guma do życia, guma do żu-
cia odświeżająca oddech do  celów leczniczych, gwajakol do  celów 
farmaceutycznych, herbaty zielone do  celów leczniczych, intymne 
preparaty nawilżające, jod do  celów farmaceutycznych, preparaty 
terapeutyczne do kąpieli, kompresy, kwasy do celów farmaceutycz-
nych, lecznicze płyny do przemywania oczu, lecznicze płyny do wło-
sów, lecznicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty toaletowe, lecz-
nicze suche szampony, lecznicze szampony dla zwierząt domowych 
lecznicze napoje mineralne, lecznicze napoje izotoniczne, maści 
do  celów farmaceutycznych, napoje stosowane w  lecznictwie, her-
bata ziołowa, napoje ziołowe do użytku leczniczego, zioła lecznicze, 
lecznicze płyny do przemywania oczu, olejek terpentynowy do ce-
lów farmaceutycznych, olejek migdałowy do  celów farmaceutycz-
nych, olejek z kopru do celów leczniczych, leki dla ludzi, leki ziołowe, 
mięta do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, sole 
mineralne do  kąpieli, suplementy diety dla ludzi i  zwierząt, suple-
menty zawierające mleczko pszczele, mleczko pszczele do  celów 
farmaceutycznych, środki oczyszczające, Środki lecznicze przeciw 
poceniu się, środki lecznicze przeciw poceniu się stóp, środki na od-
ciski, kadzidełka do odstraszania owadów, preparaty farmaceutycz-
ne do uśmierzania skutków ukąszeń owadów, odżywcze suplemen-
ty diety, preparaty i  artykuły higieniczne, materiały opatrunkowe, 
plastry, plastry do celów medycznych, płyny do płukania ust, płyny 
do celów farmaceutycznych, antybakteryjne płyny do rąk, lecznicze 
płyny do pielęgnacji skóry, płyny dezynfekujące inne niż mydła, olej-
ki do celów kosmetycznych, płyny lecznicze do płukania ust, płyny 
dezynfekcyjne do  jamy ustnej, preparaty do  sterylizacji, preparaty 
chemiczne do  celów medycznych, środki dezynfekcyjne do  celów 
higienicznych, spraye odświeżające do  pomieszczeń, preparaty 
do niszczenia szkodników, preparaty do niszczenia robactwa, środki 
przeczyszczające, suplementy zawierające siemię lniane, mąka z sie-
mienia lnianego do celów farmaceutycznych, sole mineralne do ką-
pieli, preparaty do  sterylizacji, spray do  użytku farmaceutycznego, 
tabletki do  ssania do  celów farmaceutycznych, tabletki do  ssania 
na ból gardła, tampony, środki uspokajające, wata do celów leczni-
czych, preparaty witaminowe, zioła do palenia do celów leczniczych, 
zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone i  zakonserwowane, sub-
stancje żrące do  celów farmaceutycznych, żywność dla niemowląt, 
waciki do celów medycznych, 6 pojemniki [kasety, paki] metalowe, 
pojemniki do pakowania metalowe, pojemniki do przechowywania 
kwasów metalowe, pojemniki do sprężonego gazu lub skroplonego 
powietrza metalowe, pojemniki metalowe [magazynowanie, trans-
port], 10 analizatory do identyfikacji bakterii do celów medycznych, 
aplikatory pigułek, bandaże elastyczne, bandaże ortopedyczne 
na  kolana, bandaże usztywniające na  stawy, fartuchy do  badania 
pacjentów, gąbki chirurgiczne, grzebienie do  wyczesywania wszy, 
maski anestezjologiczne, maski do  sztucznego oddychania, maski 

stosowane przez personel medyczny, maski terapeutyczne na twarz, 
odzież specjalna używana w salach operacyjnych, okrycia chirurgicz-
ne, opaski podtrzymujące [bandaże], plastry chłodzące do celów me-
dycznych, podkłady zapobiegające odleżynom, pojemniki do  apli-
kowania leków, pojemniki na  odpady pochodzenia medycznego, 
prześcieradła na łóżka chorych, prześcieradła sterylne chirurgiczne, 
przybory do mycia wgłębień ciała, rękawice do celów medycznych, 
rękawice do masażu, rozpylacze aerozoli do celów medycznych, roz-
pylacze do  celów medycznych, strzykawki do  celów medycznych, 
szczoteczki do czyszczenia języka, szczoteczki do czyszczenia wgłę-
bień ciała, szpatułki laryngologiczne do  celów medycznych, worki 
na  wodę do  celów medycznych, worki z  lodem do  celów medycz-
nych, zakraplacze do celów medycznych, zestawy do irygacji, 21 do-
zowniki mydła, nici dentystyczne, przybory kosmetyczne, przybory 
kuchenne, przybory kuchenne nieelektryczne, przybory toaletowe, 
szpatułki kosmetyczne, wodne aparaty do czyszczenia jamy ustnej 
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(591) czerwony, niebieski, żółty, pomarańczowy, fioletowy, biały, 
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(531) 26 01 01, 26 01 05, 26 01 06, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 36 ubezpieczenia, sprawy finansowe, sprawy monetarne, 
sprawy dotyczące nieruchomości, doradztwo finansowe, informacje 
finansowe, sponsorowanie finansowe, usługi finansowe, mianowicie, 
bankowe, obsługa kart kredytowych, obsługa kart debetowych, ob-
sługa kart obciążeniowych, usługi kart przedpłaconych oferowane 
w  formie kart z  wartością zmagazynowaną, elektroniczne transakcje 
kredytowe i  debetowe, usługi w  zakresie prezentacji i  płacenia ra-
chunków, zwroty gotówkowe, weryfikacja czeków, realizacja czeków, 
usługi związane z  dostępem do  depozytów i  bankomatami, usługi 
związane z  autoryzacją transakcji i  rozliczaniem, uzgadnianie trans-
akcji, zarządzanie zasobami gotówkowymi, rozliczanie funduszy 
konsolidacyjnych, skonsolidowane przetwarzanie kwestii spornych, 
usługi przechowywania danych i  informowania o  profilach klientów 
oraz powiązane usługi przełączania, bram sieciowych, rozliczania/
uzgadniania i  transferu funduszy w  zakresie kart płatniczych, usługi 
elektronicznej obsługi płatności, usługi autoryzacji i weryfikacji trans-
akcji płatniczych, usługi wymiany walorów, mianowicie, bezpieczne 
elektroniczne transakcje gotówkowe i  elektroniczne przepływy go-
tówki, poprzez publiczne sieci komputerowe dla ułatwienia handlu 
elektronicznego, dostarczanie informacji finansowych, mianowicie da-
nych i  raportów dotyczących kart kredytowych i debetowych, usługi 
w  zakresie transferu funduszy drogą elektroniczną i  wymiany walut, 
usługi w zakresie ocen finansowych i zarządzania ryzykiem dla innych 
podmiotów w zakresie kredytów konsumenckich, rozpowszechnianie 
informacji finansowych za pośrednictwem globalnej sieci komputero-
wej, skomputeryzowane finansowe usługi informacyjne świadczone 
za pośrednictwem chronionych informacyjnych sieci komputerowych 
oraz usługi doradcze dotyczące wszystkich uprzednio wymienionych 
usług, świadczenie usług finansowych w  celu wsparcia usług handlu 
detalicznego świadczonych za  pośrednictwem mediów komunikacji 
mobilnej, mianowicie, usług płatności przez urządzenia bezprzewo-
dowe, świadczenie usług finansowych w  celu wsparcia usług handlu 
detalicznego świadczonych online, przez sieci elektroniczne, analizy 
i konsultacje finansowe, usługi bankowe i kredytowe, usługi bankowe, 
płatnicze, kredytowe, debetowe, obciążeniowe, w zakresie wypłat go-
tówki, w zakresie dostępu do depozytów z nagromadzoną wartością, 
weryfikacja czeków, realizacja transakcji finansowych, zarówno on-
line przez komputerową bazę danych lub przez telekomunikację jak 
i w punkcie sprzedaży, realizacja transakcji finansowych dokonywanych 
przez posiadaczy kart poprzez bankomaty, udostępnianie szczegółów 
dotyczących sald, umożliwianie składania depozytów i  wypłacania 
pieniędzy posiadaczom kart za  pośrednictwem bankomatów, usługi 
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w  zakresie rozliczeń finansowych i  autoryzacji finansowej w  związku 
z przeprowadzaniem transakcji płatności finansowych, usługi w zakre-
sie ubezpieczeń podróżnych, usługi w zakresie emisji i wykupu czeków 
podróżnych i talonów podróżnych, usługi uwierzytelniania płatników, 
weryfikacja informacji finansowych, prowadzenie akt finansowych, 
usługi w zakresie płatności zdalnych, usługi związane z elektroniczny-
mi portmonetkami z  przyznanym kredytem, usługi w  zakresie płat-
ności elektronicznych oraz autoryzacji i  rozliczania transakcji, świad-
czenie usług debetowych i kredytowych za pośrednictwem urządzeń 
do identyfikacji częstotliwością radiową (transponderów), świadczenie 
usług debetowych i kredytowych za pośrednictwem urządzeń komu-
nikacyjnych i  telekomunikacyjnych: świadczenie usług finansowych 
w celu wsparcia usług detalicznych świadczonych za pomocą przeno-
śnych środków telekomunikacyjnych, w tym usługi w zakresie płatności 
przez urządzenia bezprzewodowe, realizacja transakcji kredytowych 
i debetowych poprzez telefon i łącze telekomunikacyjne, świadczenie 
usług finansowych w celu wsparcia usług detalicznych świadczonych 
online, przez sieci lub inne środki elektroniczne przy użyciu elektronicz-
nie zdigitalizowanych informacji, usługi w zakresie wymiany walorów, 
mianowicie bezpieczna wymiana walorów, w  tym elektronicznej go-
tówki, przez sieci komputerowe dostępne za pomocą kart inteligent-
nych, usługi w zakresie opłacania rachunków świadczone przez stronę 
internetową, bankowość online, usługi finansowe świadczone przez te-
lefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, 
usługi finansowe, mianowicie realizacja płatności zbliżeniowych przez 
telefon komórkowy w sklepach sprzedaży detalicznej, online i w hur-
towniach, usługi finansowe, mianowicie udostępnianie portfeli cyfro-
wych w chmurze, w których przechowywane są informacje dotyczące 
kont klientów w celu zapewnienia dostępu do kuponów, talonów, ko-
dów do talonów i rabatów w handlu detalicznym oraz w celu uzyska-
nia nagród lojalnościowych i  pieniężnych, które mogą być zaliczane 
na  poczet konta klienta za  pośrednictwem systemu zwrotu gotówki, 
usługi w  zakresie własności nieruchomości, wycena nieruchomości, 
zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, usługi w zakresie inwesty-
cji w nieruchomości, usługi w zakresie ubezpieczenia nieruchomości, 
ubezpieczenie właścicieli nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe do-
tyczące mienia, finansowanie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, wycena nieruchomości, usługi agencyjne w zakre-
sie nieruchomości, szacowanie majątku nieruchomego, administro-
wanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi 
dotyczącymi nieruchomości, udzielanie pożyczek na  nieruchomości, 
usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości, usługi po-
średnictwa finansowego w  zakresie nieruchomości, usługi finansowe 
dotyczące własności nieruchomości i budynków, usługi finansowania 
zakupu nieruchomości, organizowanie umów pożyczki pod zastaw 
nieruchomości, organizowanie współwłasności nieruchomości, orga-
nizowanie finansowania zakupu nieruchomości, pomoc w nabywaniu 
nieruchomości i udziałów w nieruchomościach, inwestowanie kapitału 
w nieruchomościach, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości 
komercyjne, usługi finansowe związane z nabywaniem mienia, usługi 
finansowe związane ze  sprzedażą mienia, wycena finansowa nieru-
chomości posiadanych z  tytułu własności nieograniczonej, wycena 
finansowa nieruchomości dzierżawionych, organizowanie wynajmu 
nieruchomości, organizowanie dzierżawy nieruchomości, dzierżawa 
majątku, dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości 
posiadanych z  tytułu własności nieograniczonej, usługi zarządzania 
majątkiem związane z  transakcjami dotyczącymi nieruchomości, wy-
cena majątku, zarządzanie portfelem nieruchomości, zarządzanie ma-
jątkiem, usługi doradcze w  zakresie własności nieruchomości, usługi 
doradcze w zakresie wyceny nieruchomości, usługi doradcze w zakre-
sie nieruchomości korporacyjnych, skomputeryzowane usługi informa-
cyjne w zakresie nieruchomości, usługi doradcze w zakresie nierucho-
mości, dostarczanie informacji dotyczących własności nieruchomości, 
dostarczanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, usługi ba-
dawcze w zakresie nabywania nieruchomości, usługi badawcze w za-
kresie wyboru nieruchomości, finansowanie kredytów hipotecznych 
i zabezpieczanie majątku, usługi doradcze w zakresie form płatności, 
bankowości, kart kredytowych, kart debetowych i  kart płatniczych, 
usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne w  zakresie wszystkich 
uprzednio wymienionych usług 
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(510), (511) 36 ubezpieczenia, sprawy finansowe, sprawy monetarne, 
sprawy dotyczące nieruchomości, doradztwo finansowe, informacje 
finansowe, sponsorowanie finansowe, usługi finansowe, mianowicie, 
bankowe, obsługa kart kredytowych, obsługa kart debetowych, obsługa 
kart obciążeniowych, usługi kart przedpłaconych oferowane w formie 
kart z wartością zmagazynowaną, elektroniczne transakcje kredytowe 
i debetowe, usługi w zakresie prezentacji i płacenia rachunków, zwro-
ty gotówkowe, weryfikacja czeków, realizacja czeków, usługi związane 
z dostępem do depozytów i bankomatami, usługi związane z autoryza-
cją transakcji i rozliczaniem, uzgadnianie transakcji, zarządzanie zasoba-
mi gotówkowymi, rozliczanie funduszy konsolidacyjnych, skonsolido-
wane przetwarzanie kwestii spornych, usługi przechowywania danych 
i informowania o profilach klientów oraz powiązane usługi przełączania, 
bram sieciowych, rozliczania/uzgadniania i transferu funduszy w zakre-
sie kart płatniczych, usługi elektronicznej obsługi płatności, usługi au-
toryzacji i weryfikacji transakcji płatniczych, usługi wymiany walorów, 
mianowicie, bezpieczne elektroniczne transakcje gotówkowe i  elek-
troniczne przepływy gotówki, poprzez publiczne sieci komputerowe 
dla ułatwienia handlu elektronicznego, dostarczanie informacji finan-
sowych, mianowicie danych i raportów dotyczących kart kredytowych 
i debetowych, usługi w zakresie transferu funduszy drogą elektronicz-
ną i wymiany walut, usługi w zakresie ocen finansowych i zarządzania 
ryzykiem dla innych podmiotów w zakresie kredytów konsumenckich, 
rozpowszechnianie informacji finansowych za pośrednictwem global-
nej sieci komputerowej, skomputeryzowane finansowe usługi informa-
cyjne świadczone za pośrednictwem chronionych informacyjnych sieci 
komputerowych oraz usługi doradcze dotyczące wszystkich uprzednio 
wymienionych usług, świadczenie usług finansowych w celu wsparcia 
usług handlu detalicznego świadczonych za  pośrednictwem mediów 
komunikacji mobilnej, mianowicie, usług płatności przez urządzenia 
bezprzewodowe, świadczenie usług finansowych w celu wsparcia usług 
handlu detalicznego świadczonych online, przez sieci elektroniczne, 
analizy i  konsultacje finansowe, usługi bankowe i  kredytowe, usługi 
bankowe, płatnicze, kredytowe, debetowe, obciążeniowe, w  zakresie 
wypłat gotówki, w  zakresie dostępu do  depozytów z  nagromadzoną 
wartością, weryfikacja czeków, realizacja transakcji finansowych, zarów-
no online przez komputerową bazę danych lub przez telekomunikację 
jak i w punkcie sprzedaży, realizacja transakcji finansowych dokonywa-
nych przez posiadaczy kart poprzez bankomaty, udostępnianie szcze-
gółów dotyczących sald, umożliwianie składania depozytów i wypłaca-
nia pieniędzy posiadaczom kart za pośrednictwem bankomatów, usługi 
w  zakresie rozliczeń finansowych i  autoryzacji finansowej w  związku 
z przeprowadzaniem transakcji płatności finansowych, usługi w zakresie 
ubezpieczeń podróżnych, usługi w zakresie emisji i wykupu czeków po-
dróżnych i talonów podróżnych, usługi uwierzytelniania płatników, we-
ryfikacja informacji finansowych, prowadzenie akt finansowych, usługi 
w zakresie płatności zdalnych, usługi związane z elektronicznymi port-
monetkami z przyznanym kredytem, usługi w zakresie płatności elek-
tronicznych oraz autoryzacji i  rozliczania transakcji, świadczenie usług 
debetowych i kredytowych za pośrednictwem urządzeń do identyfika-
cji częstotliwością radiową (transponderów), świadczenie usług debe-
towych i  kredytowych za  pośrednictwem urządzeń komunikacyjnych 
i telekomunikacyjnych: świadczenie usług finansowych w celu wsparcia 
usług detalicznych świadczonych za pomocą przenośnych środków te-
lekomunikacyjnych, w tym usługi w zakresie płatności przez urządzenia 
bezprzewodowe, realizacja transakcji kredytowych i  debetowych po-
przez telefon i łącze telekomunikacyjne, świadczenie usług finansowych 
w celu wsparcia usług detalicznych świadczonych online, przez sieci lub 
inne środki elektroniczne przy użyciu elektronicznie zdigitalizowanych 
informacji, usługi w zakresie wymiany walorów, mianowicie bezpieczna 
wymiana walorów, w tym elektronicznej gotówki, przez sieci kompute-
rowe dostępne za pomocą kart inteligentnych, usługi w zakresie opła-
cania rachunków świadczone przez stronę internetową, bankowość 
online, usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem 
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globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi finansowe, mianowi-
cie realizacja płatności zbliżeniowych przez telefon komórkowy w skle-
pach sprzedaży detalicznej, online i w hurtowniach, usługi finansowe, 
mianowicie udostępnianie portfeli cyfrowych w  chmurze, w  których 
przechowywane są informacje dotyczące kont klientów w celu zapew-
nienia dostępu do  kuponów, talonów, kodów do  talonów i  rabatów 
w  handlu detalicznym oraz w  celu uzyskania nagród lojalnościowych 
i pieniężnych, które mogą być zaliczane na poczet konta klienta za po-
średnictwem systemu zwrotu gotówki, usługi w  zakresie własności 
nieruchomości, wycena nieruchomości, zarządzanie inwestycjami 
w nieruchomości, usługi w zakresie inwestycji w nieruchomości, usługi 
w zakresie ubezpieczenia nieruchomości, ubezpieczenie właścicieli nie-
ruchomości, usługi ubezpieczeniowe dotyczące mienia, finansowanie 
nieruchomości, pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, wycena 
nieruchomości, usługi agencyjne w  zakresie nieruchomości, szaco-
wanie majątku nieruchomego, administrowanie nieruchomościami, 
administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, 
udzielanie pożyczek na nieruchomości, usługi finansowe dotyczące roz-
budowy nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie 
nieruchomości, usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości 
i budynków, usługi finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie 
umów pożyczki pod zastaw nieruchomości, organizowanie współwła-
sności nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nierucho-
mości, pomoc w nabywaniu nieruchomości i udziałów w nieruchomo-
ściach, inwestowanie kapitału w  nieruchomościach, usługi w  zakresie 
inwestowania w nieruchomości komercyjne, usługi finansowe związane 
z  nabywaniem mienia, usługi finansowe związane ze  sprzedażą mie-
nia, wycena finansowa nieruchomości posiadanych z tytułu własności 
nieograniczonej, wycena finansowa nieruchomości dzierżawionych, 
organizowanie wynajmu nieruchomości, organizowanie dzierżawy 
nieruchomości, dzierżawa majątku, dzierżawa majątku nieruchomego, 
dzierżawa nieruchomości posiadanych z tytułu własności nieograniczo-
nej, usługi zarządzania majątkiem związane z transakcjami dotyczącymi 
nieruchomości, wycena majątku, zarządzanie portfelem nieruchomości, 
zarządzanie majątkiem, usługi doradcze w zakresie własności nierucho-
mości, usługi doradcze w  zakresie wyceny nieruchomości, usługi do-
radcze w zakresie nieruchomości korporacyjnych, skomputeryzowane 
usługi informacyjne w  zakresie nieruchomości, usługi doradcze w  za-
kresie nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących własności 
nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących rynku nierucho-
mości, usługi badawcze w  zakresie nabywania nieruchomości, usługi 
badawcze w  zakresie wyboru nieruchomości, finansowanie kredytów 
hipotecznych i  zabezpieczanie majątku, usługi doradcze w  zakresie 
form płatności, bankowości, kart kredytowych, kart debetowych i kart 
płatniczych, usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne w  zakresie 
wszystkich uprzednio wymienionych usług 

(111) 327385 (220) 2019 03 13 (210) 497108
(151) 2019 12 06 (441) 2019 08 05
(732) Mastercard International Incorporated, nowy Jork (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mastercard Pln płać kartą i wypłacaj
(540) 

(591) czerwony, żółty, pomarańczowy, biały, czarny
(531) 26 01 01, 26 01 06, 26 04 02, 26 04 09, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 36 ubezpieczenia, sprawy finansowe, sprawy monetarne, 
sprawy dotyczące nieruchomości, doradztwo finansowe, informacje 
finansowe, sponsorowanie finansowe, usługi finansowe, mianowicie, 
bankowe, obsługa kart kredytowych, obsługa kart debetowych, obsługa 
kart obciążeniowych, usługi kart przedpłaconych oferowane w  formie 
kart z  wartością zmagazynowaną, elektroniczne transakcje kredytowe 
i  debetowe, usługi w  zakresie prezentacji i  płacenia rachunków, zwro-
ty gotówkowe, weryfikacja czeków, realizacja czeków, usługi związane 
z dostępem do depozytów i bankomatami, usługi związane z autoryzacją 
transakcji i  rozliczaniem, uzgadnianie transakcji, zarządzanie zasobami 
gotówkowymi, rozliczanie funduszy konsolidacyjnych, skonsolidowane 
przetwarzanie kwestii spornych, usługi przechowywania danych i  infor-
mowania o profilach klientów oraz powiązane usługi przełączania, bram 

sieciowych, rozliczania/uzgadniania i transferu funduszy w zakresie kart 
płatniczych, usługi elektronicznej obsługi płatności, usługi autoryzacji 
i weryfikacji transakcji płatniczych, usługi wymiany walorów, mianowicie, 
bezpieczne elektroniczne transakcje gotówkowe i elektroniczne przepły-
wy gotówki, poprzez publiczne sieci komputerowe dla ułatwienia han-
dlu elektronicznego, dostarczanie informacji finansowych, mianowicie 
danych i raportów dotyczących kart kredytowych i debetowych, usługi 
w  zakresie transferu funduszy drogą elektroniczną i  wymiany walut, 
usługi w  zakresie ocen finansowych i  zarządzania ryzykiem dla innych 
podmiotów w  zakresie kredytów konsumenckich, rozpowszechnianie 
informacji finansowych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 
skomputeryzowane finansowe usługi informacyjne świadczone za  po-
średnictwem chronionych informacyjnych sieci komputerowych oraz 
usługi doradcze dotyczące wszystkich uprzednio wymienionych usług, 
świadczenie usług finansowych w celu wsparcia usług handlu detaliczne-
go świadczonych za pośrednictwem mediów komunikacji mobilnej, mia-
nowicie, usług płatności przez urządzenia bezprzewodowe, świadczenie 
usług finansowych w celu wsparcia usług handlu detalicznego świadczo-
nych on-line, przez sieci elektroniczne, analizy i  konsultacje finansowe, 
usługi bankowe i kredytowe, usługi bankowe, płatnicze, kredytowe, de-
betowe, obciążeniowe, w  zakresie wypłat gotówki, w  zakresie dostępu 
do depozytów z nagromadzoną wartością, weryfikacja czeków, realizacja 
transakcji finansowych, zarówno on-line przez komputerową bazę danych 
lub przez telekomunikację jak i w punkcie sprzedaży, realizacja transakcji 
finansowych dokonywanych przez posiadaczy kart poprzez bankomaty, 
udostępnianie szczegółów dotyczących sald, umożliwianie składania 
depozytów i wypłacania pieniędzy posiadaczom kart za pośrednictwem 
bankomatów, usługi w zakresie rozliczeń finansowych i autoryzacji finan-
sowej w związku z przeprowadzaniem transakcji płatności finansowych, 
usługi w zakresie ubezpieczeń podróżnych, usługi w zakresie emisji i wy-
kupu czeków podróżnych i talonów podróżnych, usługi uwierzytelniania 
płatników, weryfikacja informacji finansowych, prowadzenie akt finanso-
wych, usługi w zakresie płatności zdalnych, usługi związane z elektronicz-
nymi portmonetkami z przyznanym kredytem, usługi w zakresie płatności 
elektronicznych oraz autoryzacji i rozliczania transakcji, świadczenie usług 
debetowych i kredytowych za pośrednictwem urządzeń do identyfika-
cji częstotliwością radiową (transponderów), świadczenie usług debe-
towych i  kredytowych za  pośrednictwem urządzeń komunikacyjnych 
i telekomunikacyjnych, świadczenie usług finansowych w celu wsparcia 
usług detalicznych świadczonych za pomocą przenośnych środków te-
lekomunikacyjnych, w tym usługi w zakresie płatności przez urządzenia 
bezprzewodowe, realizacja transakcji kredytowych i  debetowych po-
przez telefon i łącze telekomunikacyjne, świadczenie usług finansowych 
w celu wsparcia usług detalicznych świadczonych on-line, przez sieci lub 
inne środki elektroniczne przy użyciu elektronicznie zdigitalizowanych 
informacji, usługi w zakresie wymiany walorów, mianowicie bezpieczna 
wymiana walorów, w tym elektronicznej gotówki, przez sieci komputero-
we dostępne za pomocą kart inteligentnych, usługi w zakresie opłacania 
rachunków świadczone przez stronę internetową, bankowość on-line, 
usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej lub Internetu, usługi finansowe, mianowicie realiza-
cja płatności zbliżeniowych przez telefon komórkowy w sklepach sprze-
daży detalicznej, on-line i w hurtowniach, usługi finansowe, mianowicie 
udostępnianie portfeli cyfrowych w chmurze, w których przechowywa-
ne są  informacje dotyczące kont klientów w celu zapewnienia dostępu 
do kuponów, talonów, kodów do talonów i rabatów w handlu detalicz-
nym oraz w celu uzyskania nagród lojalnościowych i pieniężnych, które 
mogą być zaliczane na poczet konta klienta za pośrednictwem systemu 
zwrotu gotówki, usługi w zakresie własności nieruchomości, wycena nie-
ruchomości, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, usługi w zakre-
sie inwestycji w nieruchomości, usługi w zakresie ubezpieczenia nierucho-
mości, ubezpieczenie właścicieli nieruchomości/ usługi ubezpieczeniowe 
dotyczące mienia, finansowanie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, wycena nieruchomości, usługi agencyjne w zakresie 
nieruchomości, szacowanie majątku nieruchomego, administrowanie 
nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczący-
mi nieruchomości, udzielanie pożyczek na nieruchomości, usługi finan-
sowe dotyczące rozbudowy nieruchomości, usługi pośrednictwa finan-
sowego w zakresie nieruchomości, usługi finansowe dotyczące własności 
nieruchomości i budynków, usługi finansowania zakupu nieruchomości, 
organizowanie umów pożyczki pod zastaw nieruchomości, organizo-
wanie współwłasności nieruchomości, organizowanie finansowania 
zakupu nieruchomości, pomoc w nabywaniu nieruchomości i udziałów 
w nieruchomościach, inwestowanie kapitału w nieruchomościach, usługi 
w zakresie inwestowania w nieruchomości komercyjne, usługi finansowe 
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związane z nabywaniem mienia, usługi finansowe związane ze sprzedażą 
mienia, wycena finansowa nieruchomości posiadanych z tytułu własności 
nieograniczonej, wycena finansowa nieruchomości dzierżawionych, orga-
nizowanie wynajmu nieruchomości, organizowanie dzierżawy nierucho-
mości, dzierżawa majątku, dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa 
nieruchomości posiadanych z tytułu własności nieograniczonej, usługi za-
rządzania majątkiem związane z transakcjami dotyczącymi nieruchomo-
ści, wycena majątku, zarządzanie portfelem nieruchomości, zarządzanie 
majątkiem, usługi doradcze w zakresie własności nieruchomości, usługi 
doradcze w zakresie wyceny nieruchomości, usługi doradcze w zakresie 
nieruchomości korporacyjnych, skomputeryzowane usługi informacyjne 
w zakresie nieruchomości, usługi doradcze w zakresie nieruchomości, do-
starczanie informacji dotyczących własności nieruchomości, dostarczanie 
informacji dotyczących rynku nieruchomości, usługi badawcze w zakresie 
nabywania nieruchomości, usługi badawcze w zakresie wyboru nierucho-
mości, finansowanie kredytów hipotecznych i  zabezpieczanie majątku, 
usługi doradcze w zakresie form płatności, bankowości, kart kredytowych, 
kart debetowych i kart płatniczych, usługi informacyjne, doradcze i kon-
sultacyjne w zakresie wszystkich uprzednio wymienionych usług 

(111) 327386 (220) 2019 03 13 (210) 497111
(151) 2019 12 10 (441) 2019 08 26
(732) DIgIBITS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mubi pl
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 35 porównywanie usług finansowych on-line, usługi 
agencji reklamowych, badania opinii publicznej, usługi badawcze 
w zakresie marketingu i reklamy, marketing internetowy, usługi mar-
ketingowe, reklama i  marketing, pośrednictwo w  działalności han-
dlowej dla osób trzecich, pośrednictwo w  kontaktach handlowych 
i  gospodarczych, 36 usługi informacyjne dotyczące wycen działal-
ności finansowej, skomputeryzowane usługi w  zakresie informacji 
finansowej, usługi pośrednictwa w zakresie organizowania finanso-
wania przez inne instytucje finansowe, usługi informacji finansowej 
dostarczane z a pośrednictwem dostępu do komputerowej bazy da-
nych, usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi finansowe, skom-
puteryzowane usługi finansowe, usługi informacji finansowej, usługi 
pośrednictwa finansowego, usługi finansowe z zakresu zarządzania 
majątkiem, usługi finansowe związane z działalnością gospodarczą, 
usługi finansowe w zakresie pożyczek pieniężnych, usługi doradztwa 
finansowego na rzecz osób fizycznych, usługi finansowe świadczone 
za pomocą środków elektronicznych, skomputeryzowane usługi in-
formacyjne dotyczące działalności finansowej, pośrednictwo ubez-
pieczeniowe, usługi finansowe świadczone przez Internet 
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(732) KanCelaRIa PRaWna anSWeR WOJCIeChOWSKI 
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(591) czarny, czerwony, brązowy
(531) 27 05 01, 29 01 13, 08 01 08, 02 09 01

(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze na  bazie 
orzechów arachidowych, ciasto na wypieki, ciasto na słodkie wypie-
ki, 35 reklama, rozpowszechnianie reklam, zapewnianie platformy in-
ternetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 36 zbiórki 
funduszy na cele dobroczynne 
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(732) WOŹnIaK DaMIan lUllaBy, Kielce (Pl)
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(591) jasnozielony, żółty, różowy, biały, czarny
(531) 27 05 01, 02 05 06, 01 07 06, 29 01 15
(510), (511) 12 wózki dziecięce, 18 torby podróżne, parasole dla dzie-
ci, torby naramienne dla dzieci, szelki do prowadzenia dzieci, chusty 
do noszenia niemowląt, plecaki do noszenia niemowląt, torby do no-
szenia niemowląt przez ramię, nosidełka dla niemowląt do noszenia 
na ciele, 20 łóżka dziecięce, chodziki dla dzieci, siedzenia dla dzieci, 
siedziska samochodowe dla dzieci, kosze do noszenia dzieci, meble 
do  pokojów dziecinnych, maty dla dzieci do  spania, leżaczki dzie-
cięce typu bujaki, półki stanowiące meble do pokojów dziecinnych, 
pościel do łóżeczek dziecięcych [inna niż bielizna pościelowa], torby-
-nosidełka niemowlęce, 24 kocyki dla niemowląt [rożki], ręczniki dla 
dzieci, narzuty do  łóżeczek dziecięcych, prześcieradła do  łóżeczek 
dziecięcych, osłony do łóżek dziecięcych [pościel], kocyki dziecięce, 
baldachimy nad łóżeczka dziecięce, śpiworki dla niemowląt, koce dla 
niemowląt, płótno do  przewijania niemowląt, 25 odzież dziecięca, 
obuwie dla dzieci, wyprawki dla niemowląt, śliniaki dla niemowląt 
[niepapierowe], kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, 28 za-
bawki dla dzieci, pojazdy jeżdżące dla dzieci [zabawki], elektroniczne 
gry edukacyjne dla dzieci, przyrządy na place zabaw dla dzieci, za-
bawki dla niemowląt, huśtawki dla niemowląt, zabawki rozwojowe 
dla niemowląt, wielofunkcyjne zabawki dla niemowląt, maty z  za-
bawkami dla niemowląt, zabawki mechaniczne do kołysek [dla nie-
mowląt] 
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(732) KRUPa SZyMOn SPeeD TRaDeR, Wągrowiec (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) KRUPa DeSIgn
(510), (511) 9 zegarki inteligentne, paski do zegarków do przekazy-
wania danych smartfonom, urządzenia komunikacyjne do noszenia 
w  postaci zegarków na  rękę, programy do  przetwarzania danych, 
sterowniki elektroniczne, sterowniki programowalne, elektroniczne 
sterowniki, automatyczne systemy sterowania ogrzewaniem, wen-
tylacją, klimatyzacją, automatyczne systemy sterowania dostępem, 
mechanizmy kontroli dostępu, serwery do  automatyzacji domu, 
czujniki, detektory, urządzenia do  monitorowania, elektroniczne 
urządzenia do  lokalizacji obiektów i  przedmiotów, elektroniczne 
urządzenia nawigacyjne, alarmy i  urządzenia ostrzegawcze, urzą-
dzenia zabezpieczające, ochronne i  sygnalizacyjne, elektroniczne 
znaczniki, podzespoły elektrotechniczne, chipy [układy scalone], 
komponenty elektryczne i  elektroniczne, urządzenia do  przetwa-
rzania danych, urządzenia do  zdalnego sterowania, urządzenia 
do zdalnego sterowania oświetleniem, urządzenia do automatycz-
nej regulacji, aparatura i  urządzenia do  kontrolowania elektrycz-
ności, przełączniki czasowe automatyczne, tranzystory, instalacje 
elektryczne do zdalnego sterowania, łączniki elektryczne, przekaź-
niki elektryczne, przetworniki elektryczne, wtyczki i gniazdka elek-
tryczne, osprzęt do  oświetlenia, zamki elektryczne i  elektroniczne, 
termostaty, wideofony, alarmy, terminale do  wprowadzania i  wy-
prowadzania danych, terminale komunikacji bezprzewodowej, ter-
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minale multimedialne, interfejsy komunikacyjne, programy do prze-
twarzania danych, oprogramowanie komputerowe do  zdalnego 
sterowania, oprogramowanie komputerowe przeznaczone do zdal-
nego monitorowania i  analizy, oprogramowanie interfejsów, opro-
gramowanie komputerowe do  użytku jako interfejs programowa-
nia aplikacji (aPI), oprogramowanie komputerowe do  zarządzania 
bazami danych, oprogramowanie komputerowe do  tworzenia baz 
do wyszukiwania informacji i danych, oprogramowanie komputero-
we do przesyłania danych, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń 
przenośnych, oprogramowanie użytkowe, aplikacje komputerowe 
do  pobrania, aplikacje do  użytku z  telefonami komórkowymi, 11 
oczyszczacze powietrza, klimatyzatory, wentylatory elektryczne, 
urządzenia elektryczne do  ogrzewania, nawilżacze, podgrzewa-
cze wody, podgrzewacze powietrza, 14 zegarki, zegarki sportowe, 
zegarki zawierające funkcję gier elektronicznych, zegarki z  funkcją 
komunikacji na  odległość, zegarki na  rękę z  urządzeniem gPS, 35 
usługi sprzedaży następujących towarów: zegarki inteligentne, pa-
ski do zegarków do przekazywania danych smartfonom, urządzenia 
komunikacyjne do  noszenia w  postaci zegarków na  rękę, urządze-
nia do automatyzacji w domu, programy do przetwarzania danych, 
sterowniki elektroniczne, sterowniki programowalne, elektroniczne 
sterowniki, automatyczne systemy sterowania ogrzewaniem, wen-
tylacją, klimatyzacją, automatyczne systemy sterowania dostępem, 
mechanizmy kontroli dostępu, serwery do  automatyzacji domu, 
czujniki, detektory, urządzenia do  monitorowania, elektroniczne 
urządzenia do  lokalizacji obiektów i  przedmiotów, elektroniczne 
urządzenia nawigacyjne, alarmy i  urządzenia ostrzegawcze, urzą-
dzenia zabezpieczające, ochronne i  sygnalizacyjne, elektroniczne 
znaczniki, podzespoły elektrotechniczne, chipy [układy scalone], 
komponenty elektryczne i  elektroniczne, urządzenia do  przetwa-
rzania danych, urządzenia do  zdalnego sterowania, urządzenia 
do zdalnego sterowania oświetleniem, urządzenia do automatycz-
nej regulacji, aparatura i  urządzenia do  kontrolowania elektrycz-
ności, przełączniki czasowe automatyczne, tranzystory, instalacje 
elektryczne do zdalnego sterowania, łączniki elektryczne, przekaź-
niki elektryczne, przetworniki elektryczne, wtyczki i gniazdka elek-
tryczne, osprzęt do  oświetlenia, zamki elektryczne i  elektroniczne, 
termostaty, wideofony, alarmy, terminale do  wprowadzania i  wy-
prowadzania danych, terminale komunikacji bezprzewodowej, ter-
minale multimedialne, interfejsy komunikacyjne, programy do prze-
twarzania danych, oprogramowanie komputerowe do  zdalnego 
sterowania, oprogramowanie komputerowe przeznaczone do zdal-
nego monitorowania i  analizy, oprogramowanie interfejsów, opro-
gramowanie komputerowe do  użytku jako interfejs programowa-
nia aplikacji (aPI), oprogramowanie komputerowe do  zarządzania 
bazami danych, oprogramowanie komputerowe do  tworzenia baz 
do wyszukiwania informacji i danych, oprogramowanie komputero-
we do przesyłania danych, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń 
przenośnych, oprogramowanie użytkowe, aplikacje komputero-
we do  pobrania, aplikacje do  użytku z  telefonami komórkowymi, 
oczyszczacze powietrza, klimatyzatory, wentylatory elektryczne, 
urządzenia elektryczne do  ogrzewania, nawilżacze, podgrzewacze 
wody, podgrzewacze powietrza, zegarki, zegarki sportowe, zegarki 
zawierające funkcję gier elektronicznych, zegarki z funkcją komuni-
kacji na odległość, zegarki na rękę z urządzeniem gPS 

(111) 327390 (220) 2019 03 14 (210) 497193
(151) 2019 12 06 (441) 2019 06 24
(732) VeII SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Veiiron
(510), (511) 9 skrzynki rozdzielcze zasilania, skrzynki rozdzielcze 
elektryczne, skrzynki rozgałęźne, elektryczne skrzynki sterownicze, 
skrzynki zaciskowe, elektryczne skrzynki połączeniowe, skrzynki aku-
mulatorowe, skrzynki zasilające, skrzynki pojemnościowe, skrzynki 
przyłączeniowe, skrzynki do  bezpieczników elektrycznych, skrzyn-
ki zaciskowe do  przewodów elektrycznych, skrzynki przyłączowe 
do  przewodów elektrycznych, tablice rozdzielcze, rozdzielacze ukła-
dowe, dotykowe tablice rozdzielcze, elektryczne tablice rozdzielcze, 
szafy rozdzielcze, pulpity rozdzielcze, rozdzielacze energii elektrycz-
nej, pulpity rozdzielające, elektryczne panele rozdzielcze do  sieci 
elektrycznej, sterowniki elektryczne, elektryczne instalacje sterujące, 
elektroniczne jednostki sterujące, elektryczne pulpity sterownicze, 

elektryczne urządzenia sterownicze, elektroniczne przyrządy sterują-
ce, elektroniczne urządzenia sterujące, elektryczne obwody sterowni-
cze, elektroniczne obwody sterownicze, tablice sterownicze, elektrycz-
ne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia sterujące 
procesami, elektryczne lub elektroniczne moduły kontrolno-sterujące, 
elektryczne zautomatyzowane urządzenia sterownicze, elektryczne 
urządzenia do  sterowania mocą, urządzenia do  sterowania energią 
elektryczną, urządzenia do sterowania prądem elektrycznym, moduły 
połączeniowe do sterowników elektrycznych, elektryczne urządzenia 
sterownicze do zarządzania energią, aparatura i urządzenia do stero-
wania przepływu energii elektrycznej, złącza do  kabli, złącza do  ka-
bli elektrycznych, złącza kablowe do  kabli elektrycznych, metalowe 
gwintowane złącza kablowe, złączowe tuleje do kabli elektrycznych, 
obudowy do  złączy kablowych, transformatory, transformatory roz-
dzielcze, transformatory napięcia, transformatory elektryczne, elek-
troniczne transformatory mocy, transformatory obniżające napięcie, 
transformatory podwyższające napięcie, transformatory wysokiego 
napięcia, transformatory napięcia elektrycznego, transformatory po-
jemnościowe napięcia, elektryczne transformatory sieci zasilającej, 
35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa skrzynek rozdzielczych zasilania, 
skrzynek rozdzielczych elektrycznych, skrzynek rozgałęźnych, elek-
trycznych skrzynek sterowniczych, skrzynek zaciskowych, elektrycz-
nych skrzynek połączeniowych, skrzynek akumulatorowych, skrzynek 
zasilających, skrzynek pojemnościowych, skrzynek przyłączeniowych, 
skrzynek do  bezpieczników elektrycznych, skrzynek zaciskowych 
do  przewodów elektrycznych, skrzynek przyłączowych do  przewo-
dów elektrycznych, tablic rozdzielczych, rozdzielaczy układowych, 
dotykowych tablic rozdzielczych, elektrycznych tablic rozdzielczych, 
szaf rozdzielczych, pulpitów rozdzielczych, rozdzielaczy energii elek-
trycznej, pulpitów rozdzielających, elektrycznych paneli rozdzielczych 
do  sieci elektrycznej, sterowników elektrycznych, elektrycznych in-
stalacji sterujących, elektronicznych jednostek sterujących, elektrycz-
nych pulpitów sterowniczych, elektrycznych urządzeń sterowniczych, 
elektronicznych przyrządów sterujących, elektronicznych urządzeń 
sterujących, elektrycznych obwodów sterowniczych, elektronicznych 
obwodów sterowniczych, tablic sterowniczych, elektrycznych urzą-
dzeń kontrolno-sterujących, elektrycznych urządzeń sterujących pro-
cesami, elektrycznych lub elektronicznych modułów kontrolno-steru-
jących, elektrycznych zautomatyzowanych urządzeń sterowniczych, 
elektrycznych urządzeń do sterowania mocą, urządzeń do sterowania 
energią elektryczną, urządzeń do  sterowania prądem elektrycznym, 
modułów połączeniowych do sterowników elektrycznych, elektrycz-
nych urządzeń sterowniczych do  zarządzania energią, aparatury 
i urządzeń do sterowania przepływu energii elektrycznej, złącz do ka-
bli, złącz do kabli elektrycznych, złącz kablowych do kabli elektrycz-
nych, metalowych gwintowanych złącz kablowych, złączowych tulei 
do kabli elektrycznych, obudów do złączy kablowych, transformato-
rów, transformatorów rozdzielczych, transformatorów napięcia, trans-
formatorów elektrycznych, elektronicznych transformatorów mocy, 
transformatorów obniżających napięcie, transformatorów podwyż-
szających napięcie, transformatorów wysokiego napięcia, transfor-
matorów napięcia elektrycznego, transformatorów pojemnościowych 
napięcia, elektrycznych transformatorów sieci zasilającej 

(111) 327391 (220) 2019 03 15 (210) 497247
(151) 2019 12 06 (441) 2019 06 24
(732) gĄSIOROWSKI TOMaSZ JeRZy, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MaJeSTIK gRUnT SZyBKOSChnĄCy V12 KIng QUalITy
(540) 

(591) biały, czarny, szary
(531) 27 05 01, 29 01 13, 24 09 05, 24 09 07
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(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji 
i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice na-
turalne, folie metalowe i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, 
drukarzy i artystów, środki zabezpieczające przed niszczeniem mury 
i inne materiały, wszystkie w formie preparatów proszkowych, płyn-
nych, półpłynnych i  rozpylanych  emulsje do  gruntowania wszyst-
kich porowatych i  chłonnych podłoży betonowych, płyt cemento-
wych i gazobetonu, płyt gipsowych, gipsowo-kartonowych, tynków 
gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych 

(111) 327392 (220) 2019 03 15 (210) 497248
(151) 2019 12 06 (441) 2019 06 24
(732) eleCTRO 5 SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Waksmund (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) eleCTRO 5
(510), (511) 6 przewody centralnego ogrzewania, drabiny metalowe, 
drut aluminiowy, drut metalowy, drut ze stali, drut ze stopów metali 
nieszlachetnych, drut żelazny, materiały zbrojeniowe dla budownic-
twa, drut z miedzi nieizolowany, miedź surowa lub półprzetworzona, 
nity metalowe, przewody metalowe, przewody wodociągowe, rury 
i rurki ze stali, rusztowania metalowe, metalowe słupy linii elektrycz-
nych, 9 alarmy antywłamaniowe, alarmy pożarowe, alarmy dźwięko-
we, anody, anteny, cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, drut 
miedziany izolowany, druty jako przewody elektryczne, druty jako 
przewody telefoniczne, druty jako przewody telegraficzne, elektrycz-
ne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne urządzenia kontrolno-
-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, instalacje elektryczne 
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, kable elektrycz-
ne, kable koncentryczne, kable optyczne jako światłowody, lampy 
elektronowe, lampy katodowe, lampy optyczne, przewodniki elek-
tryczne, elektryczne tablice rozdzielcze, tablice sterownicze, transfor-
matory elektryczne, transformatory podnoszące napięcie, tranzystory, 
triody napięciowe, tuleje złączowe do kabli elektrycznych, elektryczne 
urządzenia antyinterferencyjne, urządzenia do ładowania akumulato-
rów elektrycznych, wtyczki, gniazdka i inne kontakty jako złącza elek-
tryczne, 11 grzejniki do centralnego ogrzewania, grzejniki elektrycz-
ne, elementy grzejne, lampiony, obudowy do lamp, osłony do lampy, 
rury do  lampy, lampy elektryczne, oprawki do  lamp elektrycznych, 
lampy oświetleniowe, lampy uliczne, lampy wyładowcze elektryczne 
do  oświetlania, latarki, lampy luminescencyjne oświetleniowe, urzą-
dzenia i  instalacje do  oświetlenia, żarówki oświetleniowe, reflektory 
do  lamp, szkła do  lamp, urządzenia do  oświetlania za  pomocą diod 
elektroluminescencyjnych, elektryczne żarniki do  lamp, elektryczne 
żarniki do ogrzewania, urządzenia oświetleniowe leD, żarówki oświe-
tleniowe leD, oprawy oświetleniowe leD, oświetlenie indukcyjne 

(111) 327393 (220) 2019 03 15 (210) 497252
(151) 2019 12 06 (441) 2019 06 24
(732) SUBCZyŃSKI ROBeRT TeCh-WaSh, Choromany (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TeCh-WaSh
(540) 

(591) czerwony, niebieski, szary
(531) 15 07 01, 27 05 01, 14 03 03, 14 03 09, 29 01 13
(510), (511) 7 maszyny drukarskie, maszyny poligraficzne, maszyny 
do  sztancowania, maszyny do  drukowania etykiet, maszyny do  dru-
kowania na  etykietach, maszyny do  produkcji etykiet inne niż biuro-
we, zrobotyzowane maszyny do  etykietowania, etykieciarki, maszyny 
do  etykietowania inne niż do  użytku biurowego, maszyny do  druku 
fleksograficznego, prasy drukarskie jako maszyny drukarskie, drukarki 
uderzeniowe, przycinarki drukarskie, przemysłowe maszyny drukarskie, 
maszyny drukarskie dociskowe, drukarskie maszyny offsetowe, lito-
graficzne maszyny drukarskie, maszyny do  druku płaskiego, maszyny 
do  druku wklęsłego, krajarki, urządzenia do  nadrukowywania etykiet 
inne niż biurowe, aplikatory etykiet inne niż do użytku biurowego, urzą-

dzenia myjące, prasy, prasy napędzane pneumatycznie, przemysłowe 
maszyny do  cięcia, maszyny przemysłowe do  produkcji papierosów, 
maszyny do użytku w przemyśle papierniczym, koła zębate do maszyn, 
łożyska i  tuleje jako części maszyn, wałki drukarskie do maszyn, wałki 
do obrotowych maszyn drukarskich, pasy do maszyn, noże jako części 
do maszyn, 37 serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych, naprawa ma-
szyn przemysłowych, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, napra-
wa lub konserwacja maszyn drukarskich, naprawa lub konserwacja ma-
szyn i urządzeń do obróbki papieru, naprawa lub konserwacja maszyn 
i urządzeń drukarskich lub introligatorskich, udzielanie informacji zwią-
zanych z  naprawą lub konserwacją maszyn drukarskich, regeneracja 
maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, przegląd maszyn, insta-
lacja, konserwacja i  naprawa maszyn drukarskich, maszyn poligraficz-
nych, maszyn do sztancowania, maszyn do drukowania etykiet, maszyn 
do drukowania na etykietach, maszyn do produkcji etykiet innych niż 
biurowe, zrobotyzowanych maszyn do etykietowania, etykieciarek, ma-
szyn do etykietowania innych niż do użytku biurowego, maszyn do dru-
ku fleksograficznego, pras drukarskich jako maszyn drukarskich, druka-
rek uderzeniowych, przycinarek drukarskich, przemysłowych maszyn 
drukarskich, maszyn drukarskich dociskowych, drukarskich maszyn 
offsetowych, litograficznych maszyn drukarskich, maszyn do  druku 
płaskiego, maszyn do  druku wklęsłego, krajarek, urządzeń do  nadru-
kowywania etykiet innych niż biurowe, aplika torów etykiet innych niż 
do  użytku biurowego, urządzeń myjących, pras, pras napędzanych 
pneumatycznie, przemysłowych maszyn do  cięcia, maszyn przemy-
słowych do produkcji papierosów, maszyn do użytku w przemyśle pa-
pierniczym, 42 projektowanie maszyn przemysłowych, projektowanie 
maszyn specjalistycznych, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
maszyn, doradztwo techniczne, projektowanie techniczne i doradztwo, 
usługi doradcze w dziedzinie technologii, doradztwo techniczne zwią-
zane z  projektowaniem, doradztwo techniczne w  zakresie produkcji, 
usługi doradztwa technologicznego w zakresie analiz budowy maszyn, 
projektowanie maszyn drukarskich, maszyn poligraficznych, maszyn 
do  sztancowania, maszyn do  drukowania etykiet, maszyn do  druko-
wania na etykietach, maszyn do produkcji etykiet innych niż biurowe, 
zrobotyzowanych maszyn do  etykietowania, etykieciarek, maszyn 
do  etykietowania innych niż do  użytku biurowego, maszyn do  druku 
fleksograficznego, pras drukarskich jako maszyn drukarskich, drukarek 
uderzeniowych, przycinarek drukarskich, przemysłowych maszyn dru-
karskich, maszyn drukarskich dociskowych, drukarskich maszyn offseto-
wych, litograficznych maszyn drukarskich, maszyn do druku płaskiego, 
maszyn do  druku wklęsłego, krajarek, urządzeń do  nadrukowywania 
etykiet innych niż biurowe, aplika torów etykiet innych niż do  użytku 
biurowego, urządzeń myjących, pras, pras napędzanych pneumatycz-
nie, przemysłowych maszyn do cięcia, maszyn przemysłowych do pro-
dukcji papierosów, maszyn do użytku w przemyśle papierniczym 

(111) 327394 (220) 2019 03 18 (210) 497292
(151) 2019 12 06 (441) 2019 08 19
(732) FUnDaCJa BUKOVIna, Bukowina Tatrzańska (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bukowina Tatrzańska
(540) 

(591) niebieski, zielony, pomarańczowy, brązowy, granatowy
(531) 29 01 15, 27 05 01, 01 03 02, 01 03 12, 06 01 02, 05 01 03, 
05 01 05, 05 01 11, 05 01 16, 06 03 12, 26 05 01, 26 05 11, 26 05 16
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(510), (511) 35 promocje produktów regionalnych i wyrobów kuchni 
regionalnej, promocje w zakresie kultury i tradycji, promocje sportu, 
rekreacji i  turystyki, materiały promocyjno-reklamowe, ogłoszenia 
reklamowe, plakaty reklamowe, pokazy towarów, głównie produk-
tów regionalnych i  produktów kuchni regionalnej, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych dot  produktów regionalnych 
i produktów kuchni regionalnej, organizowanie targów, wystaw pro-
mocyjnych, w celach handlowych lub reklamowych, wynajmowanie 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 41 organizowanie im-
prez sportowych, rekreacji oraz imprez turystycznych 

(111) 327395 (220) 2019 03 22 (210) 497562
(151) 2019 12 10 (441) 2019 08 26
(732) PaRTneR CenTeR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bella Roza
(540) 

(591) biały, czarny, szary, złoty, czerwony
(531) 27 05 01, 29 01 15, 05 05 01, 26 01 02, 26 01 04, 26 01 15, 
25 01 15, 25 01 09, 26 11 01, 26 11 08, 25 01 05
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina 

(111) 327396 (220) 2019 03 22 (210) 497576
(151) 2019 12 10 (441) 2019 08 26
(732) OnIŚK PaWeł, Wólka Kosowska (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Ten KIe
(510), (511) 25 odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, 
czapki, berety, chusty, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, sza-
le, szaliki, swetry, T-shirty, bluzy, bluzy z kapturem, bluzki, spodnie, 
spódnice, sukienki, skarpetki, pulowery, kamizelki, podkoszulki, 
odzież wierzchnia, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, kaptury, 
bezrękawniki, 35 sprzedaż hurtowa i  detaliczna oraz za  pośrednic-
twem internetu: odzieży, obuwia, nakryć głowy, czapek, beretów, 
chust, rękawiczek, szali, szalików, swetrów, T-shirtów, bluz, bluz 
z  kapturem, bluzek, spodni, spódnic, sukienek, skarpetek, pulowe-
rów, kamizelek, podkoszulek, odzieży wierzchniej, kurtek wełnia-
nych lub futrzanych z  kapturem, bezrękawników, reklama, usługi 
reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych i  sloganów rekla-
mowych, reklama prasowa, reklama telewizyjna, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, zakup powierzchni reklamowych w prasie 
oraz czasu antenowego w radiu i telewizji, wypożyczanie materiałów 
reklamowych, reklama multimedialna, usługi prowadzenia sklepów 
w  zakresie sprzedaży odzieży, obuwia i  nakryć głowy, zarządzanie 
w  działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, 
prace biurowe 

(111) 327397 (220) 2019 03 25 (210) 497697
(151) 2019 12 18 (441) 2019 09 02
(732) TRUS MaRIUSZ, lublin (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) SPaSMOBlOC
(510), (511) 5 preparat farmaceutyczny o działaniu przeciwbólowym 
i rozluźniającym mięśnie gładkie 

(111) 327398 (220) 2019 03 26 (210) 497712
(151) 2019 12 09 (441) 2019 08 19
(732) MaRCOPOl SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ PRODUCenT ŚRUB, Chwaszczyno (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) B2B PRO
(540) 

(531) 01 01 02, 01 01 10, 26 01 16, 27 05 01, 27 05 05, 27 07 01
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, przenośne konstruk-
cje metalowe, metale nieszlachetne i ich stopy, metalowe elementy 
złączne, nakrętki metalowe, pierścienie dystansowe, blachowkręty, 
śruby metalowe, kołki metalowe, drobne wyroby żelazne do  bu-
dynków, metalowe wkręty dociskowe, metalowe wkręty do drewna, 
metalowe wkręty z oczkiem, podkładki metalowe, 20 kołki niemeta-
lowe, podkładki do śrub, niemetalowe, śruby [wkręty] niemetalowe, 
niemetalowe elementy złączne, niemetalowe nakrętki, 35 sprzedaż 
detaliczna i  hurtowa, w  tym sprzedaż on-line, towarów: budowla-
ne materiały metalowe, przenośne konstrukcje metalowe, meta-
le nieszlachetne i  ich  stopy, metalowe elementy złączne, nakrętki 
metalowe, pierścienie dystansowe, blachowkręty, śruby metalowe, 
kołki metalowe, drobne wyroby żelazne do  budynków, metalowe 
wkręty dociskowe, metalowe wkręty do  drewna, metalowe wkrę-
ty z  oczkiem, podkładki metalowe, kołki niemetalowe, podkładki 
do  śrub, niemetalowe, śruby [wkręty] niemetalowe, niemetalowe 
elementy złączne, niemetalowe nakrętki 

(111) 327399 (220) 2019 03 28 (210) 497843
(151) 2019 12 17 (441) 2019 08 19
(732) PODlaSKIe ZaKłaDy ZBOŻOWe SPÓłKa aKCyJna, 
Białystok (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIałySTOK PZZ S a  1948 Z serca Podlasia!
(540) 

(591) czerwony, pomarańczowy, żółty, biały, ciemnozielony
(531) 02 09 01, 24 09 02, 25 01 15, 29 01 15, 27 05 01, 27 05 17, 27 05 24
(510), (511) 30 mąka spożywcza, kasze spożywcze, kasza manna, 
płatki owsiane 

(111) 327400 (220) 2019 03 28 (210) 497848
(151) 2019 12 10 (441) 2019 08 26
(732) ŚlIWIŃSKI TOMaSZ, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) efektywniej  zachowaj energię
(540) 

(591) ciemnoszary, zielony
(531) 27 05 01, 29 01 12, 26 04 01
(510), (511) 41 szkolenia personelu, szkolenia pracowników w  celu 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych z zakresu efektywności ener-
getycznej, wykonywania audytów, 42 audyt energetyczny, usługi 
naukowe i technologiczne 

(111) 327401 (220) 2019 04 08 (210) 498355
(151) 2019 11 25 (441) 2019 07 08
(732) la RIVe SPÓłKa aKCyJna, grudziądz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) la RIVe easy!
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(540) 

(591) biały, czarny, jasnoróżowy, różowy, złoty, żółty
(531) 19 03 03, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfumowane, 
wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu, antyperspiran-
ty, dezodoranty, mydła, mydła w  płynie, esencje eteryczne, olejki 
eteryczne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, 
lakiery do  paznokci, preparaty do  makijażu, mleczko kosmetyczne, 
toniki kosmetyczne, preparaty do  demakijażu, piżmo (perfumeria), 
pomadki do ust, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych 
niż lecznicze, płyny do kąpieli innych niż lecznicze, wody zapachowe 

(111) 327402 (220) 2019 04 08 (210) 498356
(151) 2019 11 25 (441) 2019 07 08
(732) la RIVe SPÓłKa aKCyJna, grudziądz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) la RIVe neW RIDe
(540) 

(591) ciemnoszary, czarny, szary
(531) 19 03 03, 19 09 99, 26 04 02, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfumowane, 
wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu, antyperspiran-
ty, dezodoranty, mydła, mydła w  płynie, esencje eteryczne, olejki 
eteryczne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, 
lakiery do  paznokci, preparaty do  makijażu, mleczko kosmetyczne, 
toniki kosmetyczne, preparaty do  demakijażu, piżmo (perfumeria), 
pomadki do ust, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych 
niż lecznicze, płyny do kąpieli innych niż lecznicze, wody zapachowe 

(111) 327403 (220) 2019 04 08 (210) 498364
(151) 2019 12 06 (441) 2019 08 19
(732) SCheFFleR MagDalena MODa IMPeRO, Tarnów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ciao Ciao Sophia
(540) 

(591) różowy, czarny, biały
(531) 11 07 03, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 25 apaszki [chustki], bielizna osobista, biustonosze, body 
[bielizna], botki, buty za kostkę, chustki [apaszki], czapki jako nakrycia 
głowy, daszki jako nakrycia głowy, dzianina [odzież], espadryle, futra 

[odzież], gorsety, gorsety [bielizna damska], halki [bielizna], halki, półhal-
ki, kamizelki, kaptury [odzież], kombinezony [odzież], kostiumy kąpielo-
we, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, 
krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kaptu-
rem chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy, majtki damskie, na-
rzutki na ramiona, nauszniki [odzież], odzież z imitacji skóry, odzież ha-
ftowana, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie [odzież], opaski na głowę, 
palta, pantofle domowe, paski [odzież], pikowane kurtki [odzież], piża-
my, podkoszulki bez rękawów, podwiązki, poncza, pończochy, rajstopy, 
rękawiczki, rękawiczki bez palców, rękawiczki z jednym palcem, sanda-
ły, skarpetki, spódnice, spódnico-spodenki, stroje plażowe, sukienka 
na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szlafroki 

(111) 327404 (220) 2019 04 08 (210) 498365
(151) 2019 12 06 (441) 2019 08 19
(732) lUBeRDa PaWeł anTyKUna Pl  PaWeł lUBeRDa 
SKUTeCZne ODSTRaSZaCZe gRyZOnI, Wieliczka (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) czerwony, pomarańczowy, brązowy, czarny
(531) 29 01 14, 03 05 01, 03 05 05, 18 07 01
(510), (511) 5 preparaty do niszczenia szkodników, 21 ultradźwięko-
we urządzenie do odstraszania szkodników 

(111) 327405 (220) 2019 04 08 (210) 498393
(151) 2019 11 27 (441) 2019 08 12
(732) ORlIK ROBeRT PRZeDSIĘBIORSTWO-hanDlOWO-USłUgOWe 
ORZeł, Bełchatów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORZeł BUDOWnICTWO
(540) 

(591) złoty, czarny
(531) 03 07 01, 03 07 24, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 37 budownictwo 

(111) 327406 (220) 2019 04 08 (210) 498400
(151) 2019 12 19 (441) 2019 09 09
(732) STyK-ŚWIĆ agaTa aD ReM, Okszów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mocuś dziecinnie łatwy dla dziewczynek i chłopców
(540) 

(591) różowy, granatowy, niebieski
(531) 02 05 17, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 10 przyrządy do pobierania moczu dla dzieci, wkłady ab-
sorbujące mocz, torebki na mocz, pojemniki na mocz, worki na mocz, 
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rozszerzacze cewki moczowej, naczynia do  badania moczu, strzy-
kawki do cewki moczowej, sondy do cewki moczowej, wszczepialne 
stenty do  moczowodów, urządzenia do  monitorowania przepływu 
moczu, przyrządy do cewnikowania moczowodów, 35 prowadzenie 
sklepów i/lub hurtowni z przyrządami do pobierania moczu, artyku-
łami medycznymi, reklama 

(111) 327407 (220) 2019 04 08 (210) 498404
(151) 2019 11 25 (441) 2019 07 08
(732) WIĘCKOWSKa SylWIa, STyBneR łUKaSZ CReaM BeaR 
POlanD SPÓłKa CyWIlna, gdańsk (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CReaM BeaR
(540) 

(591) szary, biały, czarny
(531) 03 04 25, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 18 torby, torebki, paski, plecaki, paski-portfele, portfele, 
kosmetyczki, walizki, 25 odzież, bluzki, bluzy, koszulki, T-shirty, narzut-
ki, koszule, swetry, sukienki, spódniczki, spodnie, spodenki, pidżamy, 
kombinezony, skarpetki, kurtki, płaszcze, czapki, szaliki, chustki, kami-
zelki, chusty, bielizna, nakrycia głowy, obuwie, 35 usługa sprzedaży 
hurtowej, detalicznej, prowadzonej stacjonarnie oraz poprzez telewi-
zję, radio, Internet, sieci komputerowe, telefonię stacjonarną i komór-
kową a także inne środki komunikacji z możliwością złożenia zamówie-
nia oraz zakupu na odległość: odzieży, bluzek, bluz, koszulek, narzutek, 
koszul, T-shirtów, swetrów, sukienek, spódniczek, spodni, spodenek, 
pidżam, kombinezonów, skarpetek, kurtek, płaszczy, czapek, szalików, 
chustek, kamizelek, chust, bielizny, nakryć głowy, obuwia, torebek, pa-
sków, plecaków, pasków-portfeli, portfeli, kosmetyczek, walizek 

(111) 327408 (220) 2019 04 08 (210) 498405
(151) 2019 11 27 (441) 2019 08 12
(732) RST SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, Świdnica (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) RST Software Masters
(510), (511) 9 programy komputerowe do pobrania, programy kompu-
terowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, 42 aktu-
alizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów kom-
puterowych, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, 
doradztwo w  dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo 
w  zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w  zakresie 
projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o  tech-
nologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony in-
ternetowej, instalacja oprogramowania komputerowego, oprogramo-
wanie jako usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS], projektowanie 
systemów komputerowych, tworzenie i projektowanie indeksów infor-
macji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi in-
formatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, tworzenie platform komputerowych, projektowanie i progra-
mowanie systemów informatycznych oraz elementów oprogramowa-
nia sprzętu informatycznego, upowszechnianie i wdrażanie systemów 
informatycznych, doradztwo w zakresie zastosowań i metod informa-
tyki, wykonywanie innych usług informatycznych 

(111) 327409 (220) 2019 04 09 (210) 498452
(151) 2019 12 02 (441) 2019 07 15
(732) BIFIX WOJCIeCh PIaSeCKI SPÓłKa JaWna, górki Małe (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) BIFIX Thea
(510), (511) 5 herbaty ziołowe lecznicze, zioła lecznicze, 30 herbaty 

(111) 327410 (220) 2019 04 09 (210) 498466
(151) 2019 12 02 (441) 2019 07 15
(732) BRaTeX DaChy SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Dębica (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Bratex Dual Matt
(510), (511) 1 preparaty chemiczne dla przemysłu, preparaty che-
miczne do  wytwarzania farb, rozpuszczalniki do  lakierów, preparaty 
chemiczne ułatwiające stapianie metali, środki do hartowania metali, 
środki do utwardzania metali, środki do konserwacja ceramiki, środki 
do konserwacji betonu, środki do konserwacji cegieł, środki do konser-
wacji cementu, preparaty do  konserwacji gumy/kauczuku, preparaty 
do konserwacji murów, preparaty do konserwacji pokryć dachowych, 
preparaty chemiczne do  matowienia emalii, środki do  matowienia, 
preparaty do  matowienia emalii lub szkła, 2 farby, pokosty, lakiery, 
środki zapobiegające korozji i  zabezpieczające drewno, barwniki, 
zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metaliczne i  formy prosz-
kowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i  artystów, powłoki [farby], 
powłoki do  drewna [farby], powłoki do  krycia dachów papą [farby], 
powłoki do  smołowania papy [farby], rozcieńczalniki do  farb, farby, 
farby płynne i proszkowe, farby do pokryć dachowych, lakiery do po-
kryć dachowych, farby i  lakiery do  osprzętu do  pokryć dachowych, 
farby bakteriobójcze, farby ognioodporne, farby podkładowe, farby 
przeciw zanieczyszczeniom, farby stosowane w  ceramice, farby za-
wierające azbest, lakiery, rozcieńczalniki do lakierów, preparaty zapo-
biegające matowieniu metali, oleje przeciwrdzewne, smary przeciwr-
dzewne, preparaty przeciwwilgociowe stosowane w murarstwie, bejce 
do drewna, barwniki do drewna, oleje do konserwacji drewna, prepa-
raty do konserwacji drewna, emalie [lakiery], emalie do malowania, mi-
nia, kit stolarski, preparaty zabezpieczające do metali, metal w proszku 
dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, spoiwa do farb, szkliwo 
[powłoki], środki antykorozyjne, taśmy antykorozyjne, terpentyna [roz-
cieńczalnik do farb], zagęszczacze do farb, 6 metale w formie sprosz-
kowanej [metale sproszkowane], metalowe pokrycia dachowe i osprzęt 
metalowy do nich, blacha, blachodachówka, 35 zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich różnych towarów, mianowicie: preparaty chemiczne dla 
przemysłu, preparaty chemiczne do wytwarzania farb, rozpuszczalniki 
do lakierów, preparaty chemiczne ułatwiające stapianie metali, środki 
do hartowania metali, środki do utwardzania metali, środki do konser-
wacja ceramiki, środki do konserwacji betonu, środki do konserwacji ce-
gieł, środki do konserwacji cementu, preparaty do konserwacji gumy/
kauczuku, preparaty do konserwacji murów, preparaty do konserwacji 
pokryć dachowych, preparaty chemiczne do matowienia emalii, środki 
do  matowienia, preparaty do  matowienia emalii lub szkła, farby, po-
kosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, 
barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metaliczne i for-
my proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, powłoki 
[farby], powłoki do drewna [farby], powłoki do krycia dachów papą [far-
by], powłoki do smołowania papy [farby], rozcieńczalniki do farb, farby, 
farby płynne i proszkowe, farby do pokryć dachowych, lakiery do po-
kryć dachowych, farby i  lakiery do  osprzętu do  pokryć dachowych, 
farby bakteriobójcze, farby ognioodporne, farby podkładowe, farby 
przeciw zanieczyszczeniom, farby stosowane w  ceramice, farby za-
wierające azbest, lakiery, rozcieńczalniki do lakierów, preparaty zapo-
biegające matowieniu metali, oleje przeciwrdzewne, smary przeciwr-
dzewne, preparaty przeciwwilgociowe stosowane w murarstwie, bejce 
do drewna, barwniki do drewna, oleje do konserwacji drewna, prepa-
raty do konserwacji drewna, emalie [lakiery], emalie do malowania, mi-
nia, kit stolarski, preparaty zabezpieczające do metali, metal w proszku 
dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, spoiwa do farb, szkliwo 
[powłoki], środki antykorozyjne, taśmy antykorozyjne, terpentyna [roz-
cieńczalnik do farb], zagęszczacze do farb, metale w formie sproszko-
wanej [metale sproszkowane], metalowe pokrycia dachowe i osprzęt 
metalowy do  nich, blacha, blachodachówka, preparaty do  usuwania 
farb, środki do usuwania lakierów, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, 
oleje do farb, oleje do konserwacji murów, rozpylacze do farb, mate-
riały izolacyjne, farby izolacyjne, lakier izolacyjny, powłoki [materiały 
budowlane], niemetalowe pokrycia dachowe i  osprzęt niemetalowy 
do nich, dachówki niemetalowe, w sposób umożliwiający ich wygodne 
oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie oraz dro-
gą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych towarów 

(111) 327411 (220) 2019 04 09 (210) 498480
(151) 2019 11 28 (441) 2019 07 29



146 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 5/2020

(732) nIePUBlICZny ZaKłaD OPIeKI ZDROWOTneJ ŚRÓDMIeŚCIe 
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gdynia (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CITIMeD
(540) 

(591) czarny, szary
(531) 27 05 01, 29 01 12, 24 13 01
(510), (511) 39 transport sanitarny, 44 usługi poradnictwa i doradz-
twa medycznego, usługi w  zakresie leczenia medycznego, usługi 
medyczne w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, usługi opieki 
medycznej świadczone przez kliniki i  szpitale, usługi podstawowej 
opieki zdrowotnej, usługi medyczne świadczone przez lekarzy i służ-
bę zdrowia wszystkich specjalności, diagnostyka medyczna, w tym 
przeprowadzanie badań rentgenem, rezonansem magnetycznym, 
tomografem komputerowym, ultrasonografem, elektrokardiogra-
mem, spirometrem, elektroencefalografem, usługi z zakresu ambu-
latoryjnej i  specjalistycznej opieki medycznej, w  tym alergologia, 
andrologia, balneologia, bariatria, dermatologia, diabetologia, en-
dokrynologia, epidemiologia, fizjoterapia, fizykoterapia, gastrolo-
gia, geriatria, hematologia, kardiologia, leczenia chorób zakaźnych, 
medycyna pracy, medycyna wewnętrzna, neurologia, okulistyka, 
onkologia, ortopedia, otorynolaryngologia, patologia, pediatria, pul-
monologia, psychiatria, seksuologia, urologia, wenerologia, usługi 
chirurgiczne, w tym chirurgia ogólna, dziecięca, torakochirurgia, na-
czyniowa, onkologiczna, plastyczna, refrakcyjna, sercowo-naczynio-
wa, szczękowo-twarzowa, neurochirurgia, chirurgia urazowa, trans-
plantologia, usługi farmakologiczne, w tym farmakologia kliniczna, 
farmakodynamika, toksykologia, usługi medycznej opieki pielę-
gniarskiej oraz usługi położnicze, usługi stomatologiczne, w tym sto-
matologia zachowawcza, dziecięca, estetyczna, implantologia, pe-
riodontologia, protetyka, chirurgia stomatologiczna i  ortodoncja, 
radiologia stomatologiczna, usługi doradztwa w zakresie stomatolo-
gii i ortodoncji, usługi rehabilitacji i rekonwalescencji chorych, usługi 
medyczne z  zakresu profilaktyki zdrowia wykonywane na  miejscu 
w  przychodni, szkole i  w  miejscu zamieszkania czy  pracy chorego, 
kliniki medyczne, analizy medyczne i badania diagnostyczne, usługi 
w zakresie prowadzenia laboratoriów medycznych,  

(111) 327412 (220) 2019 04 09 (210) 498483
(151) 2019 11 28 (441) 2019 07 29
(732) nIePUBlICZny ZaKłaD OPIeKI ZDROWOTneJ ŚRÓDMIeŚCIe 
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gdynia (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CITIMeD
(540) 

(591) biały, zielony, niebieski
(531) 27 05 01, 24 13 01, 29 01 13, 27 05 24
(510), (511) 39 transport sanitarny, 44 usługi poradnictwa i doradztwa 
medycznego, usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi medycz-
ne w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, usługi opieki medycznej 
świadczone przez kliniki i  szpitale, usługi podstawowej opieki zdro-
wotnej, usługi medyczne świadczone przez lekarzy i  służbę zdrowia 
wszystkich specjalności, diagnostyka medyczna, w  tym przeprowa-
dzanie badań rentgenem, rezonansem magnetycznym, tomografem 
komputerowym, ultrasonografem, elektrokardiogramem, spirome-
trem, elektroencefalografem, usługi z zakresu ambulatoryjnej i specjali-
stycznej opieki medycznej, w tym alergologia, andrologia, balneologia, 
bariatria, dermatologia, diabetologia, endokrynologia, epidemiologia, 
fizjoterapia, fizykoterapia, gastrologia, geriatria, hematologia, kardiolo-
gia, leczenia chorób zakaźnych, medycyna pracy, medycyna wewnętrz-
na, neurologia, okulistyka, onkologia, ortopedia, otorynolaryngologia, 
patologia, pediatria, pulmonologia, psychiatria, seksuologia, urologia, 

wenerologia, usługi chirurgiczne, w  tym chirurgia ogólna, dziecięca, 
torakochirurgia, naczyniowa, onkologiczna, plastyczna, refrakcyjna, 
sercowo-naczyniowa, szczękowo-twarzowa, neurochirurgia, chirurgia 
urazowa, transplantologia, usługi farmakologiczne, w tym farmakolo-
gia kliniczna, farmakodynamika, toksykologia, usługi medycznej opieki 
pielęgniarskiej oraz usługi położnicze, usługi stomatologiczne, w tym 
stomatologia zachowawcza, dziecięca, estetyczna, implantologia, pe-
riodontologia, protetyka, chirurgia stomatologiczna i  ortodoncja, ra-
diologia stomatologiczna, usługi doradztwa w  zakresie stomatologii 
i ortodoncji, usługi rehabilitacji i rekonwalescencji chorych, usługi me-
dyczne z zakresu profilaktyki zdrowia wykonywane na miejscu w przy-
chodni, szkole i w miejscu zamieszkania czy pracy chorego, kliniki me-
dyczne, analizy medyczne i badania diagnostyczne, usługi w zakresie 
prowadzenia laboratoriów medycznych,  

(111) 327413 (220) 2019 04 09 (210) 498485
(151) 2019 11 28 (441) 2019 07 29
(732) nIePUBlICZny ZaKłaD OPIeKI ZDROWOTneJ ŚRÓDMIeŚCIe 
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gdynia (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CITIMeD
(540) 

(531) 24 13 01, 27 05 01
(510), (511) 39 transport sanitarny, 44 usługi poradnictwa i doradz-
twa medycznego, usługi w  zakresie leczenia medycznego, usługi 
medyczne w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, usługi opieki 
medycznej świadczone przez kliniki i  szpitale, usługi podstawowej 
opieki zdrowotnej, usługi medyczne świadczone przez lekarzy i służ-
bę zdrowia wszystkich specjalności, diagnostyka medyczna, w tym 
przeprowadzanie badań rentgenem, rezonansem magnetycznym, 
tomografem komputerowym, ultrasonografem, elektrokardiogra-
mem, spirometrem, elektroencefalografem, usługi z zakresu ambu-
latoryjnej i  specjalistycznej opieki medycznej, w  tym alergologia, 
andrologia, balneologia, bariatria, dermatologia, diabetologia, en-
dokrynologia, epidemiologia, fizjoterapia, fizykoterapia, gastrolo-
gia, geriatria, hematologia, kardiologia, leczenia chorób zakaźnych, 
medycyna pracy, medycyna wewnętrzna, neurologia, okulistyka, 
onkologia, ortopedia, otorynolaryngologia, patologia, pediatria, pul-
monologia, psychiatria, seksuologia, urologia, wenerologia, usługi 
chirurgiczne, w tym chirurgia ogólna, dziecięca, torakochirurgia, na-
czyniowa, onkologiczna, plastyczna, refrakcyjna, sercowo-naczynio-
wa, szczękowo-twarzowa, neurochirurgia, chirurgia urazowa, trans-
plantologia, usługi farmakologiczne, w tym farmakologia kliniczna, 
farmakodynamika, toksykologia, usługi medycznej opieki pielę-
gniarskiej oraz usługi położnicze, usługi stomatologiczne, w tym sto-
matologia zachowawcza, dziecięca, estetyczna, implantologia, pe-
riodontologia, protetyka, chirurgia stomatologiczna i  ortodoncja, 
radiologia stomatologiczna, usługi doradztwa w zakresie stomatolo-
gii i ortodoncji, usługi rehabilitacji i rekonwalescencji chorych, usługi 
medyczne z  zakresu profilaktyki zdrowia wykonywane na  miejscu 
w  przychodni, szkole i  w  miejscu zamieszkania czy  pracy chorego, 
kliniki medyczne, analizy medyczne i badania diagnostyczne, usługi 
w zakresie prowadzenia laboratoriów medycznych,  

(111) 327414 (220) 2019 04 09 (210) 498490
(151) 2019 11 28 (441) 2019 07 29
(732) nIePUBlICZny ZaKłaD OPIeKI ZDROWOTneJ ŚRÓDMIeŚCIe 
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gdynia (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CITIMeD
(540) 

(591) niebieski, zielony
(531) 27 05 01, 29 01 12, 24 13 01
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(510), (511) 39 transport sanitarny, 44 usługi poradnictwa i doradztwa 
medycznego, usługi w  zakresie leczenia medycznego, usługi medycz-
ne w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, usługi opieki medycznej 
świadczone przez kliniki i szpitale, usługi podstawowej opieki zdrowot-
nej, usługi medyczne świadczone przez lekarzy i służbę zdrowia wszyst-
kich specjalności, diagnostyka medyczna, w  tym przeprowadzanie 
badań rentgenem, rezonansem magnetycznym, tomografem kompute-
rowym, ultrasonografem, elektrokardiogramem, spirometrem, elektro-
encefalografem, usługi z zakresu ambulatoryjnej i specjalistycznej opieki 
medycznej, w  tym alergologia, andrologia, balneologia, bariatria, der-
matologia, diabetologia, endokrynologia, epidemiologia, fizjoterapia, 
fizykoterapia, gastrologia, geriatria, hematologia, kardiologia, leczenia 
chorób zakaźnych, medycyna pracy, medycyna wewnętrzna, neurologia, 
okulistyka, onkologia, ortopedia, otorynolaryngologia, patologia, pedia-
tria, pulmonologia, psychiatria, seksuologia, urologia, wenerologia, usłu-
gi chirurgiczne, w tym chirurgia ogólna, dziecięca, torakochirurgia, na-
czyniowa, onkologiczna, plastyczna, refrakcyjna, sercowo-naczyniowa, 
szczękowo-twarzowa, neurochirurgia, chirurgia urazowa, transplantolo-
gia, usługi farmakologiczne, w tym farmakologia kliniczna, farmakodyna-
mika, toksykologia, usługi medycznej opieki pielęgniarskiej oraz usługi 
położnicze, usługi stomatologiczne, w tym stomatologia zachowawcza, 
dziecięca, estetyczna, implantologia, periodontologia, protetyka, chi-
rurgia stomatologiczna i ortodoncja, radiologia stomatologiczna, usługi 
doradztwa w zakresie stomatologii i ortodoncji, usługi rehabilitacji i re-
konwalescencji chorych, usługi medyczne z zakresu profilaktyki zdrowia 
wykonywane na miejscu w przychodni, szkole i w miejscu zamieszkania 
czy pracy chorego, kliniki medyczne, analizy medyczne i badania diagno-
styczne, usługi w zakresie prowadzenia laboratoriów medycznych,  

(111) 327415 (220) 2019 04 11 (210) 498595
(151) 2019 11 25 (441) 2019 07 08
(732) CIOŚ ZBIgnIeW anTałeK BIURO TURySTyKI, Cholerzyn (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKanSen holiday DOMKI RegIOnalne
(540) 

(591) niebieski, czarny, żółty, biały
(531) 05 05 20, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 37 roboty budowlane, wznoszenie obiektów budow-
lanych, usługi developerskie polegające na  wznoszeniu obiektów 
małej architektury, 43 hotele, motele, pensjonaty, kawiarnie, restau-
racje, punkty gastronomiczne, rezerwacja noclegów w  hotelach, 
pensjonatach i  innych podmiotach zajmujących się czasowym za-
kwaterowaniem, usługi realizowane w  gastronomii, usługi zaopa-
trzenia w  żywność i  napoje, domy opieki dla osób w  podeszłym 
wieku, opieka nad dziećmi, wynajmowanie pomieszczeń na  pobyt 
czasowy, wynajmowanie sal na: posiedzenia, mityngi, narady, szko-
lenia, imprezy okolicznościowe, wypożyczanie: krzeseł, stołów, bieli-
zny stołowej i szklanych naczyń, usługi cateringowe 

(111) 327416 (220) 2019 04 11 (210) 498628
(151) 2019 12 12 (441) 2019 08 12
(732) CyRaneK JaCeK Well-ROUnDeD DeSIgn, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WRD
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 35 agencje reklamowe, analizy rynku, marketing, 42 usłu-
gi graficzne, prace badawcze nad nowymi produktami dla osób trze-
cich, projektowanie opakowań, stylizacja-wzornictwo przemysłowe, 

wzornictwo przemysłowe, 45 doradztwo w zakresie własności inte-
lektualnej, zarządzanie prawami autorskimi 

(111) 327417 (220) 2019 04 12 (210) 498664
(151) 2019 11 26 (441) 2019 07 08
(732) TeleWIZJa POlSKa SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Moda na Rodzinę
(540) 

(591) czarny, zielony, brązowy, żółty, beżowy, szary
(531) 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mecha-
nizmy do  urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt 
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmo-
we utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy 
magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przysto-
sowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarza-
czach CD, DVD, urządzenia do  nagrywania, zapisywania, odtwarzania 
i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie 
analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia 
do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i re-
portaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne 
gry komputerowe, programy komputerowe, programy do prowadzenia 
gier komputerowych, konkursów do  użycia z  odbiornikiem telewizyj-
nym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty 
magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, cza-
sopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie 
papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, 
fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, 
odbitki fotograficzne, mini albumy fotograficzne, urządzenia do opra-
wiania fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie opra-
wione i  nieoprawione, narożniki do  przyklejania fotografii, samoprzy-
lepne narożniki do  fotografii, rogi do  mocowania fotografii, pudełka 
do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, 
karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawod-
nikami sportowymi, ramki i  stojaki do  fotografii, albumy do wklejania 
[albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicz-
nie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie, na-
krycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, 
przenośne gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gim-
nastyczne (nie  ujęte w  innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi 
reklamowe, produkcja reklam w  systemie multimedialnym, organiza-
cja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca 
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie 
reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych 
oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja po-
kazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu 
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgru-
powanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów 
i  programów multimedialnych, gier telewizyjnych i  komputerowych, 
gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych i ar-
tykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, 
spożywczych, sportowych i  wydawnictw, w  sklepie, hurtowni wielo-
branżowej i  sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić 
konsumentom dokonanie zakupu w  dobrych warunkach, 38 obsługa 
przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfro-
wym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, 
naziemną kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów 
transmisyjnych dźwięku, obrazu i  sygnału cyfrowego, rozpowszech-
nianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych 
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z in-
teraktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji inte-
raktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji 
poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line z kompu-
terowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja 
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i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line in-
teraktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych 
i audiotekstowych dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 na-
uczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi 
wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publi-
kacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów 
radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja progra-
mów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, 
usługi organizowania nauki i  szkoleń w  dziedzinie multimedialnej, 
organizowanie konkursów, organizowanie imprez o  charakterze edu-
kacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów 
i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komuni-
kacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, 
seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci interneto-
wej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, 
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne 

(111) 327418 (220) 2019 04 12 (210) 498666
(151) 2019 12 06 (441) 2019 08 19
(732) FaBRyKa MaTeRaCy JanPOl SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Orzesze (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JJ JanPOl
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 20 meble, łóżka, stelaże, poduszki, poduszki profilowane, 
materace łóżkowe, materace łóżkowe o  złożonej, warstwowej kon-
strukcji, materace: na stelażu, składane, hotelowe, dziecięce, bonne-
lowe, kieszeniowe, posłaniowe, z  użyciem elementów metalowych, 
z  tworzyw sztucznych, z  surowców naturalnych, drobne wyroby 
z tworzyw sztucznych jako elementy konstrukcyjne materacy i wypo-
sażenia łóżek, stelaży i mebli nie ujęte w innych klasach, 24 tekstylne: 
ochraniacze, koperty, nakładki i pokrowce na materace, 35 zgroma-
dzenie w hurtowni i sklepie materacy, poduszek, łóżek, stelaży umoż-
liwiające ich  swobodne oglądanie, wybór i  zakup przez odbiorców 
hurtowych lub przez konsumentów, 37 usługi serwisu: mebli, łóżek, 
stelaży i materacy, 39 usługi transportowe na rzecz osób trzecich 

(111) 327419 (220) 2019 04 12 (210) 498673
(151) 2019 11 26 (441) 2019 07 08
(732) TeleWIZJa POlSKa SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Margolcia i Miś zapraszają dziś
(540) 

(591) żółty, niebieski, zielony, biały, szary
(531) 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mecha-
nizmy do  urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt 
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmo-
we utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy 
magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przysto-
sowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarza-
czach CD, DVD, urządzenia do  nagrywania, zapisywania, odtwarzania 
i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie 
analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia 
do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i re-
portaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne 
gry komputerowe, programy komputerowe, programy do prowadzenia 
gier komputerowych, konkursów do  użycia z  odbiornikiem telewizyj-
nym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty 
magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, cza-
sopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie 

papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, 
fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, 
odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do  opra-
wiania fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie opra-
wione i  nieoprawione, narożniki do  przyklejania fotografii, samoprzy-
lepne narożniki do  fotografii, rogi do  mocowania fotografii, pudełka 
do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, 
karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawod-
nikami sportowymi, ramki i  stojaki do  fotografii, albumy do wklejania 
[albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicz-
nie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie, na-
krycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, 
przenośne gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gim-
nastyczne (nie  ujęte w  innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi 
reklamowe, produkcja reklam w  systemie multimedialnym, organiza-
cja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca 
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie 
reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych 
oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja po-
kazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu 
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgru-
powanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów 
i  programów multimedialnych, gier telewizyjnych i  komputerowych, 
gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych i ar-
tykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, 
spożywczych, sportowych i  wydawnictw, w  sklepie, hurtowni wielo-
branżowej i  sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić 
konsumentom dokonanie zakupu w  dobrych warunkach, 38 obsługa 
przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfro-
wym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, 
naziemną kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów 
transmisyjnych dźwięku, obrazu i  sygnału cyfrowego, rozpowszech-
nianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych 
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z in-
teraktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji inte-
raktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji 
poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line z kompu-
terowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja 
i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line in-
teraktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych 
i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 na-
uczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi 
wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publi-
kacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów 
radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja progra-
mów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, 
usługi organizowania nauki i  szkoleń w  dziedzinie multimedialnej, 
organizowanie konkursów, organizowanie imprez o  charakterze edu-
kacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów 
i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komuni-
kacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, 
seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci interneto-
wej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, 
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne 

(111) 327420 (220) 2019 05 08 (210) 499507
(151) 2019 12 09 (441) 2019 06 24
(732) głÓWny InSTyTUT gÓRnICTWa, Katowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BioCargo
(540) 

(591) zielony, szary
(531) 29 01 12, 27 05 01, 26 04 09
(510), (511) 7 urządzenia do  transportowania, urządzenia do  prze-
noszenia i  transportu, zwłaszcza środowiskowych próbek biolo-
gicznych, 9 urządzenia do  badań naukowych i  laboratoryjne, 35 
sprzedaż hurtowa i/lub detaliczna w  placówkach stacjonarnych i/
lub poprzez Internet: przenośnych pojemników i  kontenerów me-
talowych do  przechowywania i  transportu (zwłaszcza środowisko-
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wych próbek biologicznych), urządzeń do transportowania, urządzeń 
do  przenoszenia i  transportu (zwłaszcza środowiskowych próbek 
biologicznych), urządzeń do  badań naukowych i  laboratoryjnych, 
przenośnych pojemników i  kontenerów niemetalowych do  prze-
chowywania i  transportu (zwłaszcza środowiskowych próbek bio-
logicznych), pojemników transportowych, pojemników dla branży 
transportowej, pojemników do przechowywania odpadów, pojemni-
ków do  transportu odpadów, pojemników na  materiały odpadowe, 
modułów i  pojemników do  magazynowania i  transportu, sprzedaż 
hurtowa i/lub detaliczna w placówkach stacjonarnych i/lub poprzez 
Internet usług w zakresie: transportu odpadów, transportu ścieków, 
transportu ładunków, wywozu odpadów [transport], transportu od-
padów skażonych, transportu skażonej gleby, transportu i  przecho-
wywania odpadów, transportu niebezpiecznych odpadów, sprzedaż 
usług konsultacyjnych związanych z transportem, sprzedaż usług do-
radczych związanych z transportem, sprzedaż usług informacyjnych 
związanych z  transportem, sprzedaż usług w  zakresie oczyszczania 
[usuwania i  transportu] z  odpadów, obsługi w  zakresie gospodaro-
wania [transportu] odpadkami, transport u  odpadów medycznych 
i  odpadów specjalnych, projektowania przenośnych pojemników 
i kontenerów metalowych do przechowywania i transportu (zwłasz-
cza środowiskowych próbek biologicznych), projektowania urzą-
dzeń do transportowania, projektowania urządzeń do przenoszenia 
i transportu (zwłaszcza środowiskowych próbek biologicznych), pro-
jektowania przenośnych pojemników i  kontenerów niemetalowych 
do przechowywania i transportu (zwłaszcza środowiskowych próbek 
biologicznych), projektowania przenośnych pojemników i  kontene-
rów chłodniczych (nieelektrycznych) do przechowywania i transpor-
tu (zwłaszcza środowiskowych próbek biologicznych), projektowania 
kontenerów transportowych, projektowania sprzętu do  transportu 
odpadów, pobierania próbek do  badania skażenia, pobierania pró-
bek do  badania zanieczyszczenia, przygotowywania próbek biolo-
gicznych do  celów badawczych, przygotowywania próbek biolo-
gicznych do analizy w laboratoriach badawczych, pobierania próbek 
analitycznych w  celu sprawdzenia skażenia, przygotowywania pró-
bek biologicznych do  testów i  analiz w  laboratoriach badawczych, 
pobierania próbek analitycznych w celu oceny poziomów zanieczysz-
czenia, badań i  analiz biologicznych, laboratoriów chemicznych i/
lub biologicznych, badań dotyczących ochrony środowiska, badań 
w  dziedzinie biologii i  bakteriologii, badań i  testów biologicznych 
i  bakteriologicznych, 39 usługi wynajmu przenośnych pojemników 
i kontenerów metalowych do przechowywania i transportu, zwłasz-
cza środowiskowych próbek biologicznych, usługi wynajmu urzą-
dzeń do transportowania, usługi wynajmu urządzeń do przenoszenia 
i transportu, zwłaszcza środowiskowych próbek biologicznych, usłu-
gi wynajmu urządzeń do badań naukowych i laboratoryjnych, usługi 
wynajmu przenośnych pojemników i  kontenerów niemetalowych 
do przechowywania i transportu, zwłaszcza środowiskowych próbek 
biologicznych, usługi wynajmu przenośnych pojemników i kontene-
rów chłodniczych (nieelektrycznych) do przechowywania i transpor-
tu, zwłaszcza środowiskowych próbek biologicznych, usługi wynaj-
mu pojemników transportowych, wynajem pojemników dla branży 
transportowej, wynajem pojemników do przechowywania odpadów, 
wynajmowanie pojemników do  transportu odpadów, zbieranie po-
jemników na materiały odpadowe, wynajem modułów i pojemników 
do magazynowania i transportu, transport odpadów, transport ście-
ków, transport ładunków, wywóz odpadów [transport], transport od-
padów skażonych, transport skażonej gleby, transport i przechowy-
wanie odpadów, usługi transportu niebezpiecznych odpadów, usługi 
konsultacyjne związane z  transportem, usługi doradcze związane 
z transportem, usługi informacyjne związane z transportem, oczysz-
czanie [usuwanie i transport] z odpadów, obsługa w zakresie gospo-
darowania [transport] odpadkami, transport odpadów medycznych 
i odpadów specjalnych, 42 projektowanie przenośnych pojemników 
i kontenerów metalowych do przechowywania i transportu, zwłasz-
cza środowiskowych próbek biologicznych, projektowanie urządzeń 
do transportowania, projektowanie urządzeń do przenoszenia i trans-
portu, zwłaszcza środowiskowych próbek biologicznych, projektowa-
nie urządzeń do badań naukowych i laboratoryjnych, projektowanie 
przenośnych pojemników i kontenerów niemetalowych do przecho-
wywania i transportu, zwłaszcza środowiskowych próbek biologicz-
nych, projektowanie przenośnych pojemników i kontenerów chłodni-
czych (nieelektrycznych) do przechowywania i transportu, zwłaszcza 
środowiskowych próbek biologicznych, projektowanie kontenerów 
transportowych, projektowanie sprzętu do transportu odpadów, po-

bieranie próbek do badania skażenia, pobieranie próbek do badania 
zanieczyszczenia, przygotowywanie próbek biologicznych do celów 
badawczych, przygotowywanie próbek biologicznych do  analizy 
w  laboratoriach badawczych, świadczenie usług pobierania próbek 
analitycznych w  celu sprawdzenia skażenia, przygotowywanie pró-
bek biologicznych do  testów i  analiz w  laboratoriach badawczych, 
świadczenie usług pobierania próbek analitycznych w celu oceny po-
ziomów zanieczyszczenia, usługi badań i analiz biologicznych, usługi 
w  zakresie laboratoriów chemicznych i/lub biologicznych, badania 
dotyczące ochrony środowiska, badania w dziedzinie biologii i bakte-
riologii, badania i testy biologiczne i bakteriologiczne 

(111) 327421 (220) 2019 05 09 (210) 499513
(151) 2019 11 27 (441) 2019 07 22
(732) gÓRnOŚlĄSKO-ZagłĘBIOWSKa MeTROPOlIa, Katowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CenTRalnOeUROPeJSKI DeMOnSTRaTOR DROnÓW
(540) 

(591) niebieski, granatowy, czerwony
(531) 26 02 07, 27 05 01, 29 01 13, 26 11 02, 26 11 07, 26 11 08
(510), (511) 35 systematyzowanie i  zestawianie danych oraz statystyk 
w zakresie ruchu pojazdów powietrznych, w szczególności bezzałogo-
wych statków powietrznych (dronów) w  komputerowych bazach da-
nych, 38 usługi telekomunikacji, wysyłanie wiadomości elektronicznych 
za  pośrednictwem Internetu, ekstranetu, intranetu, usługi komunikacji 
za  pośrednictwem radia, telefonu, telegrafu oraz wszelkich środków 
do zdalnej transmisji danych, za pośrednictwem tekstu wideo, w szcze-
gólności za  pośrednictwem terminali, komputerowych urządzeń pery-
feryjnych lub sprzętu elektronicznego i/lub cyfrowego, wideofonów, 
telefonów obrazowych i  wideokonferencji, elektroniczny transfer wia-
domości i danych (wysyłanie wiadomości) za pośrednictwem Internetu, 
ekstranetu, Intranetu, usługi komunikacji za pośrednictwem radia, telefo-
nu, telegrafu oraz wszelkich środków do zdalnej transmisji danych, za po-
średnictwem interaktywnej wideografii, w szczególności za pośrednic-
twem terminali, komputerowych urządzeń peryferyjnych lub sprzętu 
elektronicznego i/lub cyfrowego, wideofonów, 39 pozycjonowanie 
i zdalna kontrola ruchu bezzałogowych statków powietrznych (dronów), 
usługi śledzenia lotów bezzałogowych statków powietrznych, zarządza-
nie ruchem bezzałogowych statków powietrznych (dronów), informacje 
o  ruchu lotniczym, w tym bezzałogowych statków powietrznych (dro-
nów), usługi w zakresie bezpieczeństwa lotów bezzałogowych statków 
powietrznych (dronów), w  szczególności udzielanie informacji i  porad 
dotyczących bezpieczeństwa lotów, kontrole techniczne i  operacyjne 
oraz organizowanie, gwarantowanie i  wdrażanie ruchu powietrznego, 
42 badania naukowe i  techniczne w  zakresie bezzałogowych statków 
powietrznych, doradztwo, testowanie i wdrażanie innowacyjnych tech-
nologii w  zakresie bezzałogowych statków powietrznych, udzielanie 
rekomendacji dla innowacyjnych technologii w zakresie bezzałogowych 
statków powietrznych, rekomendacja innowacyjnych technologii w za-
kresie monitoringu w gęstej zabudowie, rekomendacja innowacyjnych 
technologii w zakresie ochrony środowiska, transportu, rolnictwa, geo-
dezji, usługi projektowania i  wdrażania programów komputerowych 
i systemów koordynacji, zarządzania, kontroli oraz bezpieczeństwa ruchu 
powietrznego, w tym bezzałogowych statków powietrznych, tworzenie, 
testowanie i  uruchomienie lokalnej infrastruktury teleinformatycznej 
umożliwiającej bezpieczne, zgodne z  prawem i  warunkami lokalnymi 
wykonywanie misji bezzałogowych statków powietrznych, usługi certy-
fikacji dla bezzałogowych statków powietrznych, platform latających 

(111) 327422 (220) 2019 05 09 (210) 499518
(151) 2019 11 27 (441) 2019 07 22
(732) KOChaŃSKI & PaRTneRS SPÓłKa KOManDyTOWa, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) prawoMocni
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(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 27 05 01, 27 05 01, 27 05 14, 26 01 01
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, usługi edukacyjne, 45 usługi 
prawne 

(111) 327423 (220) 2019 05 09 (210) 499539
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 09
(732) Tosara Pharma limited, Baldoyle (Ie)
(540) (znak słowny)
(540) SUDOCReM eXPeRT
(510), (511) 3 produkty do pielęgnacji skóry nie mające działania lecz-
niczego, produkty toaletowe nie mające działania leczniczego, z wyłą-
czeniem antyperspirantów, 5 preparaty i substancje farmaceutyczne 
i weterynaryjne, kremy o działaniu leczniczym przeznaczone dla ludzi 
i dla zwierząt, produkty do pielęgnacji skóry o działaniu leczniczym 

(111) 327424 (220) 2019 05 08 (210) 499547
(151) 2019 12 17 (441) 2019 08 19
(732) Monex S a B  de C V , Ciudad de Mexico (MX)
(540) (znak słowny)
(540) MOneX
(510), (511) 36 usługi finansowe, bankowe i  pieniężne, usługi finan-
sowania, usługi inwestycyjne, usługi konsultacyjne, usługi udzielania 
kredytów i  pożyczek, administrowanie finansami, administrowanie 
w  zakresie funduszy powierniczych, doradztwo finansowe związane 
z inwestowaniem w infrastrukturę, doradztwo w dziedzinie zarządza-
nia ryzykiem [finansowym], dostarczanie kapitału inwestycyjnego, 
finansowanie podmiotów handlowych, finansowanie projektów, fi-
nansowanie przedsięwzięć biznesowych, korporacyjne usługi powier-
nicze, planowanie i zarządzanie finansowe, powiernictwo finansowe, 
pozyskiwanie kapitału finansowego, udostępnianie i  aranżowanie 
finansowania, skomputeryzowane usługi finansowe, świadczenie 
usług finansowych za  pośrednictwem globalnej sieci komputerowej 
lub Internetu, usługi w zakresie elektronicznego obrotu finansowego, 
zapewnienie finansowania dla przedsiębiorstw, zarząd powierniczy, 
zarządzanie aktywami/finansami/kapitałem, handel elektroniczny 

(111) 327425 (220) 2019 05 13 (210) 499663
(151) 2019 12 19 (441) 2019 09 09
(732) eUROPeJSKI InSTyTUT eDUKaCJI engRaM SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ve europejski Instytut edukacji engRaM
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 05, 27 05 08, 27 05 17, 26 01 03, 26 01 16, 
26 01 21, 02 05 05, 02 05 23, 27 05 22
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sporto-
wa i kulturalna 

(111) 327426 (220) 2019 05 13 (210) 499664
(151) 2019 11 27 (441) 2019 07 22
(732) allegro MicroSystems, llC, Manchester (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) allegRO microsystems

(540) 

(591) granatowy, czerwony, ciemnoczerwony, pomarańczowy, 
żółty, zielony, niebieski, fioletowy
(531) 26 01 01, 26 01 11, 26 04 01, 26 04 09, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 42 projektowanie układów scalonych i  ich  elementów 
konstrukcyjnych 

(111) 327427 (220) 2019 05 13 (210) 499667
(151) 2019 11 27 (441) 2019 07 22
(732) PaMaPOl SPÓłKa aKCyJna, Rusiec (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) healthy Mind
(540) 

(591) czarny, jasnobrązowy
(531) 26 04 03, 26 04 18, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 29 ryby, mięso konserwowane, drób, ekstrakty mięsne, wa-
rzywa mrożone, warzywa marynowane, warzywa przetworzone, warzy-
wa preparowane, warzywa gotowane, owoce przetworzone, owoce ma-
rynowane, owoce konserwowane, mrożone owoce, galaretki, przetwory 
owocowe, w tym dżemy, marmolada, mleczne produkty, pasty mięsne, 
w tym pasztety, smalec, gotowe dania z mięsa, konserwy mięsne, w tym 
mielonki, konserwy rybne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby, w tym 
orzechy i nasiona roślin strączkowych, pasty warzywne, hummus, 30 sosy, 
pasta z soi, przyprawy smakowe, marynaty, kanapki, wyroby cukiernicze, 
przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, pierożki na bazie mąki 

(111) 327428 (220) 2019 05 13 (210) 499672
(151) 2019 11 27 (441) 2019 07 22
(732) allegro MicroSystems, llC, Manchester (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) allegRO microsystems
(540) 

(591) granatowy, czerwony, ciemnoczerwony, pomarańczowy, 
żółty, zielony, niebieski, fioletowy
(531) 27 05 01, 26 01 01, 26 01 11, 26 04 01, 26 04 09, 29 01 15
(510), (511) 9 układy scalone i ich elementy konstrukcyjne, 42 projek-
towanie układów scalonych i ich elementów konstrukcyjnych 

(111) 327429 (220) 2019 05 14 (210) 499702
(151) 2019 12 13 (441) 2019 08 26
(732) DUDeK PaWeł PaBlO, łąkta Dolna (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PaBlO rental www wsbpablo pl
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(540) 

(591) żółty, biały, czarny, niebieski
(531) 09 07 25, 21 03 25, 26 01 03, 26 01 16, 26 01 18, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 35 usługi sprzedaży: maszyn budowlanych, sprzętu 
budowlanego, akcesoriów budowlanych, elektronarzędzi, sprzętu 
ogrodniczego, pojazdów, materiałów budowlanych, instalacyjnych, 
wyposażenia wnętrz, paliwa, wynajmowanie powierzchni na  cele 
reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych, przygotowanie 
i druk prospektów reklamowych, usługi marketingowe i promocyjne, 
dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem komputero-
wych baz danych, doradztwo w zakresie zarządzania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, pośrednictwo w  zakresie handlu, usługi 
agencji importowo-eksportowej, pozyskiwanie danych do  kompu-
terowych baz danych, wynajmowanie nośników reklamowych, 37 
wypożyczanie: maszyn budowlanych, sprzętu budowlanego, akce-
soriów budowlanych, elektronarzędzi, sprzętu ogrodniczego, wier-
cenie, osuszanie budynków, roboty ziemne, roboty budowlane i in-
stalacyjne, usługi myjni pojazdów, usługi stacji benzynowych, usługi 
serwisowe: maszyn, sprzętu, pojazdów 

(111) 327430 (220) 2019 05 14 (210) 499716
(151) 2019 12 14 (441) 2019 08 26
(732) eUROPeJSKI InSTyTUT eDUKaCJI engRaM SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) eUROPeJSKI InSTyTUT eDUKaCJI engRaM
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe 
i kulturalne 

(111) 327431 (220) 2019 05 14 (210) 499723
(151) 2019 12 14 (441) 2019 08 26
(732) eUROPeJSKI InSTyTUT eDUKaCJI engRaM SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ve europejski Instytut edukacji engRaM
(540) 

(531) 02 01 23, 02 01 03, 27 05 01, 26 01 14, 26 01 18, 26 04 14, 26 04 18
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe 
i kulturalne 

(111) 327432 (220) 2019 05 15 (210) 499740
(151) 2019 12 19 (441) 2019 09 09
(732) JanTOŃ SPÓłKa aKCyJna SPÓłKa KOManDyTOWa, 
Dobroń (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WanTeD ReD By ThIRSTy COW

(540) 

(591) czarny, pomarańczowy, jasnoróżowy, biały
(531) 03 04 01, 03 04 02, 03 04 13, 25 01 15, 25 07 01, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina 
owocowe, wyroby winiarskie 

(111) 327433 (220) 2019 05 15 (210) 499773
(151) 2019 12 05 (441) 2019 08 12
(732) PFeIFeR & langen POlSKa SPÓłKa aKCyJna, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tofi hORSeS
(540) 

(591) jasnozielony, ciemnozielony, biały
(531) 18 02 01, 26 04 03, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 31 pasze, materiały paszowe, mieszanki paszo-
we nie  do  celów leczniczych, mieszanki paszowe uzupełniają-
ce nie  do  celów leczniczych, wapno do  paszy, dodatki do  paszy 
nie do celów leczniczych, karmy dla zwierząt 

(111) 327434 (220) 2019 05 15 (210) 499815
(151) 2019 12 06 (441) 2019 08 05
(732) InDUSTRIal SOlUTIOnS gROUP SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Szczepanów (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) ZaTRIX
(510), (511) 7 mieszalniki, mieszalniki do płynów [maszyny], mieszal-
niki do cyrkulacji płynnych środków, mieszalniki do obróbki chemicz-
nej, mieszalniki dla przemysłu spożywczego [maszyny], maszyny 
do  mieszania, mechanizmy mieszające, mechanizmy zrobotyzowa-
ne do obróbki metalu, maszyny przetwórcze wykorzystujące ciecze 
do obróbki przedmiotów, maszyny mieszające, mieszarki do obróbki 
chemicznej, mieszarki mechaniczne, narzędzia [części maszyn], na-
rzędzia elektryczne, narzędzia mechaniczne, narzędzia hydraulicz-
ne, przemysłowe maszyny mieszające, pompy, pompy maszynowe, 
pompy [maszyny], silnikowe pompy wodne, pompy dozujące, pompy 
wodne, pompy do cieczy, elektryczne pompy wodne, instalacje pomp 
do cieczy, maszyny ssące do oczyszczania, maszyny ssące do celów 
przemysłowych, instalacje pompowe, pompy do  ekstrakcji cieczy 
[maszyny], pompy dla przemysłu spożywczego [maszyny], pompy 
[części maszyn lub silników], pompy wysokotemperaturowe, pompy 
wysokociśnieniowe, pompy wodne do urządzeń do filtrowania wody, 
urządzenia pompujące [maszyny], separatory wody [maszyny], od-
tłuszczacze [maszyny], maszyny do szlifowania [elektryczne] 

(111) 327435 (220) 2019 05 16 (210) 499833
(151) 2019 12 05 (441) 2019 08 12
(732) aMPlUS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
niegardów (Pl)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SaDy SanDOMIeRSKIe
(540) 

(531) 05 01 03, 05 01 05, 05 01 16, 24 03 07, 24 03 14, 25 01 15, 
25 01 25, 27 05 01, 24 03 18
(510), (511) 31 świeże jabłka, jabłka nieprzetworzone, świeże jabłka 
cukrowe, nieprzetworzone morele, świeże morele, świeże owoce, 
owoce cytrusowe, nieprzetworzone owoce, migdały [owoce], jagody, 
świeże owoce, owoce cytrusowe świeże, mandarynki [owoce, świeże], 
świeże owoce tropikalne, świeże owoce organiczne, świeże owoce 
głogu, świeże owoce męczennicy, owoce pigwicy świeże, świeże 
owoce karamboli, nieprzetworzone owoce liczi, owoce boysenber-
ry świeże, owoce morwy świeże, owoce noni świeże, świeże owoce 
woskownicy, owoce kiwi, świeże, owoce morza (żywe), świeże owoce 
nieśplika japońskiego, świeże owoce i warzywa, orzechy, świeże wa-
rzywa i zioła, 32 soki owocowe [napoje], skoncentrowane soki owo-
cowe, gazowane soki owocowe, napoje owocowe i  soki owocowe, 
napoje zawierające głównie soki owocowe, napoje bezalkoholowe 
zawierające soki owocowe, mieszane soki owocowe, soki jabłkowe, 
35 usługi sprzedaży, reklamy i  promocji owoców, soków, napojów, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, soków, napojów 

(111) 327436 (220) 2019 05 16 (210) 499834
(151) 2019 12 05 (441) 2019 08 12
(732) aMPlUS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
niegardów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZeReŚnIa SanDOMIeRSKa
(540) 

(531) 05 07 21, 24 03 07, 24 03 14, 24 03 18, 25 01 15, 25 01 25, 27 05 01
(510), (511) 31 świeże jabłka, jabłka nieprzetworzone, świeże jabłka 
cukrowe, nieprzetworzone morele, świeże morele, świeże owoce, 
owoce cytrusowe, nieprzetworzone owoce, migdały [owoce], jagody, 
świeże owoce, owoce cytrusowe świeże, mandarynki [owoce, świeże], 
świeże owoce tropikalne, świeże owoce organiczne, świeże owoce 
głogu, świeże owoce męczennicy, owoce pigwicy świeże, świeże 
owoce karamboli, nieprzetworzone owoce liczi, owoce boysenber-
ry świeże, owoce morwy świeże, owoce noni świeże, świeże owoce 
woskownicy, owoce kiwi, świeże, owoce morza (żywe), świeże owoce 
nieśplika japońskiego, świeże owoce i warzywa, orzechy, świeże wa-
rzywa i zioła, 32 soki owocowe [napoje], skoncentrowane soki owo-
cowe, gazowane soki owocowe, napoje owocowe i  soki owocowe, 
napoje zawierające głównie soki owocowe, napoje bezalkoholowe 
zawierające soki owocowe, mieszane soki owocowe, soki jabłkowe, 
35 usługi sprzedaży, reklamy i  promocji owoców, soków, napojów, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, soków, napojów 

(111) 327437 (220) 2019 05 16 (210) 499835
(151) 2019 12 05 (441) 2019 08 12
(732) aMPlUS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
niegardów (Pl)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MORela SanDOMIeRSKa
(540) 

(531) 05 07 14, 24 03 07, 24 03 14, 24 03 18, 25 01 15, 25 01 25, 27 05 01
(510), (511) 31 świeże jabłka, jabłka nieprzetworzone, świeże jabłka 
cukrowe, nieprzetworzone morele, świeże morele, świeże owoce, 
owoce cytrusowe, nieprzetworzone owoce, migdały [owoce], jago-
dy, owoce cytrusowe świeże, mandarynki [owoce, świeże], świeże 
owoce tropikalne, świeże owoce organiczne, świeże owoce głogu, 
świeże owoce męczennicy, owoce pigwicy świeże, świeże owoce 
karamboli, nieprzetworzone owoce liczi, owoce boysenberry świeże, 
owoce morwy świeże, owoce noni świeże, świeże owoce woskowni-
cy, owoce kiwi, świeże, owoce morza (żywe), świeże owoce nieśpli-
ka japońskiego, świeże owoce i warzywa, orzechy, świeże warzywa 
i  zioła, 32 soki owocowe [napoje], skoncentrowane soki owocowe, 
gazowane soki owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje 
zawierające głównie soki owocowe, napoje bezalkoholowe zawiera-
jące soki owocowe, mieszane soki owocowe, soki jabłkowe, 35 usłu-
gi sprzedaży, reklamy i  promocji owoców, soków, napojów, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, soków, napojów 

(111) 327438 (220) 2019 05 16 (210) 499840
(151) 2019 12 05 (441) 2019 08 12
(732) aMPlUS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
niegardów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JaBłKO SanDOMIeRSKIe
(540) 

(531) 05 07 13, 05 07 22, 24 03 07, 24 03 14, 24 03 18, 25 01 15, 
25 01 25, 27 05 01
(510), (511) 31 świeże jabłka, jabłka nieprzetworzone, świeże jabłka 
cukrowe, nieprzetworzone morele, świeże morele, świeże owoce, 
owoce cytrusowe, nieprzetworzone owoce, migdały [owoce], jagody, 
świeże owoce, owoce cytrusowe świeże, mandarynki [owoce, świeże], 
świeże owoce tropikalne, świeże owoce organiczne, świeże owoce 
głogu, świeże owoce męczennicy, owoce pigwicy świeże, świeże 
owoce karamboli, nieprzetworzone owoce liczi, owoce boysenber-
ry świeże, owoce morwy świeże, owoce noni świeże, świeże owoce 
woskownicy, owoce kiwi, świeże, owoce morza (żywe), świeże owoce 
nieśplika japońskiego, świeże owoce i warzywa, orzechy, świeże wa-
rzywa i zioła, 32 soki owocowe [napoje], skoncentrowane soki owo-
cowe, gazowane soki owocowe, napoje owocowe i  soki owocowe, 
napoje zawierające głównie soki owocowe, napoje bezalkoholowe 
zawierające sold owocowe mieszane soki owocowe, soki jabłkowe, 35 
usługi sprzedaży, reklamy i promocji owoców, soków, napojów, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, soków, napojów 

(111) 327439 (220) 2019 05 16 (210) 499842
(151) 2019 12 05 (441) 2019 08 12
(732) aMPlUS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
niegardów (Pl)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gRUSZKa SanDOMIeRSKa
(540) 

(531) 05 07 15, 24 03 07, 24 03 14, 24 03 18, 25 01 15, 25 01 25, 27 05 01
(510), (511) 31 świeże jabłka, jabłka nieprzetworzone, świeże jabłka 
cukrowe, nieprzetworzone morele, świeże morele, świeże owoce, 
owoce cytrusowe, nieprzetworzone owoce, migdały [owoce], jagody, 
świeże owoce, owoce cytrusowe świeże, mandarynki [owoce, świeże], 
świeże owoce tropikalne, świeże owoce organiczne, świeże owoce 
głogu, świeże owoce męczennicy, owoce pigwicy świeże, świeże 
owoce karamboli, nieprzetworzone owoce liczi, owoce boysenber-
ry świeże, owoce morwy świeże, owoce noni świeże, świeże owoce 
woskownicy, owoce kiwi, świeże, owoce morza (żywe), świeże owoce 
nieśplika japońskiego, świeże owoce i warzywa, orzechy, świeże wa-
rzywa i zioła, 32 soki owocowe [napoje], skoncentrowane soki owo-
cowe, gazowane soki owocowe, napoje owocowe i  soki owocowe, 
napoje zawierające głównie soki owocowe, napoje bezalkoholowe 
zawierające soki owocowe mieszane soki owocowe, soki jabłkowe, 35 
usługi sprzedaży, reklamy i promocji owoców, soków, napojów, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, soków, napojów 

(111) 327440 (220) 2019 05 16 (210) 499844
(151) 2019 12 06 (441) 2019 08 05
(732) WyTWÓRnIa PaRKIeTÓW DĄBeX SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa,  
grodzisk Wielkopolski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RUBRa COlleCTIOn
(540) 

(531) 27 05 01, 26 01 01, 26 01 03, 26 01 18, 26 11 01, 26 11 13
(510), (511) 2 preparaty do konserwacji drewna, oleje do konserwacji 
drewna, bejce do drewna, barwniki do drewna, kit stolarski, lakiery, 
rozcieńczalniki do  lakierów, farby-powłoki do  drewna, 19 parkiety, 
parkiety i  płyty parkietowe, klepka podłogowa, mozaika podłogo-
wa podłogi parkietowe, deski podłogowe, panele drewniane, tarci-
ca podłogowa, drewno piłowane, heblowane i  obrobione, drewno 
konstrukcyjne oraz drewno budowlane, ogrodzenia niemetalowe, 
materiały konstrukcyjne niemetalowe, okna niemetalowe, okna 
skrzynkowe, ścienne okładziny niemetalowe dla budownictwa, 35 
zgrupowanie na  rzecz osób trzecich towarów pozwalający nabyw-
cy wygodnie je oglądać i kupować w salonach, sklepie lub hurtow-
ni z: artykułami branży budowlanej, wyrobów z  drewna, wyrobów 
metalowych, farb, lakierów, szkła, materiałów i urządzeń do obróbki 
drewna oraz jego konserwacji, 37 usługi w  zakresie wykonywania 
prac wykończeniowych w tym, układanie parkietów, podłóg, ściany, 
pokryć dachowych, posadzek, tapet, usługi instalacyjne stolarki bu-
dowlanej, usługi montażowe w zakresie stolarki budowlanej, facho-
we doradztwo w zakresie napraw i montażu podłóg 

(111) 327441 (220) 2019 05 16 (210) 499855
(151) 2019 12 05 (441) 2019 08 12
(732) aMPlUS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
niegardów (Pl)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STOWaRZySZenIe SaDy SanDOMIeRSKIe
(540) 

(531) 05 01 03, 05 01 05, 05 01 16, 24 03 07, 24 03 14, 24 03 18, 
25 01 15, 25 01 25, 27 05 01
(510), (511) 31 świeże jabłka, jabłka nieprzetworzone, świeże jabłka 
cukrowe, nieprzetworzone morele, świeże morele, świeże owoce, 
owoce cytrusowe, nieprzetworzone owoce, migdały [owoce], jago-
dy, świeże owoce, owoce cytrusowe świeże, mandarynki [owoce, 
świeże], świeże owoce tropikalne, świeże owoce organiczne, świe-
że owoce głogu, świeże owoce męczennicy, owoce pigwicy świeże, 
świeże owoce karamboli, nieprzetworzone owoce liczi, owoce boy-
senberry świeże, owoce morwy świeże, owoce noni świeże, świeże 
owoce woskownicy, owoce kiwi, świeże, owoce morza (żywe), świe-
że owoce nieśplika japońskiego, świeże owoce i warzywa, orzechy, 
świeże warzywa i zioła, 32 soki owocowe [napoje], skoncentrowane 
soki owocowe, gazowane soki owocowe, napoje owocowe i  soki 
owocowe, napoje zawierające głównie soki owocowe, napoje bez-
alkoholowe zawierające soki owocowe mieszane soki owocowe, soki 
jabłkowe, 35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji owoców, soków, 
napojów, usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie owoców, soków, 
napojów, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospo-
darczej, usługi administracyjne w zakresie kierowania stowarzysze-
niem, obsługa administracyjna stowarzyszenia, promowanie towa-
rów i usług osób trzecich, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży 
owoców, soków, napojów 

(111) 327442 (220) 2019 05 16 (210) 499857
(151) 2019 12 05 (441) 2019 08 12
(732) aMPlUS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
niegardów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRZOSKWInIa SanDOMIeRSKa
(540) 

(531) 05 07 14, 05 07 22, 24 03 07, 24 03 14, 24 03 18, 25 01 15, 
25 01 25, 27 05 01
(510), (511) 31 świeże jabłka, jabłka nieprzetworzone, świeże jabłka 
cukrowe, nieprzetworzone morele, świeże morele, świeże owoce, 
owoce cytrusowe, nieprzetworzone owoce, migdały [owoce], jago-
dy, świeże owoce, owoce cytrusowe świeże, mandarynki [owoce, 
świeże], świeże owoce tropikalne, świeże owoce organiczne, świe-
że owoce głogu, świeże owoce męczennicy, owoce pigwicy świeże, 
świeże owoce karamboli, nieprzetworzone owoce liczi, owoce boy-
senberry świeże, owoce morwy świeże, owoce noni świeże, świeże 
owoce woskownicy, owoce kiwi, świeże, owoce morza (żywe), świe-
że owoce nieśplika japońskiego, świeże owoce i warzywa, orzechy, 
świeże warzywa i zioła, 32 soki owocowe [napoje], skoncentrowane 
soki owocowe, gazowane soki owocowe, napoje owocowe i  soki 
owocowe, napoje zawierające głównie soki owocowe, napoje bez-
alkoholowe zawierające soki owocowe mieszane soki owocowe, soki 
jabłkowe, 35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji owoców, soków, 
napojów, usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie owoców, soków, 
napojów 
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(111) 327443 (220) 2019 05 16 (210) 499858
(151) 2019 12 05 (441) 2019 08 12
(732) aMPlUS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
niegardów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚlIWKa SanDOMIeRSKa
(540) 

(531) 05 07 14, 24 03 07, 24 03 14, 24 03 18, 25 01 15, 25 01 25, 
27 05 01
(510), (511) 31 świeże jabłka, jabłka nieprzetworzone, świeże jabłka 
cukrowe, nieprzetworzone morele, świeże morele, świeże owoce, 
owoce cytrusowe, nieprzetworzone owoce, migdały [owoce], jagody, 
świeże owoce, owoce cytrusowe świeże, mandarynki [owoce, świeże], 
świeże owoce tropikalne, świeże owoce organiczne, świeże owoce 
głogu, świeże owoce męczennicy, owoce pigwicy świeże, świeże 
owoce karamboli, nieprzetworzone owoce liczi, owoce boysenber-
ry świeże, owoce morwy świeże, owoce noni świeże, świeże owoce 
woskownicy, owoce kiwi, świeże, owoce morza (żywe), świeże owoce 
nieśplika japońskiego, świeże owoce i warzywa, orzechy, świeże wa-
rzywa i zioła, 32 soki owocowe [napoje], skoncentrowane soki owo-
cowe, gazowane soki owocowe, napoje owocowe i  soki owocowe, 
napoje zawierające głównie soki owocowe, napoje bezalkoholowe 
zawierające soki owocowe, mieszane soki owocowe, soki jabłkowe, 
35 usługi sprzedaży, reklamy i  promocji owoców, soków, napojów, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, soków, napojów 

(111) 327444 (220) 2019 05 16 (210) 499861
(151) 2019 12 17 (441) 2019 08 19
(732) hORyZOnT MeDIa SPÓłKa aKCyJna, Katowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OVIgO
(540) 

(591) czarny, żółty
(531) 29 01 12, 27 05 01
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne 
on-line polegające na  umożliwieniu: zlecania usług, świadczenia usług, 
zawierania umów, umów pośrednictwa, umów ubezpieczeniowych, 
umów kupna-sprzedaży, umów kredytowych, umów bankowych oraz 
otwierania rachunków bankowych, dokonywania operacji bankowych, 
dostępu do konta bankowego, wykonywania umów, usługi w zakresie: 
rozpowszechniania systemów przekazywania dźwięku i  obrazu w  łącz-
ności radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej, 
telefaksowej, w systemie cyfrowym, usługi w zakresie łączności: radiofo-
nicznej, telegraficznej, telefonicznej i poprzez Internet, obsługi satelitów 
i  przekazów satelitarnych, organizowania systemów transmisyjnych, 
przesyłania dźwięku, obrazu i sms-ów, usługi w zakresie poczty elektro-
nicznej, zleceń przywoławczych z zastosowaniem radia, telefonu i innych 
środków komunikacji elektronicznej, usługi w  zakresie zbierania i  prze-
kazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem: multimediów, 
urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie łączności elektronicznej 
oraz usług internetowych w zakresie telekomunikacji, elektroniczny ser-
wis informacji typu on-line polegających na tworzeniu, prowadzeniu baz 
danych i udostępnianiu informacji typu on-line, polegający na tworzeniu, 
prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością elek-
tronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości 

(111) 327445 (220) 2019 05 16 (210) 499891
(151) 2019 12 17 (441) 2019 08 19

(732) hORyZOnT MeDIa SPÓłKa aKCyJna, Katowice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) OVIgO
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyj-
ne on-line polegające na  umożliwieniu: zlecania usług, świadcze-
nia usług, zawierania umów, umów pośrednictwa, umów ubezpie-
czeniowych, umów kupna-sprzedaży, umów kredytowych, umów 
bankowych oraz otwierania rachunków bankowych, dokonywania 
operacji bankowych, dostępu do  konta bankowego, wykonywania 
umów, usługi w zakresie: rozpowszechniania systemów przekazywa-
nia dźwięku i obrazu w  łączności radiofonicznej, telegraficznej, tele-
fonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej, w systemie cyfrowym, 
usługi w zakresie łączności: radiofonicznej, telegraficznej, telefonicz-
nej i poprzez Internet, obsługi satelitów i przekazów satelitarnych, or-
ganizowania systemów transmisyjnych, przesyłania dźwięku, obrazu 
i sms-ów, usługi w zakresie poczty elektronicznej, zleceń przywoław-
czych z zastosowaniem radia, telefonu i innych środków komunikacji 
elektronicznej, usługi w  zakresie zbierania i  przekazywania aktual-
ności informacyjnych z  wykorzystaniem: multimediów, urządzeń te-
lekomunikacyjnych, usługi w  zakresie łączności elektronicznej oraz 
usług internetowych w zakresie telekomunikacji, elektroniczny serwis 
informacji typu on-line polegających na tworzeniu, prowadzeniu baz 
danych i udostępnianiu informacji typu on-line, polegający na tworze-
niu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością 
elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości 

(111) 327446 (220) 2019 05 17 (210) 499900
(151) 2019 12 05 (441) 2019 08 12
(732) CZaJKOWSKI aRTUR MaRKaRTUR, lublin (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) mtr
(510), (511) 12 rowery, akcesoria do rowerów, 25 artykuły odzieżowe 
w stylu sportowym, bandany, bielizna, bielizna termoaktywna, bluzy 
sportowe, buty sportowe, buty turystyczne, chusty [odzież], czapki 
sportowe, daszki, czepki kąpielowe, kąpielowe kostiumy, kombi-
nezony, kurtki sportowe, nakrycia głowy, ocieplacze, odzież gim-
nastyczna, odzież sportowa, okrycia przeciwdeszczowe, pelerynki, 
płaszcze sportowe, polary, spodnie sportowe, staniki sportowe, 
szorty, 28 artykuły gimnastyczne i  sportowe, deski do  uprawiania 
sportów wodnych, akcesoria unoszące się na  wodzie do  celów re-
kreacyjnych, baseny do zabawy, baseny kąpielowe [zabawki], desko-
rolki, drążki do ćwiczeń, drążki do hantli do podnoszenia ciężarów, 
dyski sportowe, ekspandery [ćwiczenia], gry, gry sportowe, hantle, 
gry, zabawki i akcesoria do zabawy, hulajnogi, huśtawki, kule do gry, 
ławki do użytku gimnastycznego, ławki do użytku sportowego, nar-
ty, obręcze gimnastyczne, nartorolki, piłki do gier, płetwy pływackie, 
przyrządy gimnastyczne, rakiety [rakietki], rękawice do gier, rowery 
treningowe stacjonarne i rolki do nich, rowery trójkołowe [zabawki], 
rękawki do  pływania, rowery zabawkowe, równoważnie [gimna-
styczne], rynny zjeżdżalni, sanki, siatki do  sportów, sprzęt do  ćwi-
czeń fizycznych w  pomieszczeniach, sprzęt do  ćwiczeń fizycznych 
obsługiwany ręcznie, sprzęt sportowy, stoły do gier, torby specjalnie 
przystosowane do sprzętu sportowego, trampoliny, uchwyty do ar-
tykułów sportowych, urządzenia do ćwiczeń do zabawy, worki tre-
ningowe, zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy] 

(111) 327447 (220) 2019 05 17 (210) 499929
(151) 2019 12 19 (441) 2019 09 09
(732) MURaWSKa PaTRyCJa lIlla CaFe, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lIlla Cafe
(540) 

(591) złoty, różowy, fioletowy, żółty, pomarańczowy, biały
(531) 05 05 01, 25 07 25, 05 13 25, 27 05 01, 29 01 15
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(510), (511) 43 kawiarnie, usługi restauracyjne, usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, usługi barów i restauracji, bary, bary szybkiej ob-
sługi (snack-bary), bary przekąskowe, dekorowanie ciast, dekorowanie 
żywności, informowanie i porady w zakresie przygotowywania posił-
ków, rzeźbienie w jedzeniu, biura zakwaterowania (hotele, pensjona-
ty), kafeterie (bufety), obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i  transportem, domy turystyczne, motele, pensjonaty, 
restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, usługi hotelo-
we, wynajem budynków przenośnych, wynajmowanie sal na zebra-
nia (posiedzenia, narady), wypożyczanie dozowników wody pitnej, 
wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i  szklanych naczyń, 
wypożyczanie namiotów, wypożyczanie urządzeń do gotowania  

(111) 327448 (220) 2019 05 17 (210) 499930
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 02
(732) łÓDZKIe CenTRUM WyDaRZeŃ, łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOngWRITeR łÓDŹ FeSTIWal
(540) 

(531) 26 01 04, 26 01 16, 26 01 18, 26 11 03, 26 11 05, 26 11 06, 
26 11 07, 26 11 08, 26 11 12, 27 05 01, 27 05 05, 22 01 15, 17 01 09
(510), (511) 16 papier, materiały drukowane, materiały piśmienne, 
ulotki, kalendarze, pudełka kartonowe lub papierowe, wydruki gra-
ficzne, zakładki do książek, broszury, drukowane publikacje, torebki 
do pakowania (koperty, woreczki) z papieru lub tworzyw sztucznych, 
publikacje drukowane, prospekty, albumy, bilety, mapy, książki, ko-
miksy, katalogi, karty, fotografie, czasopisma, kartki z życzeniami, 35 
agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, 
druków, prospektów, broszur), działalność artystyczna (usługi im-
presariów), marketing, materiały reklamowe, ogłoszenia reklamowe, 
projektowanie materiałów reklamowych, public relations, reklama, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama billboardowa, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem przestrzeni 
reklamowej, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, re-
klamy korespondencyjne, reklamy prasowe, reklamy radiowe, reklamy 
telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowa-
nie targów w celach handlowych lub reklamowych, reklama telewi-
zyjna, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajem bilbordów 
[tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we  wszystkich 
środkach przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, wynaj-
mowanie przestrzeni reklamowej, 38 agencje informacyjne, agencje 
prasowe, komunikacja radiowa, przesyłanie informacji, przesyłanie 
informacji tekstowej i  obrazowej za  pomocą komputera, transmisja 
poprzez telewizję kablową, transmisja programów radiowych, trans-
misja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja 
plików cyfrowych, 41 edukacja, fotografia, fotoreportaże, informacja 
o edukacji, informacja o  imprezach rozrywkowych, informacja o re-
kreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, orga-
nizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, 
organizowanie konkursów [edukacyjna lub rozrywka], publikowanie 
książek, organizowanie i  prowadzenie warsztatów, szkoleń, organi-
zowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie se-
minariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie 
spektakli [impresariat], organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub 
edukacji, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja 
przedstawień teatralnych, publikacje elektroniczne on-Iine książek 
i  periodyków, radiowe programy rozrywkowe, realizacja spektakli, 
rozrywka, informacja o rozrywce, rozrywka [widowiska], wystawianie 
spektakli, telewizyjne programy rozrywkowe 

(111) 327449 (220) 2019 05 20 (210) 500023
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 02

(732) 4KRaFT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4 4KRaFT
(540) 

(531) 27 05 01, 26 11 03, 26 11 07, 26 11 09
(510), (511) 9 alarmy, alarmy dźwiękowe, analizatory powietrza, apli-
kacje komputerowe do  pobrania, audiowizualne urządzenia do  na-
uczania, mierniki, czytniki [sprzęt do  przetwarzania danych], diody 
świecące [leD], kamery wideo, kaski ochronne do uprawiania sportu, 
łyżki do odmierzania, wideofony, zegarki inteligentne [sprzęt do prze-
twarzania danych], adaptory elektryczne, miarki [przyrządy mierni-
cze], mikrofony, monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt 
komputerowy], nośniki do  rejestracji dźwięku, ochraniacze głowy 
do  uprawiania sportu, odbiorniki audiowizualne, przyrządy do  śle-
dzenia aktywności do noszenia na sobie, przyrządy do wskazywania 
temperatury, przyrządy meteorologiczne, przyrządy obserwacyjne, 
przyrządy do pomiaru wagi, przyrządy pomiarowe, radia [odbiorniki 
radiowe], radia samochodowe, respiratory do filtrowania powietrza, 
słuchawki [zakładane na  głowę], urządzenia do  komunikacji we-
wnętrznej, urządzenia do  monitorowania niemowląt, urządzenia 
do nauczania, urządzenia do oddychania, inne niż do sztucznego od-
dychania, urządzenia do  rejestrowania dźwięku, urządzenia wideo 
do monitorowania niemowląt, wagi analizujące masę ciała, wagi dla 
niemowląt, walkie-talkie, 10 gryzaki pierścienie dla ząbkujących dzie-
ci, futerały na butelki do karmienia niemowląt, zamknięcia do butelek 
do karmienia, urządzenia i akcesoria do karmienia piersią, urządzenia 
do  odciągania mleka z  piersi, urządzenia do  monitorowania tętna, 
prześcieradła dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, 
smoczki, smoczki do butelek do karmieni, 12 wózki dziecięce, foteliki 
bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, rowery, dętki do opon pneu-
matycznych, dętki do rowerów, opony do pojazdów, opony bezdęt-
kowe do rowerów, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków dzie-
cięcych, hamulce do  rowerów, kierownice do  rowerów, klaksony 
rowerowe, koła do rowerów, kosze przystosowane do rowerów, kółka 
samonastawne do wózków [pojazdy], lusterka boczne do pojazdów, 
moskitiery do wózków spacerowych, wbudowane, nóżki do rowerów, 
hulajnogi (pojazdy), opony rowerowe, pedały do  rowerów, pompki 
do rowerów, ramy do rowerów, sakwy rowerowe, torby przystosowa-
ne do  wózków spacerowych, trycykle, wentyle do  opon pojazdów, 
zestawy narzędzi do naprawy dętek, dzwonki do rowerów, 18 kosme-
tyczki bez wyposażenia, nosidełka dla niemowląt do noszenia na cie-
le, plecaki, szelki do prowadzenia dzieci, torby, torby szkolne, uprzęże, 
walizki, walizki z kółkami, torby turystyczne, 20 meble, poduszki, ma-
terace, leżaczki dziecięce typu bujaki, chodziki dla dzieci, krzesełka 
dla dzieci, kojce, komody, kosze do noszenia dzieci, krzesła, łóżeczka 
dziecięce, łóżeczka koszyki dla dzieci, łóżka, ochraniacze na szczebel-
ki do łóżeczek dla dzieci inne niż bielizna pościelowa, podstawy łóżek, 
pościel oprócz bielizny pościelowej, stojaki do butelek, stojaki do wie-
szania ubrań, podpórki pod książki, stoliki ruchome pod komputery 
[meble], stoły, szafki zamykane, taborety, toaletki, maty do  kojców 
dziecięcych, maty do przewijania niemowląt, maty do spania, przewi-
jaki, skrzynki na zabawki, wysokie krzesła dla dzieci, wieszaki stojące 
na  płaszcze, wózki meblowe [meble], wyroby wikliniarskie, szafki 
ze schowkami, taborety ze schodkiem, nie z metalu, 21 butelki na na-
poje dla podróżnych, etui na  grzebienie, kosmetyczki na  przybory 
toaletowe, podgrzewacze do butelek dla niemowląt nieelektryczne, 
przybory kosmetyczne, szklane naczynia do picia, torby izotermiczne, 
wanienki dla niemowląt przenośne, buteleczki, butelki, 35 usługi gro-
madzenia, na rzecz innych osób, różnych towarów, mianowicie: alar-
my, alarmy dźwiękowe, analizatory powietrza, aplikacje komputero-
we do  pobrania, audiowizualne urządzenia do  nauczania, mierniki, 
czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], diody świecące [leD], ka-
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mery wideo, kaski ochronne do uprawiania sportu, łyżki do odmie-
rzania, wideofony, zegarki inteligentne [sprzęt do przetwarzania da-
nych], adaptory elektryczne, miarki [przyrządy miernicze], mikrofony, 
monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy], 
nośniki do  rejestracji dźwięku, ochraniacze głowy do  uprawiania 
sportu, odbiorniki audiowizualne, przyrządy do śledzenia aktywności 
do noszenia na sobie, przyrządy do wskazywania temperatury, przy-
rządy meteorologiczne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy do  po-
miaru wagi, przyrządy pomiarowe, radia [odbiorniki radiowe], radia 
samochodowe, respiratory do  filtrowania powietrza, słuchawki [za-
kładane na głowę], urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządze-
nia do monitorowania niemowląt, urządzenia do nauczania, urządze-
nia do  oddychania inne niż do  sztucznego oddychania, urządzenia 
do rejestrowania dźwięku, urządzenia wideo do monitorowania nie-
mowląt, wagi analizujące masę ciała, wagi dla niemowląt, walkie-tal-
kie, gryzaki pierścienie dla ząbkujących dzieci, futerały na  butelki 
do karmienia niemowląt, zamknięcia do butelek do karmienia, urzą-
dzenia i  akcesoria do  karmienia piersią, urządzenia do  odciągania 
mleka z piersi, urządzenia do monitorowania tętna, prześcieradła dla 
osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, smoczki, smoczki 
do butelek do karmienia, wózki dziecięce, foteliki bezpieczeństwa dla 
dzieci do  pojazdów, rowery, dętki do  opon pneumatycznych, dętki 
do  rowerów, opony do  pojazdów, opony bezdętkowe do  rowerów, 
dopasowane pokrowce na  nóżki do  wózków dziecięcych, hamulce 
do rowerów, kierownice do rowerów, klaksony rowerowe, koła do ro-
werów, kosze przystosowane do  rowerów, kółka samonastawne 
do  wózków [pojazdy], lusterka boczne do  pojazdów, moskitiery 
do wózków spacerowych wbudowane, nóżki do rowerów, hulajnogi 
(pojazdy), opony rowerowe, pedały do  rowerów, pompki do  rowe-
rów, ramy do  rowerów, sakwy rowerowe, torby przystosowane 
do wózków spacerowych, trycykle, wentyle do opon pojazdów, zesta-
wy narzędzi do  naprawy dętek, dzwonki do  rowerów, kosmetyczki 
bez wyposażenia, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, ple-
caki, szelki do prowadzenia dzieci, torby, torby szkolne, uprzęże, wa-
lizki, walizki z kółkami, torby turystyczne, meble, poduszki, materace, 
leżaczki dziecięce typu bujaki, chodziki dla dzieci, krzesełka dla dzieci, 
kojce, komody, kosze do noszenia dzieci, krzesła, łóżeczka dziecięce, 
łóżeczka koszyki dla dzieci, łóżka, ochraniacze na szczebelki do łóże-
czek dla dzieci inne niż bielizna pościelowa, podstawy łóżek, pościel 
oprócz bielizny pościelowej, stojaki do butelek, stojaki do wieszania 
ubrań, podpórki pod książki, stoliki ruchome pod komputery [meble], 
stoły, szafki zamykane, taborety, toaletki, maty do  kojców dziecię-
cych, maty do  przewijania niemowląt, maty do  spania, przewijaki, 
skrzynki na  zabawki, wysokie krzesła dla dzieci, wieszaki stojące 
na  płaszcze, wózki meblowe [meble], wyroby wikliniarskie, szafki 
ze schowkami, taborety ze schodkiem nie z metalu, butelki na napoje 
dla podróżnych, etui na grzebienie, kosmetyczki na przybory toaleto-
we, podgrzewacze do butelek dla niemowląt nieelektryczne, przybo-
ry kosmetyczne, szklane naczynia do  picia, torby izotermiczne, wa-
nienki dla niemowląt przenośne, buteleczki, butelki, (wykluczając 
transport), w celu umożliwienia wygodnego oglądania i kupowania 
tych towarów, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej to-
warów, mianowicie: alarmy, alarmy dźwiękowe, analizatory powie-
trza, aplikacje komputerowe do pobrania, audiowizualne urządzenia 
do  nauczania, mierniki, czytniki [sprzęt do  przetwarzania danych], 
diody świecące [led], kamery wideo, kaski ochronne do  uprawiania 
sportu, łyżki do odmierzania, wideofony, zegarki inteligentne [sprzęt 
do  przetwarzania danych], adaptory elektryczne, miarki [przyrządy 
miernicze], mikrofony, monitory [programy komputerowe], monitory 
[sprzęt komputerowy], nośniki do  rejestracji dźwięku, ochraniacze 
głowy do  uprawiania sportu, odbiorniki audiowizualne, przyrządy 
do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, przyrządy do wskazy-
wania temperatury, przyrządy meteorologiczne, przyrządy obserwa-
cyjne, przyrządy do pomiaru wagi, przyrządy pomiarowe, radia [od-
biorniki radiowe], radia samochodowe, respiratory do  filtrowania 
powietrza, słuchawki [zakładane na głowę], urządzenia do komunika-
cji wewnętrznej, urządzenia do monitorowania niemowląt, urządze-
nia do nauczania, urządzenia do oddychania inne niż do sztucznego 
oddychania, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia wideo 
do monitorowania niemowląt, wagi analizujące masę ciała, wagi dla 
niemowląt, walkie-talkie, gryzaki pierścienie dla ząbkujących dzieci, 
futerały na  butelki do  karmienia niemowląt, zamknięcia do  butelek 
do karmienia, urządzenia i akcesoria do karmienia piersią, urządzenia 
do  odciągania mleka z  piersi, urządzenia do  monitorowania tętna, 
prześcieradła dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, 

smoczki, smoczki do  butelek do  karmienia, wózki dziecięce, foteliki 
bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, rowery, dętki do opon pneu-
matycznych, dętki do rowerów, opony do pojazdów, opony bezdęt-
kowe do rowerów, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków dzie-
cięcych, hamulce do  rowerów, kierownice do  rowerów, klaksony 
rowerowe, koła do rowerów, kosze przystosowane do rowerów, kółka 
samonastawne do wózków [pojazdy], lusterka boczne do pojazdów, 
moskitiery do wózków spacerowych wbudowane, nóżki do rowerów, 
hulajnogi (pojazdy), opony rowerowe, pedały do  rowerów, pompki 
do rowerów, ramy do rowerów, sakwy rowerowe, torby przystosowa-
ne do  wózków spacerowych, trycykle, wentyle do  opon pojazdów, 
zestawy narzędzi do  naprawy dętek, dzwonki do  rowerów, kosme-
tyczki bez wyposażenia, nosidełka dla niemowląt do noszenia na cie-
le, plecaki, szelki do prowadzenia dzieci, torby, torby szkolne, uprzęże, 
walizki, walizki z kółkami, torby turystyczne, meble, poduszki, matera-
ce, leżaczki dziecięce typu bujaki, chodziki dla dzieci, krzesełka dla 
dzieci, kojce, komody, kosze do  noszenia dzieci, krzesła, łóżeczka 
dziecięce, łóżeczka koszyki dla dzieci, łóżka, ochraniacze na szczebel-
ki do łóżeczek dla dzieci inne niż bielizna pościelowa, podstawy łóżek, 
pościel oprócz bielizny pościelowej, stojaki do butelek, stojaki do wie-
szania ubrań, podpórki pod książki, stoliki ruchome pod komputery 
[meble], stoły, szafki zamykane, taborety, toaletki, maty do  kojców 
dziecięcych, maty do przewijania niemowląt, maty do spania, przewi-
jaki, skrzynki na zabawki, wysokie krzesła dla dzieci, wieszaki stojące 
na  płaszcze, wózki meblowe [meble], wyroby wikliniarskie, szafki 
ze schowkami, taborety ze schodkiem nie z metalu, butelki na napoje 
dla podróżnych, etui na grzebienie, kosmetyczki na przybory toaleto-
we, podgrzewacze do butelek dla niemowląt nieelektryczne, przybo-
ry kosmetyczne, szklane naczynia do  picia, torby izotermiczne, wa-
nienki dla niemowląt przenośne, buteleczki, butelki, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich związana z  towarami, mianowicie: alar-
my, alarmy dźwiękowe, analizatory powietrza, aplikacje komputero-
we do  pobrania, audiowizualne urządzenia do  nauczania, mierniki, 
czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], diody świecące [led], ka-
mery wideo, kaski ochronne do uprawiania sportu, łyżki do odmie-
rzania, wideofony, zegarki inteligentne [sprzęt do przetwarzania da-
nych], adaptory elektryczne, miarki [przyrządy miernicze], mikrofony, 
monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy], 
nośniki do  rejestracji dźwięku, ochraniacze głowy do  uprawiania 
sportu, odbiorniki audiowizualne, przyrządy do śledzenia aktywności 
do noszenia na sobie, przyrządy do wskazywania temperatury, przy-
rządy meteorologiczne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy do  po-
miaru wagi, przyrządy pomiarowe, radia [odbiorniki radiowe], radia 
samochodowe, respiratory do  filtrowania powietrza, słuchawki [za-
kładane na głowę], urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządze-
nia do monitorowania niemowląt, urządzenia do nauczania, urządze-
nia do  oddychania inne niż do  sztucznego oddychania, urządzenia 
do rejestrowania dźwięku, urządzenia wideo do monitorowania nie-
mowląt, wagi analizujące masę ciała, wagi dla niemowląt, walkie-tal-
kie, gryzaki pierścienie dla ząbkujących dzieci, futerały na  butelki 
do karmienia niemowląt, zamknięcia do butelek do karmienia, urzą-
dzenia i  akcesoria do  karmienia piersią, urządzenia do  odciągania 
mleka z piersi, urządzenia do monitorowania tętna, prześcieradła dla 
osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, smoczki, smoczki 
do butelek do karmienia, wózki dziecięce, foteliki bezpieczeństwa dla 
dzieci do  pojazdów, rowery, dętki do  opon pneumatycznych, dętki 
do  rowerów, opony do  pojazdów, opony bezdętkowe do  rowerów, 
dopasowane pokrowce na  nóżki do  wózków dziecięcych, hamulce 
do rowerów, kierownice do rowerów, klaksony rowerowe, koła do ro-
werów, kosze przystosowane do  rowerów, kółka samonastawne 
do  wózków [pojazdy], lusterka boczne do  pojazdów, moskitiery 
do wózków spacerowych wbudowane, nóżki do rowerów, hulajnogi 
(pojazdy), opony rowerowe, pedały do  rowerów, pompki do  rowe-
rów, ramy do  rowerów, sakwy rowerowe, torby przystosowane 
do wózków spacerowych, trycykle, wentyle do opon pojazdów, zesta-
wy narzędzi do  naprawy dętek, dzwonki do  rowerów, kosmetyczki 
bez wyposażenia, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, ple-
caki, szelki do prowadzenia dzieci, torby, torby szkolne, uprzęże, wa-
lizki, walizki z kółkami, torby turystyczne, meble, poduszki, materace, 
leżaczki dziecięce typu bujaki, chodziki dla dzieci, krzesełka dla dzieci, 
kojce, komody, kosze do noszenia dzieci, krzesła, łóżeczka dziecięce, 
łóżeczka koszyki dla dzieci, łóżka, ochraniacze na szczebelki do łóże-
czek dla dzieci inne niż bielizna pościelowa, podstawy łóżek, pościel 
oprócz bielizny pościelowej, stojaki do butelek, stojaki do wieszania 
ubrań, podpórki pod książki, stoliki ruchome pod komputery [meble], 
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stoły, szafki zamykane, taborety, toaletki, maty do  kojców dziecię-
cych, maty do  przewijania niemowląt, maty do  spania, przewijaki, 
skrzynki na  zabawki, wysokie krzesła dla dzieci, wieszaki stojące 
na  płaszcze, wózki meblowe [meble], wyroby wikliniarskie, szafki 
ze schowkami, taborety ze schodkiem nie z metalu, butelki na napoje 
dla podróżnych, etui na grzebienie, kosmetyczki na przybory toaleto-
we, podgrzewacze do butelek dla niemowląt nieelektryczne, przybo-
ry kosmetyczne, szklane naczynia do  picia, torby izotermiczne, wa-
nienki dla niemowląt przenośne, buteleczki, butelki 

(111) 327450 (220) 2019 05 20 (210) 500027
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 02
(732) 4KRaFT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Poznań (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) 4KRaFT
(510), (511) 9 alarmy, alarmy dźwiękowe, analizatory powietrza, aplika-
cje komputerowe do pobrania, audiowizualne urządzenia do nauczania, 
mierniki, czytniki [sprzęt do  przetwarzania danych], diody świecące 
[leD], kamery wideo, kaski ochronne do uprawiania sportu, łyżki do od-
mierzania, wideofony, zegarki inteligentne [sprzęt do przetwarzania da-
nych], adaptory elektryczne, miarki [przyrządy miernicze], mikrofony, 
monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy], 
nośniki do rejestracji dźwięku, ochraniacze głowy do uprawiania sportu, 
odbiorniki audiowizualne, przyrządy do śledzenia aktywności do nosze-
nia na sobie, przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy mete-
orologiczne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy do  pomiaru wagi, 
przyrządy pomiarowe, radia [odbiorniki radiowe], radia samochodowe, 
respiratory do  filtrowania powietrza, słuchawki [zakładane na  głowę], 
urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do monitorowania 
niemowląt, urządzenia do  nauczania, urządzenia do  oddychania inne 
niż do sztucznego oddychania, urządzenia do  rejestrowania dźwięku, 
urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, wagi analizujące masę 
ciała, wagi dla niemowląt, walkie-talkie, 10 gryzaki pierścienie dla ząbku-
jących dzieci, futerały na butelki do karmienia niemowląt, zamknięcia 
do  butelek do  karmienia, urządzenia i  akcesoria do  karmienia piersią, 
urządzenia do odciągania mleka z piersi, urządzenia do monitorowania 
tętna, prześcieradła dla osób niekontrolujących czynności fizjologicz-
nych, smoczki, smoczki do butelek do karmienia, 12 wózki dziecięce, fo-
teliki bezpieczeństwa dla dzieci do  pojazdów, rowery, dętki do  opon 
pneumatycznych, dętki do rowerów, opony do pojazdów, opony bez-
dętkowe do rowerów, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków dzie-
cięcych, hamulce do rowerów, kierownice do rowerów, klaksony rowe-
rowe, koła do  rowerów, kosze przystosowane do  rowerów, kółka 
samonastawne do  wózków [pojazdy], lusterka boczne do  pojazdów, 
moskitiery do wózków spacerowych, wbudowane, nóżki do rowerów, 
hulajnogi (pojazdy), opony rowerowe, pedały do  rowerów, pompki 
do rowerów, ramy do rowerów, sakwy rowerowe, torby przystosowane 
do wózków spacerowych, trycykle, wentyle do opon pojazdów, zestawy 
narzędzi do naprawy dętek, dzwonki do rowerów, 18 kosmetyczki bez 
wyposażenia, nosidełka dla niemowląt do  noszenia na  ciele, plecaki, 
szelki do prowadzenia dzieci, torby, torby szkolne, uprzęże, walizki, wa-
lizki z kółkami, torby turystyczne, 20 meble, poduszki, materace, leżaczki 
dziecięce typu bujaki, chodziki dla dzieci, krzesełka dla dzieci, kojce, ko-
mody, kosze do  noszenia dzieci, krzesła, łóżeczka dziecięce, łóżeczka 
koszyki dla dzieci, łóżka, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzie-
ci, inne niż bielizna pościelowa, podstawy łóżek, pościel oprócz bielizny 
pościelowej, stojaki do  butelek, stojaki do  wieszania ubrań, podpórki 
pod książki, stoliki ruchome pod komputery [meble], stoły, szafki zamy-
kane, taborety, toaletki, maty do kojców dziecięcych, maty do przewija-
nia niemowląt, maty do spania, przewijaki, skrzynki na zabawki, wysokie 
krzesła dla dzieci, wieszaki stojące na płaszcze, wózki meblowe [meble], 
wyroby wikliniarskie, szafki ze  schowkami, taborety ze  schodkiem, 
nie z metalu, 21 butelki na napoje dla podróżnych, etui na grzebienie, 
kosmetyczki na przybory toaletowe, podgrzewacze do butelek dla nie-
mowląt nieelektryczne, przybory kosmetyczne, szklane naczynia do pi-
cia, torby izotermiczne, wanienki dla niemowląt przenośne, buteleczki, 
butelki, 35 usługi gromadzenia, na rzecz innych osób, różnych towarów, 
mianowicie: alarmy, alarmy dźwiękowe, analizatory powietrza, aplikacje 
komputerowe do  pobrania, audiowizualne urządzenia do  nauczania, 
mierniki, czytniki [sprzęt do  przetwarzania danych], diody świecące 
[leD], kamery wideo, kaski ochronne do uprawiania sportu, łyżki do od-
mierzania, wideofony, zegarki inteligentne [sprzęt do przetwarzania da-
nych], adaptory elektryczne, miarki [przyrządy miernicze], mikrofony, 

monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy], 
nośniki do rejestracji dźwięku, ochraniacze głowy do uprawiania sportu, 
odbiorniki audiowizualne, przyrządy do śledzenia aktywności do nosze-
nia na sobie, przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy mete-
orologiczne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy do  pomiaru wagi, 
przyrządy pomiarowe, radia [odbiorniki radiowe], radia samochodowe, 
respiratory do  filtrowania powietrza, słuchawki [zakładane na  głowę], 
urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do monitorowania 
niemowląt, urządzenia do  nauczania, urządzenia do  oddychania inne 
niż do sztucznego oddychania, urządzenia do  rejestrowania dźwięku, 
urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, wagi analizujące masę 
ciała, wagi dla niemowląt, walkie-talkie, gryzaki pierścienie dla ząbkują-
cych dzieci, futerały na  butelki do  karmienia niemowląt, zamknięcia 
do  butelek do  karmienia, urządzenia i  akcesoria do  karmienia piersią, 
urządzenia do odciągania mleka z piersi, urządzenia do monitorowania 
tętna, prześcieradła dla osób niekontrolujących czynności fizjologicz-
nych, smoczki, smoczki do butelek do karmienia, wózki dziecięce, foteli-
ki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, rowery, dętki do opon pneu-
matycznych, dętki do rowerów, opony do pojazdów, opony bezdętkowe 
do rowerów, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków dziecięcych, 
hamulce do rowerów, kierownice do rowerów, klaksony rowerowe, koła 
do  rowerów, kosze przystosowane do  rowerów, kółka samonastawne 
do wózków [pojazdy], lusterka boczne do pojazdów, moskitiery do wóz-
ków spacerowych wbudowane, nóżki do rowerów, hulajnogi (pojazdy), 
opony rowerowe, pedały do rowerów, pompki do rowerów, ramy do ro-
werów, sakwy rowerowe, torby przystosowane do  wózków spacero-
wych, trycykle, wentyle do opon pojazdów, zestawy narzędzi do napra-
wy dętek, dzwonki do  rowerów, kosmetyczki bez wyposażenia, 
nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, plecaki, szelki do prowa-
dzenia dzieci, torby, torby szkolne, uprzęże, walizki, walizki z  kółkami, 
torby turystyczne, meble, poduszki, materace, leżaczki dziecięce typu 
bujaki, chodziki dla dzieci, krzesełka dla dzieci, kojce, komody, kosze 
do noszenia dzieci, krzesła, łóżeczka dziecięce, łóżeczka koszyki dla dzie-
ci, łóżka, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci inne niż bieli-
zna pościelowa, podstawy łóżek, pościel oprócz bielizny pościelowej, 
stojaki do  butelek, stojaki do  wieszania ubrań, podpórki pod książki, 
stoliki ruchome pod komputery [meble], stoły, szafki zamykane, tabore-
ty, toaletki, maty do kojców dziecięcych, maty do przewijania niemow-
ląt, maty do spania, przewijaki, skrzynki na zabawki, wysokie krzesła dla 
dzieci, wieszaki stojące na  płaszcze, wózki meblowe [meble], wyroby 
wikliniarskie, szafki ze schowkami, taborety ze schodkiem nie z metalu, 
butelki na  napoje dla podróżnych, etui na  grzebienie, kosmetyczki 
na przybory toaletowe, podgrzewacze do butelek dla niemowląt nie-
elektryczne, przybory kosmetyczne, szklane naczynia do  picia, torby 
izotermiczne, wanienki dla niemowląt przenośne, buteleczki, butelki, 
(wykluczając transport), w  celu umożliwienia wygodnego oglądania 
i kupowania tych towarów, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hur-
towej towarów, mianowicie: alarmy, alarmy dźwiękowe, analizatory po-
wietrza, aplikacje komputerowe do pobrania, audiowizualne urządzenia 
do nauczania, mierniki, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], diody 
świecące [led], kamery wideo, kaski ochronne do uprawiania sportu, łyż-
ki do odmierzania, wideofony, zegarki inteligentne [sprzęt do przetwa-
rzania danych], adaptory elektryczne, miarki [przyrządy miernicze], mi-
krofony, monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt 
komputerowy], nośniki do  rejestracji dźwięku, ochraniacze głowy 
do uprawiania sportu, odbiorniki audiowizualne, przyrządy do śledze-
nia aktywności do noszenia na sobie, przyrządy do wskazywania tem-
peratury, przyrządy meteorologiczne, przyrządy obserwacyjne, przy-
rządy do  pomiaru wagi, przyrządy pomiarowe, radia [odbiorniki 
radiowe], radia samochodowe, respiratory do  filtrowania powietrza, 
słuchawki [zakładane na głowę], urządzenia do komunikacji wewnętrz-
nej, urządzenia do monitorowania niemowląt, urządzenia do nauczania, 
urządzenia do oddychania inne niż do sztucznego oddychania, urządze-
nia do rejestrowania dźwięku, urządzenia wideo do monitorowania nie-
mowląt, wagi analizujące masę ciała, wagi dla niemowląt, walkie-talkie, 
gryzaki pierścienie dla ząbkujących dzieci, futerały na butelki do karmie-
nia niemowląt, zamknięcia do butelek do karmienia, urządzenia i akce-
soria do karmienia piersią, urządzenia do odciągania mleka z piersi, urzą-
dzenia do monitorowania tętna, prześcieradła dla osób niekontrolujących 
czynności fizjologicznych, smoczki, smoczki do  butelek do  karmienia, 
wózki dziecięce, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, rowery, 
dętki do opon pneumatycznych, dętki do rowerów, opony do pojazdów, 
opony bezdętkowe do  rowerów, dopasowane pokrowce na  nóżki 
do wózków dziecięcych, hamulce do rowerów, kierownice do rowerów, 
klaksony rowerowe, koła do rowerów, kosze przystosowane do rowe-
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rów, kółka samonastawne do wózków [pojazdy], lusterka boczne do po-
jazdów, moskitiery do wózków spacerowych wbudowane, nóżki do ro-
werów, hulajnogi (pojazdy), opony rowerowe, pedały do  rowerów, 
pompki do rowerów, ramy do rowerów, sakwy rowerowe, torby przysto-
sowane do wózków spacerowych, trycykle, wentyle do opon pojazdów, 
zestawy narzędzi do naprawy dętek, dzwonki do rowerów, kosmetyczki 
bez wyposażenia, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, plecaki, 
szelki do prowadzenia dzieci, torby, torby szkolne, uprzęże, walizki, wa-
lizki z kółkami, torby turystyczne, meble, poduszki, materace, leżaczki 
dziecięce typu bujaki, chodziki dla dzieci, krzesełka dla dzieci, kojce, ko-
mody, kosze do  noszenia dzieci, krzesła, łóżeczka dziecięce, łóżeczka 
koszyki dla dzieci, łóżka, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzie-
ci inne niż bielizna pościelowa, podstawy łóżek, pościel oprócz bielizny 
pościelowej, stojaki do  butelek, stojaki do  wieszania ubrań, podpórki 
pod książki, stoliki ruchome pod komputery [meble], stoły, szafki zamy-
kane, taborety, toaletki, maty do kojców dziecięcych, maty do przewija-
nia niemowląt, maty do spania, przewijaki, skrzynki na zabawki, wysokie 
krzesła dla dzieci, wieszaki stojące na płaszcze, wózki meblowe [meble], 
wyroby wikliniarskie, szafki ze  schowkami, taborety ze  schodkiem 
nie z metalu, butelki na napoje dla podróżnych, etui na grzebienie, ko-
smetyczki na  przybory toaletowe, podgrzewacze do  butelek dla nie-
mowląt nieelektryczne, przybory kosmetyczne, szklane naczynia do pi-
cia, torby izotermiczne, wanienki dla niemowląt przenośne, buteleczki, 
butelki, promocja sprzedaży dla osób trzecich związana z  towarami, 
mianowicie: alarmy, alarmy dźwiękowe, analizatory powietrza, aplikacje 
komputerowe do  pobrania, audiowizualne urządzenia do  nauczania, 
mierniki, czytniki [sprzęt do  przetwarzania danych], diody świecące 
[led], kamery wideo, kaski ochronne do uprawiania sportu, łyżki do od-
mierzania, wideofony, zegarki inteligentne [sprzęt do przetwarzania da-
nych], adaptory elektryczne, miarki [przyrządy miernicze], mikrofony, 
monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy], 
nośniki do rejestracji dźwięku, ochraniacze głowy do uprawiania sportu, 
odbiorniki audiowizualne, przyrządy do śledzenia aktywności do nosze-
nia na sobie, przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy mete-
orologiczne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy do  pomiaru wagi, 
przyrządy pomiarowe, radia [odbiorniki radiowe], radia samochodowe, 
respiratory do  filtrowania powietrza, słuchawki [zakładane na  głowę], 
urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do monitorowania 
niemowląt, urządzenia do  nauczania, urządzenia do  oddychania inne 
niż do sztucznego oddychania, urządzenia do  rejestrowania dźwięku, 
urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, wagi analizujące masę 
ciała, wagi dla niemowląt, walkie-talkie, gryzaki pierścienie dla ząbkują-
cych dzieci, futerały na  butelki do  karmienia niemowląt, zamknięcia 
do  butelek do  karmienia, urządzenia i  akcesoria do  karmienia piersią, 
urządzenia do odciągania mleka z piersi, urządzenia do monitorowania 
tętna, prześcieradła dla osób niekontrolujących czynności fizjologicz-
nych, smoczki, smoczki do butelek do karmienia, wózki dziecięce, foteli-
ki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, rowery, dętki do opon pneu-
matycznych, dętki do rowerów, opony do pojazdów, opony bezdętkowe 
do rowerów, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków dziecięcych, 
hamulce do rowerów, kierownice do rowerów, klaksony rowerowe, koła 
do  rowerów, kosze przystosowane do  rowerów, kółka samonastawne 
do wózków [pojazdy], lusterka boczne do pojazdów, moskitiery do wóz-
ków spacerowych wbudowane, nóżki do rowerów, hulajnogi (pojazdy), 
opony rowerowe, pedały do rowerów, pompki do rowerów, ramy do ro-
werów, sakwy rowerowe, torby przystosowane do  wózków spacero-
wych, trycykle, wentyle do opon pojazdów, zestawy narzędzi do napra-
wy dętek, dzwonki do  rowerów, kosmetyczki bez wyposażenia, 
nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, plecaki, szelki do prowa-
dzenia dzieci, torby, torby szkolne, uprzęże, walizki, walizki z  kółkami, 
torby turystyczne, meble, poduszki, materace, leżaczki dziecięce typu 
bujaki, chodziki dla dzieci, krzesełka dla dzieci, kojce, komody, kosze 
do noszenia dzieci, krzesła, łóżeczka dziecięce, łóżeczka koszyki dla dzie-
ci, łóżka, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci inne niż bieli-
zna pościelowa, podstawy łóżek, pościel oprócz bielizny pościelowej, 
stojaki do  butelek, stojaki do  wieszania ubrań, podpórki pod książki, 
stoliki ruchome pod komputery [meble], stoły, szafki zamykane, tabore-
ty, toaletki, maty do kojców dziecięcych, maty do przewijania niemow-
ląt, maty do spania, przewijaki, skrzynki na zabawki, wysokie krzesła dla 
dzieci, wieszaki stojące na  płaszcze, wózki meblowe [meble], wyroby 
wikliniarskie, szafki ze schowkami, taborety ze schodkiem nie z metalu, 
butelki na  napoje dla podróżnych, etui na  grzebienie, kosmetyczki 
na przybory toaletowe, podgrzewacze do butelek dla niemowląt nie-
elektryczne, przybory kosmetyczne, szklane naczynia do  picia, torby 
izotermiczne, wanienki dla niemowląt przenośne, buteleczki, butelki 

(111) 327451 (220) 2019 05 21 (210) 500048
(151) 2019 12 10 (441) 2019 08 19
(732) OPTOCaRe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #bioview
(540) 

(531) 24 17 25, 14 11 01, 27 05 01
(510), (511) 5 płyny do soczewek kontaktowych, krople do oczu, 9 so-
czewki kontaktowe, akcesoria optyczne, okulary korekcyjne i słoneczne 

(111) 327452 (220) 2019 05 22 (210) 500078
(151) 2019 12 12 (441) 2019 08 12
(732) laBIlaB SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, lublin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) labilab
(540) 

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 02 09 01, 26 04 04, 26 04 14, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 16 etykiety, booklety, opakowania z  papieru lub innych 
tworzyw, broszury, foldery, druki reklamowe, ulotki, plakaty, albumy, 
kalendarze, katalogi, książki, fotoksiążki, materiały drukowane, na-
lepki, naklejki, okładki, obwoluty, 35 agencje reklamowe, dystrybu-
cja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, obróbka tekstów, 
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, agencje informacji handlo-
wej, badanie rynku, 40 usługi poligraficzne, usługi drukowania, dru-
kowanie offsetowe, introligatorstwo, wycinanie, klejenie, złocenie, 
falcowanie, sztancowanie, lakierowanie UV, lakierowanie dyspersyj-
ne, pregowanie, perforowanie, foliowanie, 42 usługi graficzne z uży-
ciem komputera DTP, usługi graficzne z  użyciem komputera CTP, 
projektowanie opakowań, projektowanie i przygotowanie produkcji 
poligraficznej, projektowanie materiałów reklamowych, projekto-
wanie etykiet, projektowanie wkładek do bookletów, projektowanie 
broszur i ulotek, projektowanie katalogów 

(111) 327453 (220) 2019 05 22 (210) 500093
(151) 2019 12 05 (441) 2019 08 12
(732) lUPUS FaBRyKa MeBlI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, elbląg (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lUPUS eu Fabryka mebli
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 27 05 01, 29 01 12, 24 17 25
(510), (511) 20 meble kuchenne, biurowe, pokojowe, łazienkowe, 
szafy, szuflady, garderoby, fronty meblowe 

(111) 327454 (220) 2019 05 23 (210) 500151
(151) 2019 12 10 (441) 2019 08 19
(732) BOSZ SZyManIK I WSPÓlnICy SPÓłKa JaWna,  
Olszanica (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOSZ
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(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 05, 27 05 17
(510), (511) 16 materiały drukowane, czasopisma, książki, kalendarze 
i inne wyroby drukarskie, 40 usługi w zakresie drukowania, 41 usługi 
w zakresie dystrybucji i spedycji książek i materiałów drukowanych 

(111) 327455 (220) 2019 05 23 (210) 500156
(151) 2019 12 10 (441) 2019 08 19
(732) BaKOMa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) moda POlSKa
(540) 

(591) pomarańczowy, żółty, różowy, fioletowy, czarny, biały
(531) 01 15 23, 03 11 07, 24 17 02, 27 05 01, 29 01 15, 03 09 18, 03 09 24
(510), (511) 29 mleko, mleczne produkty, napoje mleczne, kefir |na-
pój mleczny], desery mleczne, jogurty, jogurty kremowe, jogurty pit-
ne, jogurty smakowe, desery jogurtowe, preparaty do sporządzania 
jogurtu, napoje na bazie jogurtu, produkty serowarskie 

(111) 327456 (220) 2019 05 23 (210) 500163
(151) 2019 12 04 (441) 2019 07 29
(732) hORTeX SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hortex ZIMnOTłOCZOny SOK 100% PReMIUM JaBłKO 
POlSKIe Z DelIKaTnyM MIĄŻSZeM
(540) 

(591) biały, ciemnoczerwony, ciemnozielony, czarny, czerwony, 
jasnobrązowy, jasnoczerwony, jasnozielony, jasnożółty, zielony, żółty
(531) 05 07 13, 05 03 11, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe z  so-
ków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezal-
koholowe, soki, napoje i nektary owocowe, zagęszczone soki owoco-
we, soki przecierowe owocowe, soki tłoczone owocowe, soki i napoje 
o obniżonej wartości energetycznej, owocowe soki i napoje wzboga-
cone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineral-
nymi, syropy i preparaty do sporządzania napojów, esencje do napo-
jów, ekstrakty do napojów, smoothie owocowe, z dodatkiem lub bez 
dodatku nasion, z dodatkiem lub bez dodatku ekstraktów roślinnych 

(111) 327457 (220) 2019 05 23 (210) 500168
(151) 2019 12 31 (441) 2019 09 02

(732) SenTe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) TeneUM
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, programy komputero-
we, systemy komputerowe, komputerowe programy operacyjne, inte-
raktywne oprogramowanie komputerowe, programy komputerowe 
do pobrania, oprogramowanie komputerowych systemów operacyjnych, 
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, 
oprogramowanie komputerowe do  komunikacji między komputera-
mi w  ramach sieci lokalnej, programy komputerowe dotyczące spraw 
finansowych, programy komputerowe do  przetwarzania danych, opro-
gramowanie komputerowe do  celów biznesowych, oprogramowanie 
komputerowe zapewniające wielu użytkownikom dostęp do  globalnej 
komputerowej sieci informacyjnej, oprogramowanie komputerowe 
do tabelarycznego przedstawiania danych, oprogramowanie kompute-
rowe dotyczące archiwalnych informacji finansowych, oprogramowanie 
komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych, pobieralne 
oprogramowanie komputerowe do  zarządzania danymi, pobieralne 
oprogramowanie komputerowe do transmisji danych, pobieralne opro-
gramowanie komputerowe do zarządzania informacjami, komputerowe 
programy użytkowe do zarządzania plikami, komputerowe oprogramo-
wanie użytkowe do kompresji danych, oprogramowanie komputerowe 
do  zarządzania sieciami lokalnymi, programy komputerowe stosowane 
do elektronicznych systemów kasowych, programy komputerowe umoż-
liwiające dostęp i korzystanie z Internetu, oprogramowanie komputerowe 
do autoryzacji dostępu do baz danych, oprogramowanie komputerowe 
do integracji aplikacji i baz danych, sprzęt komputerowy do zdalnego do-
stępu i  przesyłania danych, oprogramowanie komputerowe do  handlu 
elektronicznego umożliwiające użytkownikom dokonywanie elektronicz-
nych transakcji biznesowych za pośrednictwem światowej sieci kompute-
rowej, oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwa-
nia informacji i danych, 45 licencjonowanie programów komputerowych 

(111) 327458 (220) 2019 05 24 (210) 500193
(151) 2019 12 04 (441) 2019 08 19
(732) haSCO TM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) ThUMSKIe
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane, napoje bezal-
koholowe, napoje owocowe, soki owocowe, wody stołowe, woda sodo-
wa, piwo, napoje piwne, substraty do wyrobu piwa, ekstrakty słodowe, 
produkty piwowarskie, 35 usługi sprzedaży i promocji piwa oraz napo-
jów, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, badanie ryn-
ku, doradztwo specjalistyczne w  sprawach działalności gospodarczej, 
dystrybucja materiałów reklamowych stosowana jako rozpowszech-
nianie: próbek, druków, prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, 
marketing, materiały reklamowe na  samochodach, opinie, sondaże, 
organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamo-
wych, pokazy towarów, promocja sprzedaży stosowana dla osób trze-
cich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych: ulotek, 
prospektów, druków, rozlepianie plakatów reklamowych, uaktualnia-
nie materiału reklamowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, 
wynajem miejsc na  umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zaopatrzenie 
osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych 
przedsiębiorstw, usługi w  zakresie prowadzenia sprzedaży gadżetów 
reklamowych i akcesoriów związanych z piwowarstwem, a mianowicie: 
torby z  papieru, papier do  pakowania reklamowy, chorągiewki rekla-
mowe, bloczki do pisania, kalkomanie reklamowe, przybory do pisania 
reklamowe, afisze, plakaty reklamowe, albumy, kartki pocztowe, druki, 
kalendarze, podstawki do piwa, papier listowy, reprodukcje reklamowe, 
broszury, opakowania do butelek z kartonu, fotografie reklamowe, wy-
roby z kartonu, katalogi reklamowe, obwoluty do książek reklamowe, 
papierowe taśmy przylepne reklamowe, szaliki, nakrycia głowy, daszki 
na głowę przeciwsłoneczne, czepki kąpielowe, getry, kostiumy kąpielo-
we, kombinezony, koszule, koszulki, nauszniki, skarpety, obuwie sporto-
we, badanie rynku, opinie, sondaże, organizowanie wystaw lub targów 
w celach handlowych i reklamowych, pokazy towarów, reklamy: praso-
we, radiowe, telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
40 usługi browarnicze, warzenie piwa, 41 usługi w zakresie organizowa-
nia imprez: artystycznych, informacyjnych, kulturalnych, muzycznych, 
naukowych, plenerowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych, 
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edukacyjnych, konkursów i festiwali, festynów, pokazów z wykorzysta-
niem wszystkich metod dźwiękowych, słownych, technik audiowizual-
nych, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, organizowa-
nie i obsługa: kongresów, konferencji, sympozjów, zjazdów 

(111) 327459 (220) 2019 05 24 (210) 500194
(151) 2019 12 06 (441) 2019 08 19
(732) ManUFaKTURa PIWa WÓDKI I WIna SPÓłKa aKCyJna, 
lublin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TenCZyn export PIWO WaRZOne TRaDyCyJnIe
(540) 

(531) 05 03 13, 05 03 15, 05 07 08, 07 01 01, 09 01 10, 24 03 18, 
25 01 15, 25 01 25, 27 05 01
(510), (511) 32 piwo, słód, produkty piwowarskie, woda, wody mine-
ralne, wody źródlane, napoje owocowe, soki, aperitify bezalkoholo-
we, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowy poncz ryżowy 
[sikhye], cola, cydr bezalkoholowy, koktajle bezalkoholowe, likiery 
bezalkoholowe, lemoniada, mieszanki do sporządzania koktajli bezal-
koholowych, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje 
na  bazie piwa, napoje warzywne, napoje półmrożone, napoje wita-
minizowane, preparaty do sporządzania likierów, 33 wyroby i napoje 
alkoholowe, aperitify, brandy, cachaca, calvados, nalewki, dżin, cydr, 
koktajle, likiery, miody pitne, rum, sake, sangria, sznaps, whisky, wina 

(111) 327460 (220) 2019 05 24 (210) 500197
(151) 2019 12 09 (441) 2019 08 19
(732) WyDaWnICTWO BaUeR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) neTFIlM
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, do  pobrania, w  postaci czaso-
pism zawierających informacje w dziedzinie rozrywki, czasopisma elek-
troniczne zawierające informacje, aplikacje czytników czasopism [opro-
gramowanie] do smartfonów, tabletów, e-czytników i innych urządzeń 
przenośnych lub stacjonarnych, do  pobrania, publikacje elektroniczne 
zawierające informacje, do pobrania, 16 papier, tektura i wyroby wykona-
ne z tych materiałów, zawarte w tej klasie, a mianowicie serwetki papie-
rowe, chusteczki papierowe, papier toaletowy, rolki kuchenne i ręczniki 
papierowe, materiały drukowane, zwłaszcza czasopisma, gazety, książki, 
katalogi i broszury zawierające informacje, materiały introligatorskie, fo-
tografie [odbitki], materiały instruktażowe i  dydaktyczne [z  wyjątkiem 
urządzeń], materiały biurowe, plakaty, kalkomanie, karty do  kolekcjo-
nowania [artykuły papiernicze], kleje do  artykułów papierniczych lub 
do użytku domowego, materiały dla artystów, pędzle malarskie, maszy-
ny do pisania, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], worki do pakowania, 
rękawy i  torby z  papieru, kartonu lub tworzywa sztucznego, czcionka 
drukarska, bloki drukarskie, albumy, atlasy, periodyki, kalendarze, komik-
sy, krzyżówki, publikacje związane z rebusami i szaradami, mapami, pod-
ręcznikami, reprodukcjami graficznymi, 35 reklama w periodykach, bro-
szurach i gazetach, reklama w czasopismach, promowanie filmów i seriali 
za pośrednictwem artykułów promocyjnych w czasopismach, udostęp-
nianie powierzchni reklamowej w  periodykach, gazetach i  czasopi-
smach, dystrybucja promocyjna produktów, zwłaszcza ulotek, broszur, 
materiałów drukowanych i  próbek, reklama, w  szczególności reklama 
drukowana i reklama online, wynajem powierzchni reklamowej w perio-
dykach, broszurach, czasopismach i gazetach, w tym w formie elektro-
nicznej w Internecie, udostępnianie informacji [informacja] i zapewnianie 
doradztwa dla konsumentów [porady konsumenckie], publikowanie ma-
teriałów drukowanych w celach reklamowych, reklama w radiu, telewi-
zji, kinie, reklama wideotekstowa i teletekstowa, usługi public relations, 

marketing, wynajem materiałów reklamowych / filmów reklamowych / 
przestrzeni reklamowej, zarządzanie przedsiębiorstwem, administrowa-
nie przedsiębiorstwem, systematyzacja i kompilacja informacji w kom-
puterowej bazie danych, aktualizacja danych w  komputerowej bazie 
danych, organizacja sprzedaży w trybie aukcji publicznych, planowanie 
i  rozliczanie kampanii prasowych, opracowywanie rankingów dzienni-
ków, czasopism, gazet, planowanie kampanii w prasie, przygotowywanie 
programów badawczych w kontekście czytelnictwa, usługi agencji rekla-
mowych, 38 centrum informacyjne on-line dla obsługi klienta związane 
z  publikowaniem produktów, przekazywanie wiadomości wszelkiego 
rodzaju na adresy internetowe [przesyłanie wiadomości internetowych], 
zapewnianie dostępu do informacji w Internecie na temat gier kompute-
rowych, gier wideo i informacji o produktach z nimi związanych, teleko-
munikacja za pośrednictwem platform i portali w Internecie, zapewnia-
nie dostępu do globalnej sieci komputerowej, usługi telekonferencyjne, 
wypożyczanie sprzętu telekomunikacyjnego, udostępnianie kanałów te-
lekomunikacyjnych dla usług telezakupowych i targów elektronicznych, 
elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem linii czatowych, 
pokojów rozmów i forów internetowych, zapewnianie dostępu do baz 
danych, dzierżawienie czasu dostępu do baz danych, 39 dystrybucja ga-
zet, czasopism i periodyków, 41 publikowanie produktów drukowanych, 
w szczególności periodyków, książek, czasopism, dzienników i gazet za-
wierających informacje, publikacje multimedialne periodyków, książek, 
czasopism, dzienników i gazet zawierających informacje, udostępnianie 
on-line, do pobrania i nie do pobrania, periodyków, książek, czasopism, 
dzienników, zawierających informacje z dziedziny rozrywki, porady i in-
formacje na temat rozrywki, w tym w Internecie, tworzenie tekstów [in-
nych niż do celów reklamowych], w szczególności do programów wideo 
i  teletekstowych, rozrywka, w  szczególności czasopisma, informacje, 
komentarze, recenzje, artykuły, opowiadania, grafiki i wywiady na temat 
rozrywki radiowej i telewizyjnej, w tym rozrywki radiowej i telewizyjnej 
dostarczanej przez Internet, rozrywka w postaci dostarczania cyfrowych 
treści czasopism za  pośrednictwem sieci danych, porady i  informacje 
na  temat rozrywki, w  tym w  Internecie, publikowanie produktów dru-
kowanych, w szczególności czasopism, gazet, książek [w tym w postaci 
elektronicznej], edukacja, trening, zajęcia sportowe, działalność związa-
na z kulturą, serwis internetowy poświęcony filmom i seriom emitowa-
nym przez inne osoby na dostępnych platformach (filmowych), prowa-
dzenie i utrzymywanie strony internetowej dla magazynów filmowych, 
prowadzenie (szerokiej) działalności informacyjnej(ych) w  odniesieniu 
do filmów i seriali na dostępnych platformach filmowych / kinowych, 42 
porady techniczne, projektowanie i opracowywanie aplikacji czytników 
czasopism, administrowanie serwerem, elektroniczne przechowywanie 
danych i elektroniczne tworzenie kopii zapasowych, w komputerowych 
bazach danych, projektowanie i  rozwój programów do  przetwarzania 
danych, rozwój techniczny elektronicznych przewodników po  progra-
mach, projektowanie i pisanie stron domowych i stron internetowych, 
hosting serwerów, zapytania i badania w bazach danych i w Internecie 
w zakresie technik komputerowych i badań naukowych, udzielanie wska-
zówek i informacji na temat technik komputerowych i badań naukowych 
za  pośrednictwem technologii telekomunikacyjnej, udostępnianie lub 
wypożyczanie elektronicznej przestrzeni pamięci [przestrzeni interneto-
wej] w Internecie, wypożyczanie oprogramowania komputerowego 

(111) 327461 (220) 2019 05 27 (210) 500259
(151) 2019 12 09 (441) 2019 07 29
(732) geDeOn RIChTeR POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, grodzisk Mazowiecki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W KOBIeCyM InTeReSIe
(540) 

(591) fioletowy, ciemnofioletowy, niebieski, ciemnozielony, 
zielony, jasnożółty, biały, jasnoróżowy, różowy, ciemnoróżowy, 
jasnoniebieski, pomarańczowy, jasnopomarańczowy
(531) 24 17 15, 27 05 01, 29 01 15
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(510), (511) 16 broszury, kalendarze, materiały szkoleniowe i instruk-
tażowe, 35 publikacja i  rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych, ulotki, prospekty, plakaty, 41 organizacja i prowadzenie akcji 
społecznych i  edukacyjnych, sympozjów, konferencji, szkoleń, pu-
blikacja tekstów edukacyjnych, nauczanie w dziedzinie zdrowia, 44 
usługi medyczne, udzielanie porad w zakresie ochrony zdrowia, roz-
powszechnianie informacji dotyczących badań ginekologicznych, 
promocja zdrowia i profilaktyki zdrowotnej 

(111) 327462 (220) 2019 04 12 (210) 498675
(151) 2019 11 26 (441) 2019 07 08
(732) TeleWIZJa POlSKa SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZaCZaROWany ŚWIaT
(540) 

(591) czarny, różowy, biały
(531) 01 01 01, 24 17 02, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt 
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i fil-
mowe utrwalone w  formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, 
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji 
przystosowanej do  odtwarzania w  komputerach multimedialnych, 
w  odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do  nagrywania, zapisywa-
nia, odtwarzania i  reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i  zapisu 
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządze-
nia do  nauki, urządzenia do  transmisji multimedialnych, programy 
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multime-
dialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy 
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, kon-
kursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompute-
rowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszar-
ki do  klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, 
albumy, broszury, periodyki i  inne publikacje w  formie papierowej, 
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie 
[wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki 
fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do  oprawiania 
fotografii, urządzenia do  oprawiania fotografii, fotografie oprawio-
ne i  nieoprawione, narożniki do  przyklejania fotografii, samoprzy-
lepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka 
do  przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i  kolekcjoner-
skie, karty do  albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie 
z  zawodnikami sportowymi, ramki i  stojaki do  fotografii, albumy 
do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotogra-
fii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 
odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe 
inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe, ar-
tykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby 
choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie mul-
timedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wy-
najem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach maso-
wego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, 
produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, 
filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych 
i  reklamowych, usługi marketingu i public relations, merchandising, 
reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
towarów w  rodzaju sprzętu, artykułów i  programów multimedial-
nych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów 
szklanych, porcelanowych i  ceramicznych i  artykułów, kosmetycz-
nych, higienicznych i  opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, 
sportowych i  wydawnictw, w  sklepie, hurtowni wielobranżowej 
i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumen-
tom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu 
i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, 
poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, na-

ziemną kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów 
transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszech-
nianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych 
i  fabularnych, widowisk rozrywkowych i  sportowych oraz audycji 
z  interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i  transmisji telewi-
zji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie 
informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-
-line z komputerowycłi baz danycłi, usługi teletekstowe i audioteksto-
we, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udo-
stępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie 
usług teletekstowych i audiotekstowycli, dostęp do treści, stron inter-
netowych i  portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i  kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i  publikacja tek-
stów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek 
i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, orga-
nizowanie, montaż i  produkcja programów i  imprez artystycznych, 
estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania na-
uki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów, 
organizowanie imprez o  charakterze edukacyjnym i  kulturalnym, 
usługi w  zakresie interaktywnych programów i  gier odtwarzanych 
za  pośrednictwem sieci komputerowych i  komunikacyjnych, usługi 
wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali, realiza-
cja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi 
w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradz-
two komputerowe, projektowanie graficzne 

(111) 327463 (220) 2019 04 12 (210) 498676
(151) 2019 11 26 (441) 2019 07 08
(732) TeleWIZJa POlSKa SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zwierzaki Czytaki
(540) 

(591) ciemnoróżowy, ciemnoszary
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mecha-
nizmy do  urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt 
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmo-
we utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy 
magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przysto-
sowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarza-
czach CD, DVD, urządzenia do  nagrywania, zapisywania, odtwarzania 
i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie 
analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia 
do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i re-
portaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne 
gry komputerowe, programy komputerowe, programy do prowadzenia 
gier komputerowych, konkursów do  użycia z  odbiornikiem telewizyj-
nym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty 
magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, cza-
sopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie 
papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, 
fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, 
odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do  opra-
wiania fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie opra-
wione i  nieoprawione, narożniki do  przyklejania fotografii, samoprzy-
lepne narożniki do  fotografii, rogi do  mocowania fotografii, pudełka 
do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, 
karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawod-
nikami sportowymi, ramki i  stojaki do  fotografii, albumy do wklejania 
[albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicz-
nie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie, na-
krycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, 
przenośne gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gim-
nastyczne (nie  ujęte w  innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi 
reklamowe, produkcja reklam w  systemie multimedialnym, organiza-
cja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca 
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie 
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reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych 
oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja po-
kazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu 
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgru-
powanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów 
i  programów multimedialnych, gier telewizyjnych i  komputerowych, 
gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych i ar-
tykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, 
spożywczych, sportowych i  wydawnictw, w  sklepie, hurtowni wielo-
branżowej i  sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić 
konsumentom dokonanie zakupu w  dobrych warunkach, 38 obsługa 
przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfro-
wym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, 
naziemną kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów 
transmisyjnych dźwięku, obrazu i  sygnału cyfrowego, rozpowszech-
nianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych 
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z in-
teraktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji inte-
raktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji 
poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line z kompu-
terowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja 
i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line in-
teraktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych 
i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 na-
uczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi 
wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publi-
kacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów 
radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja progra-
mów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, 
usługi organizowania nauki i  szkoleń w  dziedzinie multimedialnej, 
organizowanie konkursów, organizowanie imprez o  charakterze edu-
kacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów 
i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komuni-
kacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, 
seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci interneto-
wej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, 
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne 

(111) 327464 (220) 2019 04 12 (210) 498680
(151) 2019 11 26 (441) 2019 07 08
(732) TeleWIZJa POlSKa SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FigU Migu
(540) 

(591) pomarańczowy, żółty, niebieski, szary, ciemnoniebieski, biały
(531) 02 09 15, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt 
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i fil-
mowe utrwalone w  formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, 
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji 
przystosowanej do  odtwarzania w  komputerach multimedialnych, 
w  odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do  nagrywania, zapisywa-
nia, odtwarzania i  reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i  zapisu 
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządze-
nia do  nauki, urządzenia do  transmisji multimedialnych, programy 
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multime-
dialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy 
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, kon-
kursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompute-
rowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszar-
ki do  klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, 
albumy, broszury, periodyki i  inne publikacje w  formie papierowej, 
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie 
[wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki 

fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do  oprawiania 
fotografii, urządzenia do  oprawiania fotografii, fotografie oprawio-
ne i  nieoprawione, narożniki do  przyklejania fotografii, samoprzy-
lepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka 
do  przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i  kolekcjoner-
skie, karty do  albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie 
z  zawodnikami sportowymi, ramki i  stojaki do  fotografii, albumy 
do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotogra-
fii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 
odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe 
inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe, 
artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdo-
by choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w  systemie 
multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, 
wynajem i  sprzedaż miejsca i  czasu na  cele reklamowe w  środkach 
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i  sponsorowanych 
tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla 
telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i  wystaw w  celach 
handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations, mer-
chandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na  rzecz 
osób trzecich towarów w  rodzaju sprzętu, artykułów i  programów 
multimedialnych, gier telewizyjnych i  komputerowych, gier, zaba-
wek, wyrobów szklanych, porcelanowych i  ceramicznych i  artyku-
łów, kosmetycznych, higienicznych i  opatrunkowych, odzieżowych, 
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielo-
branżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić 
konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa 
przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cy-
frowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, sateli-
tarną, naziemną kablową, światłowodową i  Internet, organizowanie 
systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, roz-
powszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów doku-
mentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz 
audycji z  interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i  transmisji 
telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i  przeka-
zywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie in-
formacji on-line z  komputerowych baz danych, usługi teletekstowe 
i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego 
w  tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, 
realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do tre-
ści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, 
działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publi-
kacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line 
książek i  periodyków, produkcja programów radiowych i  telewizyj-
nych, organizowanie, montaż i produkcja programów i  imprez arty-
stycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organi-
zowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie 
konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kul-
turalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier odtwa-
rzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, 
usługi wynajmu nagrań i  studiów nagrań, produkcja filmów, seriali, 
realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, 
usługi w  zakresie projektowania i  tworzenia witryn internetowych, 
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne 

(111) 327465 (220) 2019 04 12 (210) 498685
(151) 2019 12 06 (441) 2019 08 19
(732) FaBRyKa MaTeRaCy JanPOl SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Orzesze (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JJ JanPOl
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 27 05 01, 29 01 12
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(510), (511) 20 meble, łóżka, stelaże, poduszki, poduszki profilowane, 
materace łóżkowe, materace łóżkowe o  złożonej, warstwowej kon-
strukcji, materace: na stelażu, składane, hotelowe, dziecięce, bonne-
lowe, kieszeniowe, posłaniowe, z  użyciem elementów metalowych, 
z  tworzyw sztucznych, z  surowców naturalnych, drobne wyroby 
z tworzyw sztucznych jako elementy konstrukcyjne materacy i wypo-
sażenia łóżek, stelaży i mebli nie ujęte w innych klasach, 24 tekstylne: 
ochraniacze, koperty, nakładki i pokrowce na materace, 35 zgroma-
dzenie w hurtowni i sklepie materacy, poduszek, łóżek, stelaży umoż-
liwiające ich  swobodne oglądanie, wybór i  zakup przez odbiorców 
hurtowych lub przez konsumentów, 37 usługi serwisu: mebli, łóżek, 
stelaży i materacy, 39 usługi transportowe na rzecz osób trzecich 

(111) 327466 (220) 2019 04 15 (210) 498725
(151) 2019 12 13 (441) 2019 08 26
(732) gReen TRee gROUP SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) CPla
(510), (511) 16 torebki do  pakowania [koperty, woreczki] z  papieru 
lub tworzyw sztucznych 

(111) 327467 (220) 2019 04 15 (210) 498783
(151) 2019 12 06 (441) 2019 08 19
(732) neRR PhaRMa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, łomianki Dolne (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Butiner
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do  celów 
medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, 
żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi, plastry, mate-
riały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski denty-
styczne, środki odkażające, środki dietetyczne, preparaty chemiczne 
do celów medycznych, farmaceutycznych lub weterynaryjnych, pre-
paraty chemiczno-farmaceutyczne, żywność funkcjonalna do celów 
medycznych, 42 badania naukowe, badania w dziedzinie kosmetyki, 
prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trze-
cich, usługi chemiczne, usługi doradcze w  dziedzinie technologii, 
usługi inżynieryjne, usługi świadczone przez laboratoria naukowe 

(111) 327468 (220) 2019 04 16 (210) 498803
(151) 2019 11 26 (441) 2019 07 08
(732) CRl SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Radom (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) granatowy, biały, czerwony, szary, czarny
(531) 02 01 25, 29 01 15
(510), (511) 9 odzież ognioodporna, odzież kuloodporna, odzież chro-
niąca przed wypadkami, odzież ochronna przeciw promieniowaniu, 
odzież ochronna chroniąca przed urazami, odzież odblaskowa do za-
pobiegania wypadkom, odzież do  ochrony przed zagrożeniami bio-
logicznymi, odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem 
i ogniem, odzież do ochrony przed działaniem środków chemicznych, 
odzież przeznaczona do  użycia w  laboratoriach, 25 odzież gotowa, 
odzież robocza, 37 renowacja odzieży, naprawa odzieży [reperowanie 
odzieży], suszenie odzieży, czyszczenie odzieży, prasowanie odzieży, 
pranie artykułów odzieżowych, konserwacja i  naprawa odzieży, 39 
transport odzieży, magazynowanie odzieży, 45 wypożyczanie odzieży 

(111) 327469 (220) 2019 04 16 (210) 498820
(151) 2019 12 09 (441) 2019 08 19
(732) SeMCO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, Śmiłowo (Pl)
(554) (znak przestrzenny)
(540) SemCo
(540) 

(531) 27 05 01, 19 07 01, 19 07 09, 05 03 11, 05 03 15, 09 01 07, 09 01 11
(510), (511) 29 oleje spożywcze 

(111) 327470 (220) 2019 04 16 (210) 498824
(151) 2019 11 26 (441) 2019 07 08
(732) TeleWIZJa POlSKa SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) ciemnopomarańczowy, biały, czerwony, czarny, szary, 
ciemnoniebieski
(531) 03 01 26, 29 01 15
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mecha-
nizmy do  urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt 
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmo-
we utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy 
magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przysto-
sowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarza-
czach CD, DVD, urządzenia do  nagrywania, zapisywania, odtwarzania 
i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie 
analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia 
do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i re-
portaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne 
gry komputerowe, programy komputerowe, programy do prowadzenia 
gier komputerowych, konkursów do  użycia z  odbiornikiem telewizyj-
nym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty 
magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, cza-
sopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie 
papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, 
fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, 
odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do  opra-
wiania fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie opra-
wione i  nieoprawione, narożniki do  przyklejania fotografii, samoprzy-
lepne narożniki do  fotografii, rogi do  mocowania fotografii, pudełka 
do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, 
karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawod-
nikami sportowymi, ramki i  stojaki do  fotografii, albumy do wklejania 
[albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicz-
nie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie, na-
krycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, 
przenośne gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gim-
nastyczne (nie  ujęte w  innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi 
reklamowe, produkcja reklam w  systemie multimedialnym, organiza-
cja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca 
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie 
reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych 
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oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja po-
kazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu 
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgru-
powanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów 
i  programów multimedialnych, gier telewizyjnych i  komputerowych, 
gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych i ar-
tykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, 
spożywczych, sportowych i  wydawnictw, w  sklepie, hurtowni wielo-
branżowej i  sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić 
konsumentom dokonanie zakupu w  dobrych warunkach, 38 obsługa 
przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfro-
wym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, 
naziemną kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów 
transmisyjnych dźwięku, obrazu i  sygnału cyfrowego, rozpowszech-
nianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych 
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z in-
teraktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji inte-
raktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji 
poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line z kompu-
terowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja 
i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line in-
teraktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych 
i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 na-
uczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi 
wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publi-
kacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów 
radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja progra-
mów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, 
usługi organizowania nauki i  szkoleń w  dziedzinie multimedialnej, 
organizowanie konkursów, organizowanie imprez o  charakterze edu-
kacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów 
i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komuni-
kacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, 
seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci interneto-
wej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, 
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne 

(111) 327471 (220) 2019 04 16 (210) 498829
(151) 2019 12 09 (441) 2019 08 19
(732) SeMCO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, Śmiłowo (Pl)
(554) (znak przestrzenny)
(540) SemCo
(540) 

(531) 27 05 01, 05 03 11, 05 03 15, 09 01 07, 19 07 01, 19 07 09
(510), (511) 29 oleje spożywcze 

(111) 327472 (220) 2019 04 16 (210) 498851
(151) 2019 11 26 (441) 2019 07 08
(732) TeleWIZJa POlSKa SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) szary, ciemnoszary, biały, czerwony, czarny, beżowy
(531) 03 15 99, 29 01 15

(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt 
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i fil-
mowe utrwalone w  formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, 
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji 
przystosowanej do  odtwarzania w  komputerach multimedialnych, 
w  odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do  nagrywania, zapisywa-
nia, odtwarzania i  reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i  zapisu 
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządze-
nia do  nauki, urządzenia do  transmisji multimedialnych, programy 
telewizyjne, audycje, filmy i  reportaże utrwalone w  formie multi-
medialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy 
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, kon-
kursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompute-
rowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszar-
ki do  klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, 
albumy, broszury, periodyki i  inne publikacje w  formie papierowej, 
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie 
[wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki 
fotograficzne, mini albumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania 
fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione 
i  nieoprawione, narożniki do  przyklejania fotografii, samoprzylep-
ne narożniki do  fotografii, rogi do  mocowania fotografii, pudełka 
do  przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i  kolekcjoner-
skie, karty do  albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie 
z  zawodnikami sportowymi, ramki i  stojaki do  fotografii, albumy 
do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotogra-
fii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 
odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe 
inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe, 
artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdo-
by choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w  systemie 
multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, 
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach 
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i  sponsorowanych 
tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla 
telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i  wystaw w  celach 
handlowych i  reklamowych, usługi marketingu i  public relations, 
merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i pro-
gramów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, 
zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i  ceramicznych i  ar-
tykułów, kosmetycznych, higienicznych i  opatrunkowych, odzieżo-
wych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtow-
ni wielobranżowej i  sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby 
umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 
38 obsługa przekazu i  przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także 
w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć te-
lewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, 
organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału 
cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reporta-
ży, filmów dokumentalnych i  fabularnych, widowisk rozrywkowych 
i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi 
emisji i  transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, 
zbieranie i  przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, 
dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usłu-
gi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu 
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy 
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i  audioteksto-
wych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie, 
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wy-
dawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publi-
kacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja progra-
mów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja 
programów i  imprez artystycznych, estradowych, sportowych, re-
kreacyjnych, usługi organizowania nauki i  szkoleń w  dziedzinie 
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez 
o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interak-
tywnych programów i  gier odtwarzanych za  pośrednictwem sieci 
komputerowych i  komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i  stu-
diów nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usługi 
w  zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w  zakresie projekto-
wania i  tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, 
projektowanie graficzne 
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(111) 327473 (220) 2019 04 17 (210) 498890
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 09
(732) TeleWIZJa POlSKa SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) brązowy, jasnobrązowy, żółty, beżowy, pomarańczowy, 
niebieski, jasnoniebieski, zielony, szary, biały, czarny, czerwony, 
fioletowy
(531) 29 01 15, 04 05 05
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt 
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i fil-
mowe utrwalone w  formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, 
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji 
przystosowanej do  odtwarzania w  komputerach multimedialnych, 
w  odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do  nagrywania, zapisywa-
nia, odtwarzania i  reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i  zapisu 
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządze-
nia do  nauki, urządzenia do  transmisji multimedialnych, programy 
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multime-
dialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy 
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, kon-
kursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompute-
rowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszar-
ki do  klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, 
albumy, broszury, periodyki i  inne publikacje w  formie papierowej, 
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie  fotografie 
[wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki 
fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do  oprawiania 
fotografii, urządzenia do  oprawiania fotografii, fotografie oprawio-
ne i  nieoprawione, narożniki do  przyklejania fotografii, samoprzy-
lepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudelka 
do  przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i  kolekcjoner-
skie, karty do  albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie 
z  zawodnikami sportowymi, ramki i  stojaki do  fotografii, albumy 
do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotogra-
fii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 
odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe 
inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe, ar-
tykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby 
choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie mul-
timedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wy-
najem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach maso-
wego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, 
produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, 
filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych 
i  reklamowych, usługi marketingu i public relations, merchandising, 
reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
towarów w  rodzaju sprzętu, artykułów i  programów multimedial-
nych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów 
szklanych, porcelanowych i  ceramicznych i  artykułów, kosmetycz-
nych, higienicznych i  opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, 
sportowych i  wydawnictw, w  sklepie, hurtowni wielobranżowej 
i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumen-
tom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu 
i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, 
poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, na-
ziemną kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów 
transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszech-
nianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych 
i  fabularnych, widowisk rozrywkowych i  sportowych oraz audycji 
z  interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i  transmisji telewi-

zji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie 
informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-
-line z  komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i  audiotek-
stowe, organizacja i  prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w  tym 
udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizo-
wanie usług teletekstowych i audioteksowych, dostęp do treści, stron 
internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działal-
ność sportowa i  kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i  publikacja 
tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line ksią-
żek i  periodyków, produkcja programów radiowych i  telewizyjnych, 
organizowanie, montaż i  produkcja programów i  imprez artystycz-
nych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania 
nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkur-
sów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, 
usługi w  zakresie interaktywnych programów i  gier odtwarzanych 
za  pośrednictwem sieci komputerowych i  komunikacyjnych, usługi 
wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali, realiza-
cja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi 
w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradz-
two komputerowe, projektowanie graficzne 

(111) 327474 (220) 2019 04 17 (210) 498922
(151) 2019 12 02 (441) 2019 08 05
(732) FOgT PaWeł 4P SOlUTIOnS, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pan KROKODyl Myj zęby autorski Przyjazny gabinet 
Stomatologiczno-Protetyczny
(540) 

(591) zielony, czerwony, biały
(531) 03 11 09, 04 05 05, 03 13 09, 27 05 01, 27 05 04, 29 01 13
(510), (511) 21 szczoteczki do zębów, końcówki do szczoteczek elek-
trycznych, nici dentystyczne, przybory toaletowe, szczoteczki do zę-
bów elektryczne, 41 doradztwo zawodowe, organizowanie i obsługa 
konferencji, organizowanie i  obsługa kongresów, kształcenie prak-
tyczne-pokazy, organizowanie i  prowadzenie pracowni specjali-
stycznych, seminaria, organizowanie i prowadzenie, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, zawodowe poradnictwo, organizowanie 
i prowadzenie zjazdów, edukacja, 42 badania bakteriologiczne, ba-
dania biologiczne, badania chemiczne, badania w  dziedzinie ko-
smetyki, 44 dentystyka, stomatologia, kliniki medyczne, zapłodnie-
nie metodą in  vitro, prywatne kliniki, opieka pielęgniarska, pomoc 
medyczna, porady w zakresie farmakologii, porady psychologiczne, 
usługi pediatryczne, usługi klinik medycznych, usługi medyczne, 
usługi dentystyczne, usługi ortodontyczne, usługi terapeutyczne 

(111) 327475 (220) 2019 04 18 (210) 498927
(151) 2019 12 06 (441) 2019 08 19
(732) SeRaFIn aDaM, Jerzmanowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOaRD anD Ball
(540) 

(591) czerwony, czarny, żółty
(531) 27 05 01, 29 01 13, 26 01 18
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy 
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(111) 327476 (220) 2019 04 18 (210) 498938
(151) 2019 11 26 (441) 2019 07 08
(732) hORTeX SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hortex SOK 100% JaBłKO ŹRÓDłO WITaMIny C
(540) 

(591) niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, zielony, 
jasnozielony, ciemnozielony, czerwony, jasnoczerwony, 
ciemnoczerwony, brązowy, jasnobrązowy, ciemnobrązowy, biały, 
żółty, jasnożółty
(531) 05 07 13, 05 03 20, 26 01 02, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, sto-
łowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty do wytwarzania 
wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bezalkoholo-
we, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe 
z  soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z  owoców, koktajle 
bezalkoholowe, soki, napoje i  nektary owocowe, zagęszczone soki 
owocowe, soki przecierowe owocowe, soki i  napoje o  obniżonej 
wartości energetycznej, owocowe soki i  napoje wzbogacone wita-
minami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, sor-
bety, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe, 
lemoniady, syropy do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania 
napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów 

(111) 327477 (220) 2019 04 19 (210) 499010
(151) 2019 11 27 (441) 2019 08 12
(732) PROPInQUUS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SeleKCJa MaKłOWICZ
(540) 

(591) czarny, biały
(531) 29 01 12, 27 05 01, 26 04 01, 26 04 18
(510), (511) 2 barwniki do likierów, masła, napojów, piwa, barwniki spo-
żywcze, Karmel [barwnik do żywności], karmel słodowy [barwnik spo-
żywczy], szafran [barwnik], 3 aromaty do ciast (olejki eteryczne), aroma-
ty do  napojów [olejki eteryczne], aromaty do  żywności w  postaci 
olejków eterycznych, cytrynowe olejki eteryczne, esencja mięty [olejek 
eteryczny], olejek migdałowy, różany, 7 elektromechaniczne urządze-
nia do przyrządzania napojów, elektryczne otwieracze do puszek, elek-

tryczne sokowirówki, elektryczne wyciskacze do  owoców do  celów 
gospodarstwa domowego, krajalnice do  chleba, krajalnice spiralne 
do warzyw, elektryczne, maszynki do siekania mięsa, maszyny do ob-
róbki tytoniu, maszyny do ostrzenia ostrzy, do produkcji cukru, masła, 
wody mineralnej, maszyny do ubijania, do wyrabiania kiełbas, do wy-
twarzania past spożywczych, miksery elektryczne, miksery elektryczne 
do celów domowych, młynki do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, 
młynki do mielenia mąki [maszyny], młynki do pieprzu, Inne niż o napę-
dzie ręcznym, młynki do  użytku domowego inne niż ręczne, młynki 
domowe elektryczne, pompy do piwa, prasy do wina, ubijaczki elek-
tryczne do użytku domowego, ubijaki elektryczne, urządzenia do tarcia 
warzyw, urządzenia elektromechaniczne do przygotowywania żywno-
ści, wirówki do mleka/śmietany, 8 krajalnice do owoców, krajalnice spi-
ralne do warzyw, o napędzie ręcznym, krajarki do  jaj, nieelektryczne, 
krajarki do  sera, nieelektryczne, łyżki [chochle do  win], łyżki, widelce 
i noże stołowe dla dzieci, łyżki, widelce i noże stołowe z tworzyw sztucz-
nych, mandoliny kuchenne, noże, noże ceramiczne, do  otwierania 
ostryg, do otwierania wina, do pizzy, nieelektryczne, do usuwania ry-
bich łusek, noże kuchenne do obierania, obieraczki do warzyw [narzę-
dzia ręczne], ostrzałki, otwieracze do puszek [nieelektryczne], przyrzą-
dy do  ostrzenia, rozdrabniacze do  warzyw, sztućce, sztućce stołowe 
[noże, widelce i łyżki], tasaki do siekania mięsa [ręczne], widelce, 11 ak-
cesoria z szamoty do piekarników, autoklawy, elektryczne, do gotowa-
nia, chłodziarki do wina, elektryczne, chłodziarki, elektryczne, czajniki 
elektryczne, elektryczne płyty kuchenne, elektryczne zaparzacze 
do kawy, fontanny czekoladowe, elektryczne, frytownice elektryczne, 
gofrownice elektryczne, grill, instalacje do chłodzenia mleka, instalacje 
do dystrybucji wody, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, kuchenki mikro-
falowe do  celów przemysłowych, kuchenny (sprzęt elektryczny, lady 
chłodnicze, lady podgrzewane, maszyny do wytwarzania lodów, ma-
szyny i  urządzenia do  wytwarzania lodu, palniki kuchenek, piece 
do pieczenia, podgrzewacze talerzy, tostery, urządzenia do chłodzenia 
napojów, do opiekania i pieczenia, palenia kawy, pieczenia chleba, pie-
czenia i  opiekania, prażenia owoców, prażenia tytoniu, schładzania 
wody, do  smażenia gorącym powietrzem, urządzenia elektryczne 
do robienia jogurtu, grzewcze lub chłodnicze do wydawania gorących 
i zimnych napojów, urządzenia i  instalacje do gotowania, wyciągi ku-
chenne, zamrażarki, zlewozmywaki, 16 bielizna stołowa papierowa, 
bieżniki stołowe papierowe, biuletyny informacyjne, chłonne arkusze 
papieru lub plastiku do pakowania żywności, czasopisma [periodyki], 
etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, etykiety z papieru lub 
kartonu, filtry do kawy papierowe, gazety, kalendarze, katalogi, książki, 
notatniki [notesy], plany, podręczniki [książki], torebki do  gotowania 
w kuchniach mikrofalowych, 18 bagaż, chlebaki, etykiety skórzane, or-
ganizery podróżne przystosowane do  bagażu, plecaki, przywieszki 
do bagażu, torby, torby na zakupy, torby na zakupy na kółkach, uchwy-
ty do noszenia toreb z zakupami, walizki, walizki z kółkami, walizki z na-
pędem elektrycznym, zestawy podróżne [wyroby skórzane], 20 półka 
na  talerze, szafki do  przechowywania żywności, kadzie drewniane 
do  zlewania wina, 21 aeratory do  wina, autoklawy, nieelektryczne, 
do gotowania, brytfanny, butelki, butelki chłodnicze, butelki na napoje 
dla podróżnych, cedzaki do użytku domowego, chochle do podawania, 
chochle do serwowania wina, cukiernice, czajniczki do herbaty, czajniki 
nieelektryczne, deski do krojenia chleba, deski do krojenia do kuchni, 
dzbanki, dzbanki do kawy, nieelektryczne, dzbanki do parzenia kawy 
nieelektryczne, dziadki do orzechów, dziobki do nalewania, elektrycz-
ne i nieelektryczne korkociągi, filiżanki, filtry do kawy nieelektryczne, 
foremki do wycinania ciasteczek, formy do ciast i ciastek, formy i forem-
ki [przybory kuchenne], frytownice nieelektryczne, garnki, garnki ku-
chenne, gofrownice do ciast nieelektryczne, karafki [na alkohol], kielisz-
ki do jajek, klosze do przykrywania masła, klosze do przykrywania sera, 
komplety do likierów, kostki lodu wielokrotnego użytku, kosze na chleb 
do użytku domowego, koziołki pod noże na stół, kruszarki do użytku 
kuchennego, nieelektryczne, kubki, kubki z  papieru lub z  tworzyw 
sztucznych, kufle, kufle na piwo, foremki do lodu, łapki do garnków, ło-
patki do ciast, łopatki do użytku domowego, łopatki do użytku kuchen-
nego, łyżki do  lodów, łyżki do  mieszania [przybory kuchenne], łyżki 
do polewania pieczeni [utensylia kuchenne], maselniczki, maty do pie-
czenia, maty na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, menażki, 
metalowe naczynia do  przyrządzania lodów i  mrożonych napojów, 
miednice [naczynia], mieszadełka do koktajli, miksery, nieelektryczne, 
do celów domowych [blendery], miseczki, miski ze szkła, młynki do pie-
przu, ręczne, młynki do  użytku domowego, ręczne, moździerze 
do użytku kuchennego, naczynia do mieszania koktajli [shakery], na-
czynia na napoje, naczynia szklane do napojów, nieelektryczne młynki 
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kuchenne, oddzielacze do jajek, nieelektryczne, do użytku domowego, 
otwieracze do  butelek (elektryczne i  nieelektryczne), pałeczki [sprzęt 
kuchenny], parowary nieelektryczne, patelnie, patery, pędzle kuchen-
ne, pieprzniczki, koszyki piknikowe z naczyniami, pipety [do degustacji 
win], pipety kuchenne, płytki zapobiegające kipieniu mleka, pochłania-
cze dymu do użytku domowego, podkładki na stół, nie z papieru ani 
materiałów tekstylnych, podkładki pod garnki, podkładki pod szklanki, 
nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, podstawki na torebki her-
baty, pojemniki kuchenne, pojemniki na chleb, pojemniki na olej, ocet, 
sól i pieprz, pokrywki do garnków, porcelana, półmiski [tace], półmiski 
do jarzyn, prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], prasy do tortilli, nieelek-
tryczne [przybory kuchennej, przenośne chłodziarki, nieelektryczne, 
przenośne pojemniki chłodzące, nieelektryczne, przesiewacze, sita 
[przybory gospodarstwa domowego], przybory kuchenne, przybory 
kuchenne nieelektryczne, przykrycia na czajniczek, przykrywki do dań, 
przyrządy do krojenia ciasta, pucharki na owoce, pudełka na herbatę, 
pudełka na słodycze, pudełka obiadowe, ręczne młynki do kawy, ręka-
wice do grilla, rękawice do piekarnika, rękawice kuchenne, rondle, ron-
dle ceramiczne, ruszty [kuchenne], salaterki, serwetniki, serwisy [zasta-
wy stołowe], serwisy do herbaty, serwisy do kawy [zastawa stołowa], 
siatki do gotowania, inne niż do mikrofalówek, sitka do herbaty, sitka 
do  zaparzania herbaty, słoiki na  ciastka, słomki do  picia, solniczki, 
szczypce do cukru, lodu, sałaty, szklane naczynia do picia, szybkowary 
nieelektryczne, szybkowary, nieelektryczne, do gotowania, talerze, ta-
lerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, tarki do celów kuchen-
nych, termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy, termosy do na-
pojów, tłuczki do  użytku kuchennego, torebki do  wyciskania kremu 
przy dekoracji, ubijaczki nieelektryczne do  użytku domowego, urzą-
dzenia do wytwarzania makaronów, ręczne, wałki do ciasta domowe, 
wazy do zup, wiaderka do kostek lodu, wyciskacze do owoców nieelek-
tryczne, do użytku domowego, zastawa stołowa, zastawa stołowa, inna 
niż noże, widelce i łyżki, zestawy do przypraw, zmywaki ścierne do ce-
lów kuchennych, 24 bielizna stołowa i pościelowa, bieżniki stołowe nie-
papierowe, ceraty [obrusy], serwetki tekstylne, serwety na stół niepa-
pierowe, 25 czapki [nakrycia głowy], fartuchy [odzież], koszule, koszule 
z krótkimi rękawami, 29 ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], 
alginiany do celów kulinarnych, aloes spożywczy, anchois, nieżywe, be-
kon, białka jajek, białko do celów kulinarnych, bita śmietana, bulgogi 
(koreańskie danie z wołowiny), preparaty do produkcji bulionów, cebu-
la konserwowana, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, czipsy o ni-
skiej zawartości tłuszczu, czosnek konserwowy, daktyle, drób, nieżywy, 
dziczyzna, dżem imbirowy, dżemy, ekstrakty alg do  celów spożyw-
czych, ekstrakty mięsne, enzymy mlekowe do  celów spożywczych, 
escamotes [jadalne larwy mrówek, przygotowane], falafel, fasolka kon-
serwowa, filety rybne, flaki, frankfurterki,, galaretki, galaretki owocowe, 
galarety mięsne, galbi [danie z grillowanego mięsa], groszek konserwo-
wy, grzyby konserwowane, guacamole [pasta z awokado], homary, nie-
żywe, hot dogi w cieście kukurydzianym, hummus [pasta z ciecierzycy], 
ikra rybia przetworzona, jadalne gniazda ptaków, jadalne owady, nieży-
we, jagody, konserwowane, jaja, jaja ślimacze jadalne, jaja w proszku, 
jogurt, kapusta kwaszona, karczochy konserwowe, kaszanka, kawior, 
kefir [napój mleczny], kiełbaski do hotdogów, kiełbaski w cieście, kiszo-
ne warzywa [kimchi], klej rybi spożywczy, klipfisz [solony i  suszony 
dorsz], koktajle jajeczne bezalkoholowe, koktajle mleczne, kompot żu-
rawinowy, kompozycje owoców przetworzonych, koncentraty rosoło-
we, konserwowane ryby, konserwowane warzywa, konserwy rybne, 
korniszony, kotlety sojowe, kotlety z tofu, krążki z cebuli, krem na bazie 
masła, krewetki [nieżywe], krewetki różowe [nieżywe], krokiety, kukury-
dza cukrowa, przetworzona, kumys [napój mleczny], kwaśna śmietana, 
langusty, nieżywe, lecytyna do celów kulinarnych, liofilizowane mięso, 
liofilizowane warzywa, łosoś, nieżywy, łój spożywczy, małże (mięczaki) 
nieżywe, małże [nieżywe], margaryna, marmolada, masło, masło ara-
chidowe, masło kakaowe, masło kokosowe [olej kokosowy], miąższ 
owoców, mięso i  wędliny, mięso konserwowane, mięso liofilizowane, 
mięso solone, migdały mielone, mleczne produkty, mleko, mleko albu-
minowe, mleko kokosowe, mleko kokosowe do celów kulinarnych, mle-
ko migdałowe, mleko migdałowe do celów kulinarnych, mleko owsia-
ne, mleko ryżowe, mleko ryżowe do  celów kulinarnych, mleko 
sfermentowane, mleko skondensowane, mleko sojowe, mleko w prosz-
ku, mleko z orzeszków ziemnych, mleko z orzeszków ziemnych do ce-
lów kulinarnych, mrożone owoce, napoje mleczne z przewagą mleka, 
napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migdało-
wego, napoje na bazie mleka orzechowego, nasiona słonecznika prze-
tworzone, nasiona, przetworzone, nieżywe małże, olej i tłuszcz kokoso-
wy [do  celów spożywczych], olej kostny, jadalny, olej kukurydziany 

spożywczy, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej słonecz-
nikowy do  celów spożywczych, olej sojowy spożywczy, olej z  oliwek 
jadalny, olej z orzecha palmowego do żywności, olej z siemienia lniane-
go do celów kulinarnych, oleje spożywcze, oliwa z oliwek z pierwszego 
tłoczenia, oliwki konserwowane, orzechy aromatyzowane, orzechy 
kandyzowane, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy preparowane, 
orzechy ziemne przetworzone, osłonki kiełbas, naturalne lub sztuczne, 
ostrygi, nieżywe, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce kon-
serwowane w  alkoholu, owoce lukrowane, owoce w  puszkach, pasta 
z bakłażana, pasta z cukinii, pasta z oberżyny, pasta z owoców tłoczo-
nych, pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasty na bazie orzechów, 
pasztet z  wątróbki, pektyna do  celów kulinarnych, pierożki na  bazie 
ziemniaków, pikle, placki ziemniaczane, płatki ziemniaczane, poczwar-
ki jedwabnika do  spożycia przez ludzi, podpuszczka, potrawy z  ryb 
do spożycia przez ludzi, produkty serowarskie, przecier jabłkowy, prze-
cier pomidorowy, przeciery rybne, przeciery warzywne, przekąski 
na bazie owoców, przetwory do zup jarzynowych, przekąski na bazie 
owoców, przetwory do zup jarzynowych, pyłki kwiatowe jako żywność, 
raki, nieżywe, riażenka [prażone zsiadłe mleko], rodzynki, ryby, ryby so-
lone, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sardynki, nieżywe, serwatka, 
skorupiaki, nieżywe, skórki owocowe, smalec, smażone placuszki twa-
rogowe, soczewica konserwowana, soja konserwowana spożywcza, 
sok cytrynowy do celów kulinarnych, sok pomidorowy do gotowania, 
soki roślinne do gotowania, spożywczy olej kokosowy, spożywczy olej 
kukurydziany, spożywczy olej sezamowy, strzykwy nieżywe, substytu-
ty mleka, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, szpik kostny zwie-
rzęcy jadalny, szynka, śledzie, nieżywe, śmietana [produkty mleczar-
skie], śmietana na bazie warzyw, tahini [pasta z ziarna sezamowego], 
tłuszcze jadalne, tofu, trufle konserwowane, tuńczyk, nieżywy, warzy-
wa gotowane, warzywa liofilizowane, warzywa suszone, warzywa 
w puszkach, wątroba, wieprzowina, wiórki kokosowe, wodorosty kon-
serwowe, wywar, bulion, yakitori, yuba [skórka z  tofu], zsiadłe mleko, 
zupy, składniki do sporządzania zupy, żelatyna, surowce do produkcji 
tłuszczy jadalnych, szpik kostny zwierzęcy jadalny, szynka, śledzie, nie-
żywe, śmietana [produkty mleczarskie], śmietana na bazie warzyw, ta-
hini [pasta z ziarna sezamowego], tłuszcze jadalne, tofu, trufle konser-
wowane, tuńczyk, nieżywy, warzywa gotowane, warzywa liofilizowane, 
warzywa suszone, warzywa w puszkach, wątroba, wieprzowina, wiórki 
kokosowe, wodorosty konserwowe, wywar, bulion, yakitori, yuba [skór-
ka z tofu], zsiadłe mleko, zupy, żelatyna, żółtka jajek, żywność przygoto-
wywana z ryb, 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty preparaty do żywno-
ści, aromaty do  ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, 
aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, baozi (nadziewane kluski 
gotowane na parze), batony zbożowe, bibimbap [ryż z warzywami i wo-
łowiną], preparaty usztywniające do bitej śmietany, bloki lodu, budyń 
ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, burrito, chałwa, cheesebur-
gery, chipsy [produkty zbożowe], chleb, chleb bezdrożdżowy, chow-
-chow [przyprawa], chutney [ostry, gęsty sos], ciasto [masa do piecze-
nia], ciasto na  słodkie wypieki, ciasto na  wypieki, ciasto w  proszku, 
cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe, curry [przyprawa], cykoria 
[substytut kawy], cynamon [przyprawa], czekolada, czekolada pitna, 
czosnek mielony [przyprawa], dania liofilizowane, których głównym 
składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których głównym skład-
nikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze do  ciast, dodatki glutenowe 
do celów kulinarnych, dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki ete-
ryczne, drożdże, dulce de leche [kajmak], enzymy do  ciast, esencje 
do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki ete-
ryczne, gałka muszkatołowa, gimbap [koreańskie danie z ryżu], glazury 
do szynki, glukoza do celów kulinarnych, gluten jako artykuł spożyw-
czy, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, goździki [przyprawa], 
gryka, przetworzona, grzanki, guma do żucia, guma do żucia odświeża-
jąca oddech, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, imbir 
[przyprawa], jadalny papier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łu-
skany, jiaozi (pierogi nadziewane), jogurt mrożony [lody spożywcze], 
kakao, kanapki, kanapki z parówką [hot dog], kapary, karmelki [cukier-
ki], 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 mie-
lona, kukurydza palona, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, ku-
skus [kasza], kwiaty i liście jako substytuty herbaty, liofilizowane dania, 
których głównym składnikiem jest makaron, liofilizowane dania, któ-
rych głównym składnikiem jest ryż, lody, lomper [podpłomyk na bazie 
ziemniaków], lód naturalny lub sztuczny, lód pokruszony ze słodzoną 
czerwoną fasolą, lód w blokach, lukier do ciast, lukier lustrzany [polewa 
lustrzana], lukrecja [cukiernictwo], majonez, makaron nitki, makaron 
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rurki, makaroniki [wyroby cukiernicze], makarony, maltoza, marcepan, 
marynaty, mąka, mąka gorczycowa, mąka gryczana do celów spożyw-
czych, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka 
pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mieszanki ciasta do oko-
nomiyaki [japońskich wytrawnych naleśników], mięsne sosy, mięso za-
piekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych, miętówki odświe-
żające oddech, miód, mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe, 
musy deserowe, musztarda, naleśniki, napary, inne niż do celów leczni-
czych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, na-
poje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, 
napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, ocet, 
ocet piwny, okonomiyaki [japońskie wytrawne naleśniki], onigiri [kulki 
ryżowe], orzechy w czekoladzie, owies łuskany, galaretki owocowe [sło-
dycze], pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], papier jadalny, papka 
ryżowa do celów kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta migdałowa, 
pasta z soi [przyprawy], pasty czekoladowe do smarowania zawierające 
orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pasty-
ła [wyroby cukiernicze], pasztet w cieście (pâté en croûte), pesto [sos], 
piccalilli [marynowane warzywa w  pikantnym sosie musztardowym], 
pielmieni [pierogi z  nadzieniem mięsnym], pieprz, piernik, pierożki 
na bazie mąki, pierożki ravioli, pizza, placki, placki z kimchi [kimchijeon], 
płatki kukurydziane, pomadki [cukierki], potrawy liofilizowane, których 
głównym składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane, których 
głównym składnikiem jest ryż, pralinki, preparaty do zmiękczania mięsa 
do użytku domowego, preparaty roślinne zastępujące kawę, produkty 
spożywcze na bazie owsa, produkty wiążące do kiełbas, propolis, pro-
szek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów, przekąski na bazie 
ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzona komosa ryżowa, przetwo-
rzone nasiona do  użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy ko-
rzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), ptifurkl [ciasteczka], pud-
dingi, quiche, ramen (japońskie danie na  bazie makaronu), mączka 
z  roślin strączkowych, ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, senbei 
[ciastka ryżowe], siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa], sie-
mię lniane do użytku kulinarnego [przyprawa], skrobia do celów spo-
żywczych, słodziki naturalne, słód do celów spożywczych, sobą [japoń-
ski 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 ma-
karonów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól do kon-
serwowania żywności, sól kuchenna, sól selerowa, spaghetti, suchary, 
sushi, syrop z agawy [słodzik naturalny], syropy i melasa, szafran [przy-
prawa], środki wiążące do  lodów spożywczych, tabule [sałatka z  ku-
skus], tacos [danie meksykańskie], tapioka, tarty (z  owocami), tortille, 
udon [makaron japoński], wafle ryżowe, wanilia [aromat], wanilina [al-
dehyd, substytut wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem], woda morska 
do gotowania, wodorowinian potasowy do celów kulinarnych, wyroby 
cukiernicze, wyroby cukiernicze do  dekoracji świątecznych choinek, 
wyroby cukiernicze na  bazie migdałów, wyroby cukiernicze na  bazie 
orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wy-
sokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęszczacze stosowane 
przy gotowaniu produktów spożywczych, zboża, zefir [wyroby cukier-
nicze], ziarna sezamu [przyprawy], ziele angielskie, zioła do celów spo-
żywczych, zioła konserwowane [przyprawy], 31 algi, nieprzetworzone, 
do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, bagassa z trzciny cukrowej [w sta-
nie surowym], burak, cebula świeża [warzywa], chleb świętojański, su-
rowy, chmiel, cukinie świeże, cykoria świeża, cytryny świeże, czosnek, 
świeży, fasola, świeża, groch świeży, grzyby świeże, homary żywe, jadal-
ne owady, żywe, jadalne siemię lniane, nieprzetworzone, jagody jałow-
ca, jagody, świeże owoce, jęczmień, kabaczki, świeże, karczochy, świe-
że, karmy i  pasze dla zwierząt, karpie koi, żywe, kasze dla drobiu, 
kasztany jadalne świeże, kompozycje świeżych owoców, korzenie cyko-
rii, kukurydza, langusty [żywe], łosoś, żywy, łupiny orzechów kokoso-
wych, małże żywe, migdały [owoce], nasienie żyta, nasiona, nieprze-
tworzona gryka, nieprzetworzona komosa ryżowa, nieprzetworzone 
kolby kukurydzy [łuskane lub niełuskane], ogórki świeże, oliwki świeże, 
orzechy, orzechy kokosowe, orzechy laskowe, makuchy z  orzeszków 
arachidowych dla zwierząt, orzeszki arachidowe świeże, osad gorzel-
niany [pozostałości w czasie produkcji wina], ostrygi żywe, otręby zbo-
żowe, owies, owoce cytrusowe świeże, owoce świeże, palmy [liście pal-
mowe], papryki [rośliny], pomarańcze, pory świeże, pszenica, rabarbar 
świeży, raki żywe, ryby żywe, ryż nieprzetworzony, sałata świeża, sarde-
le, żywe, sardynki, żywe, sezam jadalny, nieprzetworzony, słomiana 
mierzwa [do przykrycia humusu], słód dla piwowarstwa i gorzelni, so-
czewica świeża [warzywa), szpinak świeży, szyszki chmielowe, śledzie, 
żywe, świeże ziemniaki, trufle świeże, trzcina cukrowa, tuńczyk, żywy, 

warzywa świeże, winogrona świeże, winorośle, wytłoki z owoców, zbo-
że w ziarnach nieprzetworzone, ziarna [zboże], ziarno kakaowe w stanie 
surowym, zioła ogrodowe świeże, 32 aperitify bezalkoholowe, barley 
wine [piwo], bezalkoholowe wyciągi z  owoców, brzeczka piwna, 
brzeczka słodowa, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, cydr bezal-
koholowy, drinki na bazie piwa, esencje do produkcji napojów, koktajle 
bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, 
preparaty do  sporządzania likierów, napoje bezalkoholowe, napoje 
bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie mio-
du, napoje bezalkoholowe o  smaku herbaty, napoje bezalkoholowe 
o smaku kawy, napoje energetyzujące, proszek do wytwarzania napo-
jów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub wa-
rzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie 
soi, inne niż substytuty mleka, napoje odalkoholizowane, napoje orzeź-
wiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteina-
mi, napój imbirowy, orszada, bezalkoholowe napoje z soków owoco-
wych, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do  napojów 
gazowanych, piwo, piwo słodowe, sok pomidorowy [napój], preparaty 
do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe z sarsaparilli, soki, soki 
warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop do  lemoniady, syropy 
do napojów, moszcz winogronowy, niesfermentowany, woda [napoje], 
woda gazowana, woda gazowana (preparaty do produkcji &lt, ), woda 
litowa, woda mineralna [napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda 
stołowa, 33 alkohol ryżowy, alkohole wysokoprocentowe [napoje], eks-
trakty alkoholowe, esencje alkoholowe, alkoholowe ekstrakty owoco-
we, anyżówka [likier], aperitify, arak, baijiu (chiński destylowany napój 
alkoholowy), brandy, curaçao [likier], cydr, destylowane napoje, dżin, 
gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż na  bazie piwa, 
gruszecznik [wino], kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle, likiery, likier 
miętowy, miód pitny, napoje alkoholowe (z  wyjątkiem piwa), napoje 
alkoholowe zawierające owoce, nira [napój alkoholowy na bazie trzciny 
cukrowej], piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], rum, sake, al-
kohole i likiery wspomagające trawienie, whisky, wino, wódka, 34 cyga-
ra, cygaretki, cygarnice, cygarniczki, fajki, stojaczki na fajki, filtry do pa-
pierosów, gilotynki do cygar, papier higroskopijny do fajek, papierosy 
zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, papierośnice, 
popielniczki dla palaczy, przybory do czyszczenia fajek, środki aroma-
tyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, tabaka, tabakierki, tytoń, 
pojemniki na tytoń, tytoń do żucia, ustniki do cygar, ustniki do cygarni-
czek, ustniki z  bursztynu do  papierosów i  cygar, zioła do  palenia, 35 
administrowanie programami lojalności konsumenta, dostarczanie in-
formacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, handlo-
we informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług, impresariat w działalności artystycznej, informacja o działalno-
ści gospodarczej, marketing ukierunkowany, maszynopisanie, organi-
zowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pisanie scena-
riuszy do  celów reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja fil-
mów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja 
programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów re-
klamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama ko-
respondencyjna, reklama online za  pośrednictwem sieci komputero-
wej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, 
rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych, udostęp-
nianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony 
internetowej, usługi aukcyjne, usługi marketingowe, usługi w zakresie 
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i  usług dla innych 
przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego do celów 
reklamowych, usługi związane z listami prezentów, wypożyczanie ma-
teriałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy 
w  celach handlowych lub reklamowych, 41 dostarczanie filmów, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, 
dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy 
usług typu transmisja wideo na żądanie, dubbing, informacja o impre-
zach rozrywkowych, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy korespon-
dencyjne, nagrywanie na taśmach wideo, organizowanie balów, orga-
nizowanie i  prowadzenie forów edukacyjnych z  udziałem osób, 
organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie widowisk [impresa-
riat], pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż rekla-
mowe, planowanie przyjęć [rozrywka], produkcja filmów, innych niż re-
klamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja programów radiowych 
i telewizyjnych, produkcja widowisk, publikowanie książek, publikowa-
nie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redago-
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wanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), studia filmowe, telewizyj-
ne usługi rozrywkowe, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura za-
kwaterowania [hotele, pensjonaty], domy turystyczne, kafeterie 
[bufety], motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, rzeź-
bienie w jedzeniu, stołówki, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi re-
stauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, wynajmowanie zakwaterowania 
na  pobyt czasowy, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej 
i szklanych naczyń, wypożyczanie urządzeń do gotowania 

(111) 327478 (220) 2019 04 19 (210) 499012
(151) 2019 12 19 (441) 2019 09 09
(732) TeleWIZJa POlSKa SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZyTanIe PRZeD SPanIeM
(540) 

(531) 27 05 01, 26 04 18
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mecha-
nizmy do  urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt 
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i fil-
mowe utrwalone w  formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, 
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w  formacie MP3, w  wersji 
przystosowanej do  odtwarzania w  komputerach multimedialnych, 
w  odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do  nagrywania, zapisywania, 
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowe-
go w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, 
urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, audy-
cje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyj-
ne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe, programy 
do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiorni-
kiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej 
telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa 
papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i  inne 
publikacje w  formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły pa-
piernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, 
albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne, 
urządzenia do  oprawiania fotografii, urządzenia do  oprawiania foto-
grafii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania 
fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania 
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficz-
ne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie ko-
lekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, 
albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fo-
tografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe 
inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe, arty-
kuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby cho-
inkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multime-
dialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem 
i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego 
przekazu, tworzenie reklamowych i  sponsorowanych tekstów, pro-
dukcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, 
Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i rekla-
mowych, usługi marketingu i public relations, merchandising, reklamo-
wy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na  rzecz osób trzecich towa-
rów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier 
telewizyjnych i  komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, 
porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicz-
nych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych i wy-
dawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym 
lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu 
w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku 
i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, 
w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową 
i  Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu 
i  sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, 
reportaży, filmów dokumentalnych i  fabularnych, widowisk rozryw-
kowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, 
usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozryw-

ki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, 
dostarczanie informacji on-line z  komputerowych baz danych, usłu-
gi teletekstowe i  audiotekstowe, organizacja i  prowadzenie serwisu 
ogłoszeniowego w  tym udostępnianie on-Iine interaktywnej tablicy 
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, 
dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształce-
nie, rozrywka, działalność sportowa i  kulturalna, usługi wydawnicze, 
pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektro-
niczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych 
i  telewizyjnych, organizowanie, montaż i  produkcja programów i  im-
prez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi 
organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizo-
wanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym 
i  kulturalnym, usługi w  zakresie interaktywnych programów i  gier 
odtwarzanych za  pośrednictwem sieci komputerowych i  komunika-
cyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, 
seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci interneto-
wej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, 
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne 

(111) 327479 (220) 2019 04 24 (210) 499095
(151) 2019 11 27 (441) 2019 07 22
(732) IF Pl SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) if:
(540) 

(591) czarny, zielony, biały
(531) 24 17 02, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 9 programy komputerowe, 35 reklama, świadczenie 
usług w zakresie marketingu internetowego i pozycjonowania stron 
internetowych, 41 prowadzenie szkoleń z  zakresu pozycjonowania 
i marketingu internetowego, 42 projektowanie i ulepszanie oprogra-
mowania komputerowego, przeprowadzanie analiz systemów kom-
puterowych w  celu przedstawienia propozycji zmian, doradztwo 
w zakresie oprogramowania 

(111) 327480 (220) 2019 04 24 (210) 499130
(151) 2019 12 10 (441) 2019 08 19
(732) MaĆKOWIaK TaTIana, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Flipperformer
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 05, 27 05 17
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, akwaforty [grafika], 
akwarele [obrazy, malarstwo], albumy, arkusze z wiskozy do zawijania, 
artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, artykuły do pisania i stemplowa-
nia, artykuły piśmiennicze, atlasy, bloki do pisania, bloki listowe [papete-
ria], bloki rysunkowe, broszury, broszury, celuloza regenerowana (arku-
sze z-) do pakowania, chorągiewki papierowe, cyfry [czcionki drukarskie], 
czasopisma [periodyki], czasopisma [periodyki], czcionki [cyfry i litery], 
deski kreślarskie [rysownice], diagramy, drukarskie (zestawy-) przenośne 
[artykuły biurowe], emblematy, pieczęcie papierowe, figurki [statuetki] 
z papieru mâché, formularze [blankiety, druki], gazety, glina do modelo-
wania, glina modelarska (formy do-) [materiały dla artystów], gluten 
[klej] do  papieru lub do  użytku domowego, kalendarze, kalendarze 
z  kartkami do  zrywania, kartki z  życzeniami, karton, karton z  miazgi 
drzewnej [artykuły papiernicze], karty indeksowe, karty muzyczne z ży-
czeniami, karty pocztowe, katalogi, kleje do materiałów papierniczych 
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lub do użytku domowego, kleje do papieru lub do użytku domowego, 
kokardy papierowe, komiksy, książki, mapy, materiały do  introligator-
stwa, materiały do modelowania, materiały do nauczania [z wyjątkiem 
aparatów], materiały do rysowania, materiały klejące do celów papierni-
czych lub do użytku domowego, nalepki, naklejki [materiały piśmien-
ne], niszczarki dokumentów do użytku biurowego, notatniki [notesy], 
notesy podręczne, noże do  papieru [artykuły biurowe], pantografy 
[przyrządy kreślarskie], papeteria (kasetki ozdobne na-) [artykuły biuro-
we], papier, papier mâché, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], pa-
sta do  modelowania, pastele [kredki], pieczęcie [stemple], pieczęcie, 
stemple (pudełka na-), pinezki, piórniki, pismo (wzorce-) do kopiowania, 
plany, podpórki do  utrzymywania wielu książek w  pozycji pionowej, 
podręczniki [książki], prospekty, przybory do  pisania [materiały pi-
śmienne], przybory do pisania [zestawy], przybory do wycierania tablic 
do pisania, przybory szkolne [artykuły piśmienne], przyrządy do pisania, 
przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, publikacje reklamowe 
i promocyjne, publikacje edukacyjne, pudełka kartonowe lub papiero-
we, segregatory [artykuły biurowe], skrobia [klej skrobiowy] do celów 
papierniczych lub do użytku domowego, szablony [artykuły piśmien-
ne], szczotki [pędzle] do  pisania, szczotki [pędzle] malarskie, tablice 
szkolne, teczki na dokumenty [artykuły biurowe], teczki, skoroszyty [ar-
tykuły biurowe], wskaźniki do pokazywania szczegółów na mapie, nie-
elektryczne, wydruki graficzne, wyroby przeznaczone do wymazywa-
nia, tablice reklamowe z kartonu, zakładki do książek, zawiadomienia 
(karty-) [artykuły piśmienne], zeszyty, 35 administrowanie dotyczące 
marketingu, analiza w  zakresie marketingu, badania rynku i  badania 
marketingowe, badania w  dziedzinie strategii marketingowych, do-
radztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo 
dotyczące zarządzania marketingowego, doradztwo i zarządzanie biz-
nesowe w zakresie działalności marketingowej, doradztwo, konsultacje 
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, doradztwo marke-
tingowe w zakresie mediów społecznościowych, doradztwo reklamo-
we i marketingowe, doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, 
doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i mar-
ketingu, doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotyczące marketingu, doradztwo w zakresie za-
rządzania marketingowego, dostarczanie biznesowych informacji 
marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych, dystrybu-
cja materiałów reklamowych, marketingowych i  promocyjnych, infor-
macja lub badania w zakresie działalności gospodarczej i marketingu, 
kampanie marketingowe, Informacja marketingowa, ocena statystycz-
na danych marketingowych, opracowywanie i wdrażanie strategii mar-
ketingowych na  rzecz innych, opracowywanie strategii i  pomysłów 
marketingowych, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez 
marketingowych na rzecz osób trzecich, planowanie strategii marketin-
gowych, pomoc w zakresie marketingu, porady w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące konsultacji w  zakresie zarządzania marketin-
gowego, porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące mar-
ketingu, porady w zakresie marketingu, projektowanie badań marketin-
gowych, prowadzenie badań marketingowych, przygotowywanie 
planów marketingowych, reklama i marketing, sporządzanie raportów 
do celów marketingowych, świadczenie doradczych usług marketingo-
wych dla producentów, udostępnianie raportów marketingowych, 
udzielanie informacji dotyczących marketingu, usługi agencji marketin-
gowych, usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, usługi do-
radcze w zakresie marketingu, promocja, reklama i marketing stron in-
ternetowych on-line, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, 
rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publi-
city, usługi doradcze w  zakresie marketingu afiliacyjnego, usługi do-
radztwa w zakresie marketingu, usługi konsultacyjne w zakresie marke-
tingu, usługi konsultacyjne w  zakresie marketingu bezpośredniego, 
usługi konsultingowe w  zakresie marketingu internetowego, usługi 
marketingowe, usługi marketingu bezpośredniego, usługi planowania 
w celu badań marketingowych, usługi promocyjno-marketingowe przy 
użyciu mediów audiowizualnych, usługi reklamowe i  marketingowe, 
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów spo-
łecznościowych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi 
reklamowe, promocyjne i  marketingowe, usługi rekrutacji personelu 
do sprzedaży i marketingu, usługi w zakresie marketingu produktów, 
usługi w zakresie marketingu gospodarczego, zarządzanie personelem 
zajmującym się marketingiem, doradztwo zawodowe (inne niż związa-
ne z edukacją i szkoleniami), analizy rynku, badania rynku i analizy biz-
nesowe, usługi w zakresie analizy rynku dotyczące sprzedaży antyków, 
pomoc dla przedsiębiorstw handlowych w zarządzaniu ich interesami, 
pomoc w zarządzaniu, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodar-

czą lub zadaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub 
handlowego, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc 
w zarządzaniu korporacyjnym, pomoc w zarządzaniu na rzecz organiza-
cji przemysłowych, pomoc w zarządzaniu personelem, pomoc w zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, pomoc w  zarządzaniu spra-
wami biznesowymi, pomoc w zarządzaniu sprawami gospodarczymi, 
pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi lub działaniami handlo-
wymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, pomoc w za-
rządzaniu w zakresie promocji działalności gospodarczej, pomoc w za-
rządzaniu przedsiębiorstwem dla firm handlowych i  przemysłowych, 
pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie pu-
blic relations, pomoc w  zarządzaniu przy zakładaniu przedsiębiorstw 
handlowych, przygotowywanie prezentacji do  celów działalności go-
spodarczej, przygotowywanie prezentacji w celach handlowych, przy-
gotowywanie prezentacji w  celach reklamowych, przygotowywanie 
audiowizualnych prezentacji do użytku w reklamie, sporządzanie rapor-
tów biznesowych, sporządzanie raportów dotyczących projektów w za-
kresie działalności gospodarczej, sporządzanie raportów ekonomicz-
nych, sporządzanie raportów gospodarczych, sporządzanie raportów 
handlowych, 41 doradztwo szkoleniowe w  zakresie zarządzania, do-
radztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), doradz-
two zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], infor-
macje dotyczące kariery zawodowej i usługi doradztwa zawodowego 
(doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), organizowanie i obsługa konfe-
rencji, organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, organizo-
wanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowa-
nie konferencji związanych z  biznesem, organizowanie konferencji 
dotyczących handlu, organizowanie konferencji związanych z reklamą, 
organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, przygotowywanie, or-
ganizowanie i prowadzenie konferencji, usługi doradcze i informacyjne 
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kon-
ferencji, przygotowywanie, organizowanie i  prowadzenie warsztatów 
[szkolenia], szkolenia biznesowe, organizowanie i prowadzenie semina-
riów i warsztatów [szkolenia], nauczanie i szkolenia, nauczanie i szkole-
nia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, doradz-
two w zakresie szkolenia zawodowego, doradztwo w zakresie szkolenia 
i  doskonalenia zawodowego, szkolenia w  zakresie przetwarzania da-
nych, szkolenia w zakresie reklamy, szkolenia w zakresie umiejętności 
biznesowych, szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą, szkolenia z obsługi systemów skomputeryzowanych, szkolenia z za-
kresu obsługi programów komputerowych, szkolenia z zakresu public 
relations, szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami i pra-
cownikami, szkolenia związane z finansami, szkolenia związane z prze-
twarzaniem danych, usługi doradcze i informacyjne związane z przygo-
towywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], 
usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i persone-
lu, usługi edukacyjne związane ze  szkoleniami zawodowymi, usługi 
konsultacyjne w  zakresie szkolenia inżynierów, usługi konsultacyjne 
związane ze szkoleniami pracowników, usługi szkolenia dla personelu, 
usługi szkolenia personelu działu sprzedaży, usługi szkolenia zawodo-
wego, usługi w zakresie szkolenia zawodowego 

(111) 327481 (220) 2019 04 25 (210) 499136
(151) 2019 12 18 (441) 2019 08 26
(732) WITeK MaCIeJ MeBlICanTe, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MeBlICanTe MeBle BIUROWe
(540) 

(531) 26 04 01, 26 04 02, 26 04 09, 27 05 01
(510), (511) 20 meble, materace, stoiska wystawowe, półki, stojaki, lu-
stra (jako meble), ramy do obrazów, palety transportowe niemetalo-
we, rolety okienne, tablice ogłoszeniowe, wyroby stolarskie, chodziki 
dla dzieci, wykończeniowe elementy z  tworzyw sztucznych do  me-
bli, kadzie drewniane do  zlewania wina, urny pogrzebowe, pościel 
(prócz bielizny pościelowej), kosze do  noszenia dzieci, 35 sprzedaż: 
mebli, materacy, stelaży, stoisk wystawowych, artykułów i akcesoriów 
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wyposażenia biur, artykułów biurowych, półek, stojaków, luster, ram 
do obrazów, palet transportowych, rolet okiennych, tablic ogłoszenio-
wych, wyrobów stolarskich, chodzików dla dzieci, wykończeniowych 
elementów z  tworzyw sztucznych do  mebli, elementów służących 
do  dekoracji wnętrz, kadzi drewnianych do  zlewania wina, urn, po-
ścieli, pojazdów dla dzieci, artykułów do konserwacji mebli, dywanów, 
pokryć podłogowych, parkietów, paneli, desek, wykładzin, pokryć 
ściennych w tym tapet i oklein ściennych, farb, żaluzji, artykułów tek-
stylnych, sprzętu oświetleniowego w tym lamp, żyrandoli, abażurów, 
artykułów wyposażenia wnętrz, sprzętu agD, RTV, komputerowego, 
materiałów budowlanych, artykułów instalacyjnych, sprzętu budow-
lanego, rusztowań, pojazdów, usługi prowadzenia przedstawicielstwa 
handlowego podmiotów zagranicznych, usługi agencji importowo-
-eksportowej, usługi marketingowe i  promocyjne, organizowanie 
wystaw w celach handlowych i promocyjnych, wydawanie materiałów 
reklamowych, wypożyczanie mebli, sprzętu biurowego, sprzętu agD, 
stoisk wystawowych, elementów dekoracji wnętrz, usługi zarządzania 
przedsiębiorstwem, administrowanie działalnością handlową i gospo-
darczą, prace biurowe, usługi reklamowe na rzecz promocji e-handlu 
(e-commerce), reklama internetowa, reklama online za  pośrednic-
twem sieci telekomunikacyjnej i komputerowej, doradztwo i pośred-
nictwo w sprawach personelu, wycena mebli, sprzętu biurowego 

(111) 327482 (220) 2019 04 25 (210) 499139
(151) 2019 12 23 (441) 2019 09 09
(732) lIS aleKSanDeR VanDeR, Rzeszów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VanDeR
(540) 

(591) biały, czarny
(531) 27 05 05, 27 05 17, 27 05 24, 15 07 03
(510), (511) 3 papiery ścierne, szmergiel, 6 drut spawalniczy, elektrody 
spawalnicze w otulinie, materiały spawalnicze i lutownicze, dysze, koń-
cówki wylotowe z metalu, 7 szlifierki, wkrętarki elektryczne, wiertarki, 
wiertarki elektryczne, młoty pneumatyczne, młoty elektryczne, młoty 
wiertnicze, młoty elektryczne [ręczne], młoty wyburzeniowe [maszyny], 
elektryczne młoty udarowe, piły wyrzynarki, frezarki, frezy [obrabiarki], 
piły elektryczne, strugarki elektryczne, piły silnikowe, piły tarczowe, piły 
[maszyny], pilarki do drewna, kosiarki, kosiarki spalinowe, kosiarki żyłko-
we do użytku ogrodniczego, worki i filtry przeciwkurzowe do odkurza-
czy, kosy [maszyny], nożyce elektryczne, nożyce do żywopłotów [maszy-
ny], przyrządy tnące kosiarki [części do maszyn], piły o napędzie innym 
niż ręczny, dmuchawy elektryczne, pompy, kompresory i  dmuchawy, 
membrany do pomp, glebogryzarki, glebogryzarki ogrodowe, pompy 
elektryczne, elektryczne pompy głębinowe, spalinowe pompy głębi-
nowe, pompy wodne, podnośniki [maszyny], podnośniki hydrauliczne, 
podnośniki samochodowe, podnośniki pneumatyczne, klucze dynamo-
metryczne [maszyny], klucze udarowe, polerki elektryczne, spawarki, 
aparaty do spawania gazowego, sprężarki, odkurzacze, przecinarki [ob-
rabiarki], obrabiarki, obrabiarki do metalu, elektryczne ostrzałki do noży, 
zgrzewarki punktowe, mieszarki elektryczne, zautomatyzowane pisto-
lety natryskowe do  malowania, pistolety natryskowe elektryczne, pi-
stolety dozujące klej, elektryczne, bruzdownice [obrabiarki], urządzenia 
wiertnicze [wiertnice], generatory elektryczności, wiertła ze  standar-
dowym chwytem [części maszyn], maszyny do  mycia ciśnieniowego, 
tarcze (szlifierskie) [części do maszyn], tarcze szlifierskie do użytku z ma-
szynami, diamentowe wiertła do maszyn, tarcze tnące do użytku z na-
rzędziami elektrycznymi, tarcze lamelowe do  szlifierek elektrycznych, 
tarcze ścierne do użytku z narzędziami elektrycznymi, akcesoria [przy-
stawki] do głowic do narzędzi elektrycznych, uchwyty do części maszyn 
polerujących, uchwyty do ostrzy [części maszyn], brzeszczoty pił [części 
maszyn], brzeszczoty pił do  użytku z  elektronarzędziami, brzeszczoty 
pił taśmowych do maszyn, brzeszczoty do pił wyrzynarek [części do ma-
szyn], noże do maszyn, tarcze tnące do użytku jako części maszyn, noże 
(części do maszyn), wkładki tnące [części do maszyn], końcówki tnące 
[części do  maszyn], szlifierki do  łańcuchów, łańcuchy do  pił, łańcuchy 

do  podnośników, tarcze do  polerowania [części do  maszyn], polerki 
[maszyny i  urządzenia] elektryczne, węże do  odkurzaczy, elektrody 
rdzeniowe spawalnicze [elektryczne], maszyny do obróbki drewna, płu-
gi śnieżne, części maszyn, przekładnie do maszyn, przekładnie zębate 
do maszyn, przekładnie łańcuchowe, stojany, wirniki, silniki elektryczne 
do maszyn, prowadnice do maszyn, suporty, uchwyty jako części ma-
szyn, uchwyty wiertarskie, szczotki węglowe [elektryczność], szczotki 
węglowe do  maszyn elektrycznych, gaźniki, mechanizmy napędowe, 
mechanizmy hydrauliczne, szczotki grafitowe, łożyska kulkowe, łożyska, 
uchwyty wiertarskie do wiertarek elektrycznych, stoły do maszyn, ma-
szyny do obróbki kamienia, narzędzia do obróbki krawędzi [maszyny], 
dźwigniki hydrauliczne, maszyny do  obróbki tworzyw sztucznych, ni-
townice, koła maszyn, 8 podnośniki, tarcze szlifierskie do noży i ostrzy, 
gwintowniki [narzędzia ręczne], ręcznie obsługiwane szlifierki, wiertarki 
ręczne, młotki, młotki miękkie i młoty, obsługiwane ręcznie piły wyrzy-
narki, frezy [narzędzia], strugi, nożyce, klucze [narzędzia], ostrzałki, tar-
niki, tarki [narzędzia ręczne], imadła, wiertła, oprawki wiertarskie, dłuta, 
dźwigniki ręczne, tarcze szlifierskie do noży i ostrzy, narzynki ręczne, 9 
baterie, ładowalne baterie elektryczne, baterie litowe, baterie litowo-
-jonowe, ogniwa i baterie elektryczne, ładowarki do baterii, ładowarki 
dla akumulatorów, prostowniki, maski do  spawania, węże gaśnicze, 
przyłbice spawalnicze, 11 lampy leD, dmuchawy gorącego powietrza, 
dmuchawy zimnego powietrza, opalarki, lampy punktowe do oświetle-
nia domowego, lampy słoneczne, 12 ciągniki, urządzenia do pompowa-
nia opon, koła i opony oraz gąsienicowe układy bieżne do pojazdów, 
17 węże parciane, węże ogrodowe, uszczelki do rur, niemetalowe węże 
ciśnieniowe, węże pneumatyczne, niemetalowe, uszczelki gumowe, 
uszczelki w formie pierścieni, 20 stoły warsztatowe, stoły do piły [robo-
cze], inne niż części maszyn, 22 linki do przycinania obrotowego 

(111) 327483 (220) 2019 04 25 (210) 499142
(151) 2019 12 23 (441) 2019 09 09
(732) lIS aleKSanDeR VanDeR, Rzeszów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VanDeR
(540) 

(591) zielony, biały
(531) 29 01 12, 27 05 05, 27 05 17, 27 05 24
(510), (511) 3 papiery ścierne, szmergiel, 6 drut spawalniczy, elektrody 
spawalnicze w otulinie, materiały spawalnicze i lutownicze, dysze, koń-
cówki wylotowe z metalu, 7 szlifierki, wkrętarki elektryczne, wiertarki, 
wiertarki elektryczne, młoty pneumatyczne, młoty elektryczne, młoty 
wiertnicze, młoty elektryczne [ręczne], młoty wyburzeniowe [maszyny], 
elektryczne młoty udarowe, piły wyrzynarki, frezarki, frezy [obrabiarki], 
piły elektryczne, strugarki elektryczne, piły silnikowe, piły tarczowe, 
piły [maszyny], pilarki do drewna, kosiarki, kosiarki spalinowe, kosiarki 
żyłkowe do użytku ogrodniczego, worki i filtry przeciwkurzowe do od-
kurzaczy, kosy [maszyny], nożyce elektryczne, nożyce do żywopłotów 
[maszyny], przyrządy tnące kosiarki [części do maszyn], piły o napędzie 
innym niż ręczny, dmuchawy elektryczne, pompy, kompresory i dmu-
chawy, membrany do pomp, glebogryzarki, glebogryzarki ogrodowe, 
pompy elektryczne, elektryczne pompy głębinowe, spalinowe pompy 
głębinowe, pompy wodne, podnośniki [maszyny], podnośniki hydrau-
liczne, podnośniki samochodowe, podnośniki pneumatyczne, klucze 
dynamometryczne [maszyny], klucze udarowe, polerki elektryczne, 
spawarki, aparaty do  spawania gazowego, sprężarki, odkurzacze, 
przecinarki [obrabiarki], obrabiarki, obrabiarki do metalu, elektryczne 
ostrzałki do noży, zgrzewarki punktowe, mieszarki elektryczne, zauto-
matyzowane pistolety natryskowe do malowania, pistolety natrysko-
we elektryczne, pistolety dozujące klej, elektryczne, bruzdownice [ob-
rabiarki], urządzenia wiertnicze [wiertnice], generatory elektryczności, 
wiertła ze standardowym chwytem [części maszyn], maszyny do mycia 
ciśnieniowego, tarcze (szlifierskie) [części do maszyn], tarcze szlifierskie 
do użytku z maszynami, diamentowe wiertła do maszyn, tarcze tnące 
do użytku z narzędziami elektrycznymi, tarcze lamelowe do szlifierek 
elektrycznych, tarcze ścierne do użytku z narzędziami elektrycznymi, 
akcesoria [przystawki] do głowic do narzędzi elektrycznych, uchwyty 
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do  części maszyn polerujących, uchwyty do  ostrzy [części maszyn], 
brzeszczoty pił [części maszyn], brzeszczoty pił do  użytku z  elektro-
narzędziami, brzeszczoty pił taśmowych do  maszyn, brzeszczoty 
do pił wyrzynarek [części do maszyn], noże do maszyn, tarcze tnące 
do użytku jako części maszyn, noże (części do maszyn), wkładki tnące 
[części do maszyn], końcówki tnące [części do maszyn], szlifierki do łań-
cuchów, łańcuchy do pił, łańcuchy do podnośników, tarcze do polero-
wania [części do maszyn], polerki [maszyny i urządzenia] elektryczne, 
węże do odkurzaczy, elektrody rdzeniowe spawalnicze [elektryczne], 
maszyny do obróbki drewna, pługi śnieżne, części maszyn, przekładnie 
do maszyn, przekładnie zębate do maszyn, przekładnie łańcuchowe, 
stojany, wirniki, silniki elektryczne, prowadnice do  maszyn, suporty, 
uchwyty jako części maszyn, uchwyty wiertarskie, szczotki węglowe 
[elektryczność], szczotki węglowe do  maszyn elektrycznych, gaźniki, 
mechanizmy napędowe, mechanizmy hydrauliczne, szczotki grafito-
we, łożyska kulkowe, łożyska, uchwyty wiertarskie do wiertarek elek-
trycznych, stoły do maszyn, maszyny do obróbki kamienia, narzędzia 
do  obróbki krawędzi [maszyny], dźwigniki hydrauliczne, maszyny 
do obróbki tworzyw sztucznych, nitownice, koła maszyn, 8 podnośni-
ki, tarcze szlifierskie do noży i ostrzy, gwintowniki [narzędzia ręczne], 
ręcznie obsługiwane szlifierki, wiertarki ręczne, młotki, młotki miękkie 
i młoty, obsługiwane ręcznie piły wyrzynarki, frezy [narzędzia], strugi, 
nożyce, klucze [narzędzia], ostrzałki, tarniki, tarki [narzędzia ręczne], 
imadła, wiertła, oprawki wiertarskie, dłuta, dźwigniki ręczne, tarcze 
szlifierskie do noży i ostrzy, narzynki ręczne, 9 baterie, ładowalne bate-
rie elektryczne, baterie litowe, baterie litowo-jonowe, ogniwa i baterie 
elektryczne, ładowarki do  baterii, ładowarki dla akumulatorów, pro-
stowniki, maski do spawania, węże gaśnicze, przyłbice spawalnicze, 11 
lampy leD, dmuchawy gorącego powietrza, dmuchawy zimnego po-
wietrza, opalarki, lampy punktowe do oświetlenia domowego, lampy 
słoneczne, 12 ciągniki, urządzenia do pompowania opon, koła i opony 
oraz gąsienicowe układy bieżne do pojazdów, 17 węże parciane, węże 
ogrodowe, uszczelki do  rur, niemetalowe węże ciśnieniowe, węże 
pneumatyczne, niemetalowe, uszczelki gumowe, uszczelki w  formie 
pierścieni, 20 stoły warsztatowe, stoły do piły [robocze], inne niż części 
maszyn, 22 linki do przycinania obrotowego 

(111) 327484 (220) 2019 04 25 (210) 499143
(151) 2019 12 23 (441) 2019 09 09
(732) lIS aleKSanDeR VanDeR, Rzeszów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VanDeR
(540) 

(591) zielony
(531) 29 01 11, 27 05 05, 27 05 17
(510), (511) 3 papiery ścierne, szmergiel, 6 drut spawalniczy, elektrody 
spawalnicze w  otulinie, materiały spawalnicze i  lutownicze, dysze, koń-
cówki wylotowe z  metalu, 7 szlifierki, wkrętarki elektryczne, wiertarki, 
wiertarki elektryczne, młoty pneumatyczne, młoty elektryczne, młoty 
wiertnicze, młoty elektryczne [ręczne], młoty wyburzeniowe [maszyny], 
elektryczne młoty udarowe, piły wyrzynarki, frezarki, frezy [obrabiarki], 
piły elektryczne, strugarki elektryczne, piły silnikowe, piły tarczowe, piły 
[maszyny], pilarki do drewna, kosiarki, kosiarki spalinowe, kosiarki żyłko-
we do użytku ogrodniczego, worki i filtry przeciwkurzowe do odkurzaczy, 
kosy [maszyny], nożyce elektryczne, nożyce do żywopłotów [maszyny], 
przyrządy tnące kosiarki [części do  maszyn], piły o  napędzie innym niż 
ręczny, dmuchawy elektryczne, pompy, kompresory i dmuchawy, mem-
brany do  pomp, glebogryzarki, glebogryzarki ogrodowe, pompy elek-
tryczne, elektryczne pompy głębinowe, spalinowe pompy głębinowe, 
pompy wodne, podnośniki [maszyny], podnośniki hydrauliczne, pod-
nośniki samochodowe, podnośniki pneumatyczne, klucze dynamome-
tryczne [maszyny], klucze udarowe, polerki elektryczne, spawarki, aparaty 
do  spawania gazowego, sprężarki, odkurzacze, przecinarki [obrabiarki], 
obrabiarki, obrabiarki do metalu, elektryczne ostrzałki do noży, zgrzewarki 
punktowe, mieszarki elektryczne, zautomatyzowane pistolety natrysko-
we do malowania, pistolety natryskowe elektryczne, pistolety dozujące 
klej, elektryczne, bruzdownice [obrabiarki], urządzenia wiertnicze [wiert-
nice], generatory elektryczności, wiertła ze standardowym chwytem [czę-
ści maszyn], maszyny do mycia ciśnieniowego, tarcze (szlifierskie) [części 

do maszyn], tarcze szlifierskie do użytku z maszynami, diamentowe wier-
tła do maszyn, tarcze tnące do użytku z narzędziami elektrycznymi, tarcze 
lamelowe do szlifierek elektrycznych, tarcze ścierne do użytku z narzę-
dziami elektrycznymi, akcesoria [przystawki] do głowic do narzędzi elek-
trycznych, uchwyty do części maszyn polerujących, uchwyty do ostrzy 
[części maszyn], brzeszczoty pił [części maszyn], brzeszczoty pił do użytku 
z elektronarzędziami, brzeszczoty pił taśmowych do maszyn, brzeszczo-
ty do pił wyrzynarek [części do maszyn], noże do maszyn, tarcze tnące 
do  użytku jako części maszyn, noże (części do  maszyn), wkładki tnące 
[części do maszyn], końcówki tnące [części do maszyn], szlifierki do łań-
cuchów, łańcuchy do pił, łańcuchy do podnośników, tarcze do polerowa-
nia [części do maszyn], polerki [maszyny i urządzenia] elektryczne, węże 
do odkurzaczy, elektrody rdzeniowe spawalnicze [elektryczne], maszyny 
do obróbki drewna, pługi śnieżne, części maszyn, przekładnie do maszyn, 
przekładnie zębate do maszyn, przekładnie łańcuchowe, stojany, wirniki, 
silniki elektryczne do maszyn, prowadnice do maszyn, suporty, uchwyty 
jako części maszyn, uchwyty wiertarskie, szczotki węglowe [elektrycz-
ność], szczotki węglowe do maszyn elektrycznych, gaźniki, mechanizmy 
napędowe, mechanizmy hydrauliczne, szczotki grafitowe, łożyska kulko-
we, łożyska, uchwyty wiertarskie do wiertarek elektrycznych, stoły do ma-
szyn, maszyny do obróbki kamienia, narzędzia do obróbki krawędzi [ma-
szyny], dźwigniki hydrauliczne, maszyny do obróbki tworzyw sztucznych, 
nitownice, koła maszyn, 8 podnośniki, tarcze szlifierskie do noży i ostrzy, 
gwintowniki [narzędzia ręczne], ręcznie obsługiwane szlifierki, wiertarki 
ręczne, młotki, młotki miękkie i młoty, obsługiwane ręcznie piły wyrzynar-
ki, frezy [narzędzia], strugi, nożyce, klucze [narzędzia], ostrzałki, tarniki, tar-
ki [narzędzia ręczne], imadła, wiertła, oprawki wiertarskie, dłuta, dźwigniki 
ręczne, tarcze szlifierskie do noży i ostrzy, narzynki ręczne, 9 baterie, łado-
walne baterie elektryczne, baterie litowe, baterie litowo-jonowe, ogniwa 
i baterie elektryczne, ładowarki do baterii, ładowarki dla akumulatorów, 
prostowniki, maski do  spawania, węże gaśnicze, przyłbice spawalnicze, 
11 lampy leD, dmuchawy gorącego powietrza, dmuchawy zimnego 
powietrza, opalarki, lampy punktowe do oświetlenia domowego, lampy 
słoneczne, 12 ciągniki, urządzenia do pompowania opon, koła i opony 
oraz gąsienicowe układy bieżne do  pojazdów, 17 węże parciane, węże 
ogrodowe, uszczelki do rur, niemetalowe węże ciśnieniowe, węże pneu-
matyczne, niemetalowe, uszczelki gumowe, uszczelki w formie pierścieni, 
20 stoły warsztatowe, stoły do piły [robocze], inne niż części maszyn, 22 
linki do przycinania obrotowego 

(111) 327485 (220) 2019 04 25 (210) 499145
(151) 2019 11 27 (441) 2019 07 22
(732) PIeKaRnIa BOBOWSKa ROgala SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Bobowa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) grzebyk
(540) 

(591) brązowy, biały
(531) 01 01 01, 26 11 03, 29 01 12
(510), (511) 30 ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze 

(111) 327486 (220) 2019 04 29 (210) 499261
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 02
(732) lUKaS-SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Ręczno (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lUKaS
(540) 

(591) błękitny, biały
(531) 29 01 12, 27 05 01, 26 04 18
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(510), (511) 41 szkolenia i  kursy nauki jazdy przygotowujące do  uzy-
skania odpowiednich kategorii prawa jazdy uprawniającego do pro-
wadzenia samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, auto-
busów, samojezdnego sprzętu budowlanego i rolniczego, motocykli 
i innych pojazdów poruszających się po drogach i ulicach, pozaszkolne 
formy edukacji, w  tym specjalistyczne szkolenia z  techniki jazdy po-
jazdami mechanicznymi, w  tym także w  warunkach ekstremalnych, 
organizowanie i  prowadzenie konferencji, seminariów i  zjazdów, or-
ganizowanie zawodów sportowych, w tym rajdów samochodowych, 
motocyklowych, organizowanie obozów sportowych, pokazy kształ-
cenia praktycznego, w tym pokazy specjalistyczne prowadzenia po-
jazdów mechanicznych, sprawdziany edukacyjne umiejętności prowa-
dzenia pojazdów mechanicznych w warunkach ekstremalnych 

(111) 327487 (220) 2019 04 30 (210) 499317
(151) 2019 12 03 (441) 2019 08 19
(732) InnOSenSe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gliwice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lIFedot
(540) 

(591) czarny, niebieski, biały
(531) 26 01 01, 01 15 24, 26 11 12, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 10 urządzenia i  przyrządy medyczne do  monitorowania 
i  rejestrowania stanu pacjenta, opaski telemetryczne medyczne, 44 
usługi medyczne, usługa teleopieki, usługa telemonitoringu pacjenta, 
pomoc i opieka telemedyczna polegająca na całodobowym monitoro-
waniu chorej osoby, wykonywanie badań medycznych na odległość 

(111) 327488 (220) 2019 04 30 (210) 499326
(151) 2019 11 18 (441) 2019 07 22
(732) STOlC ROBeRT, STOlC ZygMUnT ZaKłaD OPTyCZny 
STOlC SPÓłKa CyWIlna STOlC ROBeRT I STOlC ZygMUnT, 
Słupsk (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) SOlanO OPTyK
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów: apara-
tury i instrumentów optycznych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
towarów takich jak: kosmetyki, preparaty do  pielęgnacji twarzy i  oczu, 
płyny do oczu, roztwory do czyszczenia szkieł okularów i soczewek, pre-
paraty czyszczące do szkieł kontaktowych, płyny do przemywania oczu, 
krople do nawilżania oczu, środki dezynfekcyjne do szkieł kontaktowych, 
roztwory do płukania i sterylizacji soczewek kontaktowych, roztwory na-
wilżające i neutralizujące do soczewek kontaktowych, preparaty czyszczą-
ce do soczewek kontaktowych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
oczu, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów takich jak: aparatu-
ra optyczna, okulary, okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, oku-
lary przeciwoślepieniowe, okulary ochronne, okulary przemysłowe, okula-
ry sportowe, binokle, oprawki do okularów, oprawki do binokli, soczewki 
(szkła) optyczne, soczewki optyczne korekcyjne, soczewki do okularów, 
soczewki optyczne do okularów słonecznych, soczewki antyrefleksyjne, 
zestawy soczewek, soczewki wykonywane na receptę, soczewki z two-
rzyw sztucznych, szkła kontaktowe, szkła korekcyjne do okularów, szkła 
optyczne, bibeloty okularowe, elementy opraw do okularów, etui na oku-
lary i  binokle, pojemniczki na  szkła kontaktowe, łańcuszki i  sznureczki 
do okularów i binokli, artykuły do pielęgnacji okularów, paski do okula-
rów, smycze do okularów, przybory do dekoracji i napraw okularów, lup-
ka z pojemnikiem, śrubki do okularów, zapasowe elementy do oprawek, 
śrubokręty do  okularów, klucz do  śrubek, folie soczewkowe, artykuły 
optyczne, etui przystosowane do szkieł kontaktowych, etui na akcesoria 
optyczne, smycze do okularów, urządzenia i przyrządy optyczne, 44 usłu-
gi okulistyczne i optyczne w pełnym zakresie, doraźna pomoc okulistycz-
na, usługi diagnozowania i  badania wzroku (zakłady optyczne), usługi 
komputerowego badania wzroku, doradztwo w zakresie profilaktyki oku-
listycznej, doradztwo w zakresie doboru okularów, dopasowywanie oku-
larów, usługi optometryczne i ortoptyczne, doraźna pomoc okulistyczna, 
usługi kosmetyki okulistycznej, dopasowywanie okularów, dopasowy-

wanie soczewek kontaktowych, dopasowywanie soczewek optycznych, 
usługi informacyjne dotyczące soczewek kontaktowych 

(111) 327489 (220) 2019 04 30 (210) 499330
(151) 2019 11 18 (441) 2019 07 22
(732) STOlC ROBeRT, STOlC ZygMUnT ZaKłaD OPTyCZny 
STOlC SPÓłKa CyWIlna STOlC ROBeRT I STOlC ZygMUnT, 
Słupsk (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) OPTyK SOlanO
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów: apara-
tury i instrumentów optycznych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
towarów takich jak: kosmetyki, preparaty do  pielęgnacji twarzy i  oczu, 
płyny do oczu, roztwory do czyszczenia szkieł okularów i soczewek, pre-
paraty czyszczące do szkieł kontaktowych, płyny do przemywania oczu, 
krople do nawilżania oczu, środki dezynfekcyjne do szkieł kontaktowych, 
roztwory do płukania i sterylizacji soczewek kontaktowych, roztwory na-
wilżające i neutralizujące do soczewek kontaktowych, preparaty czyszczą-
ce do soczewek kontaktowych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
oczu, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów takich jak: aparatu-
ra optyczna, okulary, okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, oku-
lary przeciwoślepieniowe, okulary ochronne, okulary przemysłowe, okula-
ry sportowe, binokle, oprawki do okularów, oprawki do binokli, soczewki 
(szkła) optyczne, soczewki optyczne korekcyjne, soczewki do okularów, 
soczewki optyczne do okularów słonecznych, soczewki antyrefleksyjne, 
zestawy soczewek, soczewki wykonywane na receptę, soczewki z two-
rzyw sztucznych, szkła kontaktowe, szkła korekcyjne do okularów, szkła 
optyczne, bibeloty okularowe, elementy opraw do okularów, etui na oku-
lary i  binokle, pojemniczki na  szkła kontaktowe, łańcuszki i  sznureczki 
do okularów i binokli, artykuły do pielęgnacji okularów, paski do okula-
rów, smycze do okularów, przybory do dekoracji i napraw okularów, lup-
ka z pojemnikiem, śrubki do okularów, zapasowe elementy do oprawek, 
śrubokręty do  okularów, klucz do  śrubek, folie soczewkowe, artykuły 
optyczne, etui przystosowane do szkieł kontaktowych, etui na akcesoria 
optyczne, smycze do okularów, urządzenia i przyrządy optyczne, 44 usłu-
gi okulistyczne i optyczne w pełnym zakresie, doraźna pomoc okulistycz-
na, usługi diagnozowania i  badania wzroku (zakłady optyczne), usługi 
komputerowego badania wzroku, doradztwo w zakresie profilaktyki oku-
listycznej, doradztwo w zakresie doboru okularów, dopasowywanie oku-
larów, usługi optometryczne i ortoptyczne, doraźna pomoc okulistyczna, 
usługi kosmetyki okulistycznej, dopasowywanie okularów, dopasowy-
wanie soczewek kontaktowych, dopasowywanie soczewek optycznych, 
usługi informacyjne dotyczące soczewek kontaktowych 

(111) 327490 (220) 2019 04 30 (210) 499332
(151) 2019 11 18 (441) 2019 07 22
(732) ROŻeK WOJCIeCh FRanCeSCO, gdynia (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) pizzeria francesco
(510), (511) 30 makarony, potrawy na bazie makaronów lub mąki, 43 
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi w zakresie prowadze-
nia pizzerii, restauracji, barów, kawiarni, pubów i  innych placówek 
gastronomicznych, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na za-
mówienie oraz ich dostawa 

(111) 327491 (220) 2019 04 30 (210) 499336
(151) 2019 11 18 (441) 2019 07 22
(732) ROŻeK WOJCIeCh FRanCeSCO, gdynia (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Francesco pizzeria
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony, pomarańczowy, szary
(531) 01 15 05, 13 03 07, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 30 makarony, potrawy na bazie makaronów lub mąki, 43 
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi w zakresie prowadze-
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nia pizzerii, restauracji, barów, kawiarni, pubów i  innych placówek 
gastronomicznych, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na za-
mówienie oraz ich dostawa 

(111) 327492 (220) 2019 05 02 (210) 499354
(151) 2019 12 10 (441) 2019 08 19
(732) CJ CgV Co , ltd , Seoul (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCReen X
(540) 

(531) 26 11 05, 26 11 11, 29 01 12, 27 05 01, 27 05 05, 27 05 08, 
27 05 11, 27 05 17
(510), (511) 35 usługi marketingowe, usługi agencji reklamowych, rekla-
ma kinowa, usługi reklamowe, a mianowicie reklama opublikowanych 
tekstów osób trzecich, usługi reklamowe, a mianowicie promocja towa-
rów i usług osób trzecich poprzez dostarczanie reklamy filmowej oraz 
promocja filmów osób trzecich poprzez dostarczanie reklamy filmowej, 
prezentacja towarów, publikacja materiałów reklamowych, wynajem 
powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, produkcja filmów 
reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, reklama online w  komputerowych sieciach komunikacyjnych, 
prowadzenie stoisk z jedzeniem, napojami i pamiątkami, usługi w zakre-
sie sklepów detalicznych z pamiątkami, a mianowicie akcesoriami, kub-
kami, plakatami i  zabawkami, usługi w  zakresie sklepów detalicznych 
z  podstawowymi artykułami, usługi w  zakresie sklepów detalicznych 
z  oprogramowaniem komputerowym dostarczanym za  pośrednic-
twem sieci Internet lub innych komputerowych lub elektronicznych sie-
ci komunikacyjnych, usługi zarządzania na rzecz artystów wykonawców, 
zarządzanie teatrami i kinami w zakresie biznesu na rzecz innych 

(111) 327493 (220) 2019 05 02 (210) 499360
(151) 2019 12 10 (441) 2019 08 19
(732) CJ CgV Co , ltd , Seoul (KR)
(540) (znak słowny)
(540) SCReenX
(510), (511) 35 usługi marketingowe, usługi agencji reklamowych, rekla-
ma kinowa, usługi reklamowe, a mianowicie reklama opublikowanych 
tekstów osób trzecich, usługi reklamowe, a mianowicie promocja towa-
rów i usług osób trzecich poprzez dostarczanie reklamy filmowej oraz 
promocja filmów osób trzecich poprzez dostarczanie reklamy filmowej, 
prezentacja towarów, publikacja materiałów reklamowych, wynajem 
powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, produkcja filmów 
reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, reklama on-line w  komputerowych sieciach komunikacyjnych, 
prowadzenie stoisk z jedzeniem, napojami i pamiątkami, usługi w zakre-
sie sklepów detalicznych z pamiątkami, a mianowicie akcesoriami, kub-
kami, plakatami i  zabawkami, usługi w  zakresie sklepów detalicznych 
z  podstawowymi artykułami, usługi w  zakresie sklepów detalicznych 
z  oprogramowaniem komputerowym dostarczanym za  pośrednic-
twem sieci Internet lub innych komputerowych lub elektronicznych sie-
ci komunikacyjnych, usługi zarządzania na rzecz artystów wykonawców, 
zarządzanie teatrami i kinami w zakresie biznesu na rzecz innych 

(111) 327494 (220) 2019 05 06 (210) 499386
(151) 2019 12 13 (441) 2019 08 26
(732) aRKaDa hOlDIng SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Bydgoszcz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) arkada Invest
(540) 

(591) szary, żółty, biały
(531) 07 11 25, 07 05 10, 07 01 06, 26 04 22, 27 05 01, 27 05 17, 

27 05 24, 29 01 13
(510), (511) 36 dzierżawy nieruchomości, 37 budownictwo przemy-
słowe, usługowe, mieszkaniowe, 42 projektowanie budownictwa, 
architektura, doradztwo w zakresie projektów budowlanych i  inży-
nierii budowlanej 

(111) 327495 (220) 2019 06 21 (210) 499394
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 09
(732) FaRBy KaBe POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Katowice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) MOZaIKeR aKORD
(510), (511) 17 systemy ociepleń budynków oparte na  styropianie lub 
wełnie mineralnej, masy uszczelniające, uszczelniające poliuretanowe, 
pianki montażowe, taśmy uszczelniające z  gumy, tworzyw sztucznych 
z siatką z tworzyw sztucznych, 19 masy szpachlowe, masy klejowo-szpa-
chlowe, zaprawy budowlane, pianki montażowe, płyty styropianowe, 
siatki z włókna szklanego, tynki ochronno-dekoracyjne, tynki mineralne 

(111) 327496 (220) 2019 05 06 (210) 499403
(151) 2019 12 05 (441) 2019 08 12
(732) CUBe InVeSTMenTS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JBZDy
(540) 

(591) czarny, biały, czerwony, zielony
(531) 03 05 19, 01 01 25, 05 03 13, 26 13 25, 27 05 01, 27 05 23, 29 01 14
(510), (511) 25 odzież, t-shirty, koszulki z krótkim i z długim rękawem, 
spodenki, szorty, skarpety, szaliki, czapki sportowe, czapki dziane, 
chustki na  głowę, piżamy, bluzy rozpinane, bluzy nierozpinane, 32 
napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, 35 usługi w  zakresie 
zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi banku danych, przetwa-
rzanie danych, usługi publikowania i  rozpowszechniania materiałów 
reklamowych, usługi promocyjne, działalność informacyjna, prowa-
dzenie banków informacji, 38 usługi w  zakresie prowadzenia portali 
internetowych, przesyłanie informacji tekstowych i obrazowych za po-
mocą komputera, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktual-
ności informacyjnych z wykorzystaniem multimediów i Internetu, ob-
sługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, elektroniczny serwis 
informacji on-line polegający udostępnianiu informacji, udostępnianie 
internetowego forum dyskusyjnego, usługi ogłoszeń elektronicznych 

(111) 327497 (220) 2019 05 07 (210) 499446
(151) 2019 11 27 (441) 2019 07 22
(732) WIelKOPOlSKa IZBa leKaRSKa, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eDU WIl
(540) 

(591) czarny, szary, biały, turkusowy
(531) 03 11 03, 26 02 01, 26 04 01, 26 04 04, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 41 organizowanie konferencji, seminariów, publikowanie 
skryptów, książek, tekstów innych niż reklamowe 

(111) 327498 (220) 2019 05 07 (210) 499454
(151) 2019 12 06 (441) 2019 08 19
(732) gaS Familia, s r o , Stará l’ubovňa (SK)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ySSy
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(540) 

(591) żółty, szary, czarny, złoty, jasnobrązowy, ciemnobrązowy, 
niebieski, czerwony, zielony
(531) 29 01 15, 27 05 01, 06 07 02, 06 07 25, 07 01 25, 25 01 15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa 

(111) 327499 (220) 2019 05 07 (210) 499481
(151) 2019 12 09 (441) 2019 06 24
(732) RM InTeRnaTIOnal gROUP SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wudzyn (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RM InTellIgenT CR DRIVe
(540) 

(591) pomarańczowy, żółty, brązowy
(531) 27 05 01, 29 01 13, 27 05 22
(510), (511) 7 nawijarki mechaniczne do przewodów giętkich 

(111) 327500 (220) 2019 05 08 (210) 499486
(151) 2019 11 27 (441) 2019 07 22
(732) SySTeM-DROB P  I W  łOSIOWSCy, B  ROJOWICZ SPÓłKa JaWna,  
lubomierz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SySTeM DROB
(540) 

(591) czarny, jasnozielony, biały
(531) 26 01 02, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 29 bekon, drób, mięso, przetwory z mięsa, kiełbasy, ka-
szanki, szynki, konserwy mięsne i z warzywami, flaki, potrawy z mię-
sa, ryby mrożone, puszkowane, potrawy z ryb, sałatki, owoce morza, 
tłuszcze jadalne, 35 zgrupowanie towarów pozwalające nabywcy 
wygodnie je wybierać i kupować w punktach sprzedaży detalicznej 
i hurtowej towarami branży spożywczej 

(111) 327501 (220) 2019 05 08 (210) 499487
(151) 2019 11 27 (441) 2019 07 22
(732) MaRKa SOKOłÓW-SeRVICe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa,  
Sokołów Podlaski (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) SZWeJKa
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki, kiełbasa, wy-
roby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, zupy 

(111) 327502 (220) 2019 05 27 (210) 500267
(151) 2019 12 06 (441) 2019 08 19

(732) RegIna DI MIlanO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Poznań (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) gemüse Kebap
(510), (511) 29 gotowe posiłki składające się głównie z  kebaba, 30 
sosy do kebabów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usłu-
gi barowe, bary szybkiej obsługi, bary przekąskowe, bary sałatkowe, 
kafeterie, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, obsługa 
gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami i  transportem, 
wynajmowanie sal na posiedzenia 

(111) 327503 (220) 2019 05 27 (210) 500268
(151) 2019 12 06 (441) 2019 08 19
(732) RegIna DI MIlanO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Poznań (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Kura Warzyw gemüse Kebap
(510), (511) 29 gotowe posiłki składające się głównie z  kebaba, 30 
sosy do kebabów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usłu-
gi barowe, bary szybkiej obsługi, bary przekąskowe, bary sałatkowe, 
kafeterie, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, obsługa 
gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami i  transportem, 
wynajmowanie sal na posiedzenia 

(111) 327504 (220) 2019 05 27 (210) 500284
(151) 2019 11 27 (441) 2019 07 22
(732) MIeJSKa eneRgeTyKa CIePlna SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Koszalin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mec KOSZalIn
(540) 

(591) czerwony, szary, biały
(531) 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 39 wytwarzanie energii cieplnej, 40 dystrybucja energii 
cieplnej 

(111) 327505 (220) 2019 05 27 (210) 500292
(151) 2019 12 09 (441) 2019 07 29
(732) PRZeDSIĘBIORSTWO PRODUKCyJnO-hanDlOWO-USłUgOWe  
aWe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Bielsko-
Biała (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRInZ STeFan
(540) 

(591) ciemnozłoty, czarny
(531) 27 05 01, 29 01 12, 24 01 09
(510), (511) 16 etykiety [owijki] na butelki z papieru lub z kartonu 

(111) 327506 (220) 2019 05 27 (210) 500293
(151) 2019 11 27 (441) 2019 07 22
(732) PRZeDSIĘBIORSTWO PRODUKCyJnO-hanDlOWO-USłUgOWe  
aWe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ,  
Bielsko-Biała (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RODZIna Sareckich ReCePTURa OD POKOleŃ KOnOPIa 
WyPRODUKOWanO W POlSCe
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(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 05 01 16, 26 11 13, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 16 etykiety [owijki] na butelki z papieru lub z kartonu 

(111) 327507 (220) 2019 05 27 (210) 500296
(151) 2019 12 09 (441) 2019 07 29
(732) eMeRSOn POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa,  
Piotrków Trybunalski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zdrowy PaRagOn
(540) 

(591) ciemnozielony, czarny, jasnozielony, zielony
(531) 05 03 11, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 16 papier, papier termoczuły, papier do kopiowania, pa-
pier do maszyn rejestrujących, papier rolowany do drukarek, materia-
ły drukowane, druki, druki handlowe, rolki papieru do ciągłego zapisu 
danych [materiały drukowane], rolki papieru do  maszyn liczących, 
maszyn biurowych i kalkulatorów, rolki termiczne do kas sklepowych, 
kas fiskalnych, drukarek fiskalnych, bankomatów, urządzeń rejestru-
jących, telefaksów, drukowane bilety, etykiety z papieru, etykiety sa-
moprzylepne w rolkach, kupony papierowe, kupony drukowane 

(111) 327508 (220) 2019 05 27 (210) 500297
(151) 2019 12 09 (441) 2019 07 29
(732) BaBIK SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
góra Kalwaria (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cultiwool
(540) 

(591) pomarańczowy
(531) 26 11 01, 27 05 01, 29 01 11
(510), (511) 1 bazy nawozowe wykonane z wełny mineralnej do ho-
dowli roślin, preparaty nawozowe wykonane z  wełny mineralnej 
do hodowli roślin, krzemiany do użytku w uprawie ogórków na pły-
tach z  wełny kamiennej, podłoża hodowlane, nawozy i  środki che-
miczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 35 usługi 
sprzedaży, reklamy i promocji towarów: bazy nawozowe wykonane 
z  wełny mineralnej do  hodowli roślin, preparaty nawozowe wyko-
nane z  wełny mineralnej do  hodowli roślin, krzemiany do  użytku 
w uprawie ogórków na płytach z wełny kamiennej, podłoża hodow-
lane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnic-
twie i  leśnictwie, doradztwo dotyczące organizowania działalności 
gospodarczej, promowanie towarów i usług osób trzecich, doradz-

two w zakresie promocji sprzedaży towarów: bazy nawozowe wyko-
nane z wełny mineralnej do hodowli roślin, preparaty nawozowe wy-
konane z wełny mineralnej do hodowli roślin, krzemiany do użytku 
w uprawie ogórków na płytach z wełny kamiennej, podłoża hodow-
lane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnic-
twie i leśnictwie 

(111) 327509 (220) 2019 05 27 (210) 500304
(151) 2019 12 06 (441) 2019 08 19
(732) RegIna DI MIlanO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KuRa WaRZyW geMÜSe KeBaP
(540) 

(591) czerwony, zielony, czarny
(531) 08 05 25, 08 07 10, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 29 gotowe posiłki składające się głównie z  kebaba, 30 
sosy do kebabów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usłu-
gi barowe, bary szybkiej obsługi, bary przekąskowe, bary sałatkowe, 
kafeterie, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, obsługa 
gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami i  transportem, 
wynajmowanie sal na posiedzenia 

(111) 327510 (220) 2019 05 27 (210) 500309
(151) 2019 12 06 (441) 2019 07 29
(732) aIeRDa SPORTS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wólka Kosowska (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) aierda
(510), (511) 18 torebki, 25 odzież, obuwie, skarpetki, czapki, bielizna 

(111) 327511 (220) 2019 05 27 (210) 500317
(151) 2019 12 06 (441) 2019 07 29
(732) grand M&C Co , ltd , Seul (KR)
(540) (znak słowny)
(540) Kinora
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do skóry, toniki do twarzy [kosmety-
ki], cienie do powiek, pomadki do ust, perfumy, preparaty do pielę-
gnacji włosów, mydła do użytku osobistego, produkty perfumeryjne, 
naklejane ozdoby do paznokci, rzęsy sztuczne, kleje do przymoco-
wywania sztucznych włosów, detergenty, pasta do  zębów, wybie-
lacze stosowane w  pralnictwie, krochmal do  prania, kosmetyki dla 
zwierząt, nawilżane chusteczki kosmetyczne, pasta do  butów, pre-
paraty do  czyszczenia, środki do  szorowania i  ścierania, aromaty 
do żywności w postaci olejków eterycznych, preparaty do polerowa-
nia, preparaty do prania, preparaty toaletowe, olejki eteryczne 

(111) 327512 (220) 2019 05 27 (210) 500319
(151) 2019 12 02 (441) 2019 07 22
(732) lenaRT JOanna glaM laSheS, Kępno (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gl glamlashes
(540) 

(591) żółty, brązowy, czarny
(531) 29 01 13, 27 05 01, 27 05 22, 05 03 13
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(510), (511) 35 usługi sklepów detalicznych on-line związane z  pro-
duktami kosmetycznymi i  pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży de-
talicznej w  związku z  akcesoriami do  pielęgnacji dla ludzi, usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycz-
nych, 44 higiena i  pielęgnacja urody, doradztwo w  zakresie urody, 
udzielanie informacji o  urodzie, usługi koloryzacji brwi, usługi pie-
lęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, usługi przedłużania 
rzęs, usługi koloryzacji rzęs, usługi podkręcania rzęs, usługi trwałego 
podkręcania rzęs, usługi farbowania brwi, usługi kształtowania brwi, 
usługi nitkowania brwi, usługi doradztwa w zakresie makijażu, zabie-
gi kosmetyczne 

(111) 327513 (220) 2019 05 27 (210) 500322
(151) 2019 12 06 (441) 2019 07 29
(732) Unilab, lP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540) gripactive Zatoki i nos
(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 kosmetycz-
ne, preparaty kosmetyczne do  odchudzania, preparaty do  golenia, 
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ust-
nej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne 
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, prepara-
ty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przybo-
rami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty 
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-
ny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty 
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty wita-
minowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mi-
neralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycz-
nego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze 
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów 
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty 
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowi-
ce, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów 
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, prepa-
raty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecz-
nicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmety-
ki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, 
okłady do  celów medycznych, środki sanitarne do  celów medycz-
nych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne pre-
paraty i  materiały diagnostyczne do  celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do  celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów lecz-
niczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniają-
ce, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, 
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające po-
ruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywa-
nia 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 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów 

(111) 327514 (220) 2019 05 27 (210) 500323
(151) 2019 12 06 (441) 2019 07 29
(732) Unilab, lP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540) gripactive Zatoki i nos Plus
(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 kosmetycz-
ne, preparaty kosmetyczne do  odchudzania, preparaty do  golenia, 
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ust-
nej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne 

preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, prepara-
ty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przybo-
rami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty 
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-
ny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty 
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty wita-
minowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mi-
neralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycz-
nego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze 
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów 
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty 
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowi-
ce, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów 
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, prepa-
raty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecz-
nicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmety-
ki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, 
okłady do  celów medycznych, środki sanitarne do  celów medycz-
nych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne pre-
paraty i  materiały diagnostyczne do  celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do  celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów lecz-
niczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniają-
ce, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, 
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające po-
ruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywa-
nia 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 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów 

(111) 327515 (220) 2019 05 27 (210) 500330
(151) 2019 12 04 (441) 2019 08 19
(732) glOBal TRaDe POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ II SPÓłKa KOManDyTOWO-aKCyJna, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) ŚWIaTOWID
(510), (511) 4 paliwa kopalne, paliwa mineralne, paliwa stałe, palne pa-
liwa zbrylone, paliwa do celów grzewczych, paliwa na bazie węgla, wę-
giel, brykiety węgla, brykiety paliwowe, węgiel drzewny [paliwo], bry-
kiety z węgla drzewnego, miał węglowy [paliwo], produkty na bazie 
węgla drzewnego do użytku jako paliwo, brykiety paliwowe do użyt-
ku domowego, brykiety paliwowe do  użytku domowego wykonane 
z węgla z domieszką kwarcu, brykiety paliwowe do użytku domowego 
wykonane z koksu z domieszką kwarcu, koks, 7 urządzenia zamiata-
jące, czyszczące, myjące i  piorące, pralki, pralki z  wirówko-suszarką, 
odkurzacze domowe, miksery domowe (elektryczne), elektryczne ro-
boty kuchenne do użytku domowego, zmywarki do naczyń do użytku 
domowego, roboty do czyszczenia do celów domowych, elektryczne 
wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa domowego, maszynki 
do mielenia mięsa [elektryczne narzędzia] do użytku domowego, ma-
szyny do szycia do użytku domowego, urządzenia myjące, urządzenia 
do czyszczenia parą, urządzenia ogrodnicze napędzane elektrycznie, 
11 kuchenny sprzęt elektryczny, urządzenia do gotowania, podgrze-
wania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, instalacje i urządzenia 
do chłodzenia i zamrażania, urządzenia chłodzące, lodówki, kuchenny 
sprzęt elektryczny, kuchenki, kuchenki gazowe i elektryczne, kuchen-
ki indukcyjne, elektryczne płyty kuchenne, domowe piekarniki, płyty 
grzejne do kuchenek, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do za-
opatrywania w wodę i sanitacji, filtry do wody, aparatura do suszenia 
powietrzem, urządzenia grzewcze, urządzenia oświetleniowe, instala-
cje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania 
powietrza, urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, 
gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, zaopatrze-
nia w wodę, instalacje grzewcze, ogrzewacze wody, bojlery, elemen-
ty grzewcze, piece grzewcze, piecyki gazowe, piece do  ogrzewania 
centralnego, kotły gazowe do  centralnego ogrzewania, urządzenia 
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centralnego ogrzewania, grzejniki do centralnego ogrzewania, grzej-
niki elektryczne, grzejniki promiennikowe, elektryczne grzejniki wen-
tylatorowe, grzejniki gazowe, płyty grzewcze, 35 sprzedaż w sklepach, 
hurtowniach oraz za  pośrednictwem Internetu (sklepy internetowe 
on-line), sprzedaż wysyłkowa i  katalogowa następujących towarów: 
urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, 
chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, zaopatrzenia w  wodę, 
urządzenia i instalacje grzewcze, ogrzewacze wody, bojlery, elementy 
grzewcze, piece grzewcze, piecyki gazowe, piece do ogrzewania cen-
tralnego, kotły gazowe do  centralnego ogrzewania, urządzenia cen-
tralnego ogrzewania, grzejniki do  centralnego ogrzewania, grzejniki 
elektryczne, grzejniki promiennikowe, elektryczne grzejniki wentylato-
rowe, grzejniki gazowe, płyty grzewcze, kuchenny sprzęt elektryczny, 
urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywno-
ści i napojów, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, urzą-
dzenia chłodzące, lodówki, kuchenny sprzęt elektryczny, kuchenki, ku-
chenki gazowe i elektryczne, kuchenki indukcyjne, elektryczne płyty 
kuchenne, domowe piekarniki, płyty grzejne do kuchenek, instalacje 
i  urządzenia sanitarne, sprzęt do  zaopatrywania w  wodę i  sanitacji, 
filtry do wody, aparatura do suszenia powietrzem, urządzenia grzew-
cze, urządzenia oświetleniowe, instalacje i urządzenia do ogrzewania, 
wentylacji, klimatyzacji i  oczyszczania powietrza, urządzenia zamia-
tające, czyszczące, myjące i piorące, pralki, pralki z wirówko-suszarką, 
odkurzacze domowe, miksery domowe (elektryczne), elektryczne ro-
boty kuchenne do użytku domowego, zmywarki do naczyń do użytku 
domowego, roboty do czyszczenia do celów domowych, elektryczne 
wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa domowego, maszynki 
do mielenia mięsa [elektryczne narzędzia] do użytku domowego, ma-
szyny do szycia do użytku domowego, urządzenia myjące, urządzenia 
do czyszczenia parą, urządzenia ogrodnicze napędzane elektrycznie, 
paliwa kopalne, paliwa mineralne, paliwa stałe, palne paliwa zbrylone, 
paliwa do celów grzewczych, paliwa na bazie węgla, węgiel, brykiety 
węgla, brykiety paliwowe, węgiel drzewny [paliwo], brykiety z węgla 
drzewnego, miał węglowy [paliwo], produkty na bazie węgla drzew-
nego do użytku jako paliwo, brykiety paliwowe do użytku domowego, 
brykiety paliwowe do  użytku domowego wykonane z  węgla z  do-
mieszką kwarcu, brykiety paliwowe do użytku domowego wykonane 
z koksu z domieszką kwarcu, koks 

(111) 327516 (220) 2019 05 27 (210) 500332
(151) 2019 12 17 (441) 2019 08 19
(732) glOBal TRaDe POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ II SPÓłKa KOManDyTOWO-aKCyJna, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) ŚWIaTOWIT
(510), (511) 4 paliwa kopalne, paliwa mineralne, paliwa stałe, palne pa-
liwa zbrylone, paliwa do celów grzewczych, paliwa na bazie węgla, wę-
giel, brykiety węgla, brykiety paliwowe, węgiel drzewny [paliwo], bry-
kiety z węgla drzewnego, miał węglowy [paliwo], produkty na bazie 
węgla drzewnego do użytku jako paliwo, brykiety paliwowe do użyt-
ku domowego, brykiety paliwowe do  użytku domowego wykonane 
z węgla z domieszką kwarcu, brykiety paliwowe do użytku domowego 
wykonane z koksu z domieszką kwarcu, koks, 7 urządzenia zamiata-
jące, czyszczące, myjące i  piorące, pralki, pralki z  wirówko-suszarką, 
odkurzacze domowe, miksery domowe (elektryczne), elektryczne ro-
boty kuchenne do użytku domowego, zmywarki do naczyń do użytku 
domowego, roboty do czyszczenia do celów domowych, elektryczne 
wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa domowego, maszynki 
do mielenia mięsa [elektryczne narzędzia] do użytku domowego, ma-
szyny do szycia do użytku domowego, urządzenia myjące, urządzenia 
do czyszczenia parą, urządzenia ogrodnicze napędzane elektrycznie, 
11 kuchenny sprzęt elektryczny, urządzenia do gotowania, podgrze-
wania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, instalacje i urządzenia 
do chłodzenia i zamrażania, urządzenia chłodzące, lodówki, kuchenny 
sprzęt elektryczny, kuchenki, kuchenki gazowe i elektryczne, kuchen-
ki indukcyjne, elektryczne płyty kuchenne, domowe piekarniki, płyty 
grzejne do kuchenek, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do za-
opatrywania w wodę i sanitacji, filtry do wody, aparatura do suszenia 
powietrzem, urządzenia grzewcze, urządzenia oświetleniowe, instala-
cje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania 
powietrza, urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, 
gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, zaopatrze-
nia w wodę, instalacje grzewcze, ogrzewacze wody, bojlery, elemen-

ty grzewcze, piece grzewcze, piecyki gazowe, piece do  ogrzewania 
centralnego, kotły gazowe do  centralnego ogrzewania, urządzenia 
centralnego ogrzewania, grzejniki do centralnego ogrzewania, grzej-
niki elektryczne, grzejniki promiennikowe, elektryczne grzejniki wen-
tylatorowe, grzejniki gazowe, płyty grzewcze, 35 sprzedaż w sklepach, 
hurtowniach oraz za  pośrednictwem Internetu (sklepy internetowe 
on-line), sprzedaż wysyłkowa i  katalogowa następujących towarów: 
urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, 
chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, zaopatrzenia w  wodę, 
urządzenia i instalacje grzewcze, ogrzewacze wody, bojlery, elementy 
grzewcze, piece grzewcze, piecyki gazowe, piece do ogrzewania cen-
tralnego, kotły gazowe do  centralnego ogrzewania, urządzenia cen-
tralnego ogrzewania, grzejniki do  centralnego ogrzewania, grzejniki 
elektryczne, grzejniki promiennikowe, elektryczne grzejniki wentylato-
rowe, grzejniki gazowe, płyty grzewcze, kuchenny sprzęt elektryczny, 
urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywno-
ści i napojów, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, urzą-
dzenia chłodzące, lodówki, kuchenny sprzęt elektryczny, kuchenki, ku-
chenki gazowe i elektryczne, kuchenki indukcyjne, elektryczne płyty 
kuchenne, domowe piekarniki, płyty grzejne do kuchenek, instalacje 
i  urządzenia sanitarne, sprzęt do  zaopatrywania w  wodę i  sanitacji, 
filtry do wody, aparatura do suszenia powietrzem, urządzenia grzew-
cze, urządzenia oświetleniowe, instalacje i urządzenia do ogrzewania, 
wentylacji, klimatyzacji i  oczyszczania powietrza, urządzenia zamia-
tające, czyszczące, myjące i piorące, pralki, pralki z wirówko-suszarką, 
odkurzacze domowe, miksery domowe (elektryczne), elektryczne ro-
boty kuchenne do użytku domowego, zmywarki do naczyń do użytku 
domowego, roboty do czyszczenia do celów domowych, elektryczne 
wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa domowego, maszynki 
do mielenia mięsa [elektryczne narzędzia] do użytku domowego, ma-
szyny do szycia do użytku domowego, urządzenia myjące, urządzenia 
do czyszczenia parą, urządzenia ogrodnicze napędzane elektrycznie, 
paliwa kopalne, paliwa mineralne, paliwa stałe, palne paliwa zbrylone, 
paliwa do celów grzewczych, paliwa na bazie węgla, węgiel, brykiety 
węgla, brykiety paliwowe, węgiel drzewny [paliwo], brykiety z węgla 
drzewnego, miał węglowy [paliwo], produkty na bazie węgla drzew-
nego do użytku jako paliwo, brykiety paliwowe do użytku domowego, 
brykiety paliwowe do  użytku domowego wykonane z  węgla z  do-
mieszką kwarcu, brykiety paliwowe do użytku domowego wykonane 
z koksu z domieszką kwarcu, koks 

(111) 327517 (220) 2019 05 28 (210) 500335
(151) 2019 12 06 (441) 2019 08 19
(732) eKO-VIT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
łódź (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) ReCyKlaSa
(510), (511) 40 usługi recyklingu, recykling opakowań, organizowa-
nie recyklingu 

(111) 327518 (220) 2019 05 28 (210) 500344
(151) 2019 12 06 (441) 2019 08 19
(732) TTM Tobacco, Klang (My)
(540) (znak słowny)
(540) hOPe
(510), (511) 34 tytoń, zapałki, papierosy, papierośnice, filtry papiero-
sowe, artykuły dla palaczy, cygarniczki, bibułka papierosowa, filtry 
do  papierosów, ustniki do  cygarniczek, fajki tytoniowe, cygaretki, 
cygara, popielniczki dla palaczy, zapalniczki dla palaczy 

(111) 327519 (220) 2019 05 28 (210) 500351
(151) 2019 12 02 (441) 2019 07 22
(732) e-KIOSK SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eContentlab
(540) 

(591) ciemnoniebieski, jasnoniebiski
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 17
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(510), (511) 16 dzienniki, gazety, czasopisma i  papierowe dodatki 
do  nich, książki, druki, fotografie, ulotki, cenniki, naklejki, artykuły 
biurowe, artykuły i materiały piśmienne, broszury, poradniki, mate-
riały szkoleniowe i instruktażowe, mapy, atlasy, kalendarze, 35 usługi 
w zakresie reklamy i promocji, usługi wynajmowania przestrzeni re-
klamowych, usługi dotyczące promocji i reklam prasowych, interne-
towych i telewizyjnych, usługi agencji reklamowych, usługi w zakre-
sie marketingu, usługi content marketing, usługi e-mail marketing, 
usługi social media marketing, usługi tworzenia i publikowania ma-
teriałów i tekstów reklamowych, usługi tworzenia i publikowania fil-
mów reklamowych, usługi rozpowszechniania materiałów i ogłoszeń 
reklamowych w mediach publicznych, usługi pozyskiwania i groma-
dzenia informacji gospodarczych i  ekonomicznych, usługi publiko-
wania elektronicznego z wykorzystaniem globalnej sieci komputero-
wej materiałów reklamowych, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, prognozy i analizy ekono-
miczne, analizy rynkowe, badania opinii publicznej, telemarketing, 
pozyskiwanie danych do komputerowych baz i systematyzacja tych 
danych, doradztwo w sprawach podatkowych w zakresie księgowo-
ści, 38 usługi w zakresie telekomunikacji, usługi w zakresie wysyłania, 
przekazywania i  odbierania elektronicznych wiadomości, 41 usługi 
w  zakresie edukacji, kształcenia, rozrywki, działalności sportowej 
i  kulturalnej, usługi tworzenia i  publikowania materiałów i  tekstów 
innych niż reklamowe, usługi wydawnicze, usługi publikowania, 
usługi zakresu publikowania tekstów, usługi publikowania elektro-
nicznego z wykorzystaniem globalnej sieci komputerowej informa-
cji, tekstów, obrazów, gazet, dzienników, czasopism, książek, druków, 
fotografii, poradników, broszur, map, atlasów, materiałów reklamo-
wych i instruktażowych, dodatków do nich, usługi tworzenia i publi-
kowania filmów innych niż reklamowe, opracowanie i gromadzenie 
informacji o wydarzeniach politycznych, edukacyjnych, sportowych, 
kulturalnych, opracowanie i  gromadzenie informacji o  wydarze-
niach politycznych, sportowych, o  kulturze, usługi w  zakresie foto-
grafii, usługi udostępniania strony internetowej zawierającej treści 
edukacyjne, rozrywkowe, sportowe i  kulturalne, usługi udzielania 
informacji w zakresie edukacji, rozrywki, sportu i kultury za pośred-
nictwem strony internetowej, usługi w zakresie organizowania debat 
i dyskusji publicznych, organizacja i obsługa kongresów, sympozjów, 
odczytów, konferencji, seminariów, konkursów, plebiscytów, imprez 
gospodarczych, kulturalnych, sportowych, nauczanie koresponden-
cyjne, informacje edukacyjne, nagrywanie (filmowanie) materiałów 
wideo na nośnikach do rejestracji dźwięku i obrazu, opracowywanie 
i gromadzenie informacji w dziedzinach powszechnego zaintereso-
wania, tj  informacji dotyczących wydarzeń w kraju i na świecie, poli-
tyki, edukacji, rozrywki, sportu, usługi edukacyjne związane z modą, 
w tym opracowywanie i gromadzenie informacji o modzie, 42 usługi 
projektowania, tworzenia, prowadzenia, administrowania i utrzymy-
wania stron internetowych dla osób trzecich, usługi projektowania, 
tworzenia, prowadzenia, administrowania i  utrzymywania portalu 
internetowego, usługi projektowania, tworzenia, prowadzenia, ad-
ministrowania i  utrzymywania profili na  serwisach społecznościo-
wych dla osób trzecich 

(111) 327520 (220) 2019 05 28 (210) 500353
(151) 2019 11 29 (441) 2019 07 22
(732) Cannabinoide Medizin Service gmbh, Berlin (De)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POlISh cannabis ClInICS
(540) 

(591) jasnoniebieski, zielony, czarny, biały
(531) 26 04 04, 26 05 01, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 22 konopie, 41 doradztwo w  zakresie szkoleń medycz-
nych, wydawanie publikacji medycznych, dostarczanie informacji 
edukacyjnych, kursy szkoleniowe związane z medycyną, medyczne 
usługi edukacyjne, nauczanie w  zakresie ziołolecznictwa, organi-
zowanie konferencji i  sympozjów w  dziedzinie nauk medycznych, 
organizowanie seminariów i kongresów o tematyce medycznej, 44 
konsultacje medyczne, usługi poradnictwa medycznego, doradztwo 

w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwali-
fikowany personel medyczny, usługi opieki medycznej świadczone 
przez kliniki i  szpitale, organizowanie leczenia medycznego, usługi 
medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu 

(111) 327521 (220) 2019 05 28 (210) 500358
(151) 2019 12 13 (441) 2019 08 19
(732) Unilab, lP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) artresan OPTIMa 1 a Day
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 26 04 03, 26 04 04, 26 11 01, 27 05 01, 27 05 05, 29 01 01, 
29 01 06
(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 kosmetycz-
ne, preparaty kosmetyczne do  odchudzania, preparaty do  golenia, 
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ust-
nej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne 
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, prepara-
ty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przybo-
rami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty 
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-
ny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty 
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty wita-
minowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mi-
neralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycz-
nego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze 
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów 
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty 
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowi-
ce, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów 
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, prepa-
raty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecz-
nicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmety-
ki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, 
okłady do  celów medycznych, środki sanitarne do  celów medycz-
nych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne pre-
paraty i  materiały diagnostyczne do  celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do  celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów lecz-
niczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniają-
ce, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, 
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające po-
ruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywa-
nia 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 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów 

(111) 327522 (220) 2019 05 28 (210) 500362
(151) 2019 12 12 (441) 2019 08 19
(732) Unilab, lP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UlTRaPIRyna
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(540) 

(591) ciemnoniebieski, niebieski, biały, zielony, żółty
(531) 01 15 23, 26 02 01, 27 05 01, 27 05 17, 29 01 15
(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 kosmetycz-
ne, preparaty kosmetyczne do  odchudzania, preparaty do  golenia, 
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ust-
nej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne 
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, prepara-
ty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przybo-
rami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty 
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-
ny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty 
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty wita-
minowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mi-
neralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycz-
nego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze 
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów 
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty 
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowi-
ce, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów 
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, prepa-
raty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecz-
nicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmety-
ki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, 
okłady do  celów medycznych, środki sanitarne do  celów medycz-
nych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne pre-
paraty i  materiały diagnostyczne do  celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do  celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów lecz-
niczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniają-
ce, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, 
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające po-
ruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywa-
nia 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 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów 

(111) 327523 (220) 2019 05 28 (210) 500370
(151) 2019 11 15 (441) 2019 07 29
(732) US Pharmacia International, Inc , Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540) gripex hotactive Forte
(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  odchudzania, preparaty do  golenia, od-
świeżacze do  ust, preparaty kosmetyczne do  pielęgnacji jamy ustnej 
i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, 
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne prepara-
ty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny 
intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowy-
mi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, prepa-
raty do mycia i pielęgnacji ciała, 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 celów leczniczych, preparaty wspo-
magające leczenie, suplementy diety, suplementy diety do  użytku 

medycznego, suplementy diety do  użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do  celów medycz-
nych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, die-
tetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty 
ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty ziołowe do ce-
lów leczniczych, produkty biobójcze do celów medycznych, produkty 
biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze do celów 
medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochod-
ne, produkty biotechnologiczne do  celów medycznych, preparaty 
farmaceutyczne do  pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, 
preparaty i  artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do  czyszcze-
nia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów medycz-
nych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, pre-
paraty 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 wyroby medyczne, takie jak aparaty 
i  instrumenty medyczne, 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  rehabilitacji, plastry chłodzące 
do celów medycznych, silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, me-
ble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów 

(111) 327524 (220) 2019 05 28 (210) 500376
(151) 2019 12 16 (441) 2019 08 26
(732) Unilab, lP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) artresan COMFORT
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 26 11 01, 27 05 01, 29 01 12
(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  odchudzania, preparaty do  golenia, od-
świeżacze do  ust, preparaty kosmetyczne do  pielęgnacji jamy ustnej 
i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, 
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne prepara-
ty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny 
intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowy-
mi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, prepa-
raty do mycia i pielęgnacji ciała, 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 celów leczniczych, preparaty wspo-
magające leczenie, suplementy diety, suplementy diety do  użytku 
medycznego, suplementy diety do  użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do  celów medycz-
nych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, die-
tetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty 
ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty ziołowe do ce-
lów leczniczych, produkty biobójcze do celów medycznych, produkty 
biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze do celów 
medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochod-
ne, produkty biotechnologiczne do  celów medycznych, preparaty 
farmaceutyczne do  pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, 
preparaty i  artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do  czyszcze-
nia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów medycz-
nych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, pre-
paraty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne 
do  celów medycznych, preparaty diagnostyczne do  celów medycz-
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nych, 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 medyczne, 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  rehabilitacji, plastry chłodzące 
do celów medycznych, silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, me-
ble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów 

(111) 327525 (220) 2019 05 28 (210) 500393
(151) 2019 12 02 (441) 2019 07 22
(732) gała MaRIUSZ PPhU aMg, Pabianice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) lisaMayo
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i  detalicznej związane 
ze  sprzedażą odzieży i  dodatków odzieżowych, usługi handlu hur-
towego i  detalicznego w  odniesieniu do  akcesoriów odzieżowych, 
usługi handlu hurtowego i  detalicznego w  zakresie akcesoriów 
mody, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w  zakresie 
torebek, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
artykułów jubilerskich, usługi sprzedaży w związku z przyborami to-
aletowymi, usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  torbami, usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycz-
nych, usługi w  zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, 
usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, dostar-
czanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, agencje 
reklamowe, reklama online za  pośrednictwem sieci komputerowej, 
pokazy towarów, prezentowanie produktów w  mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej w  zakresie, odzieży, dodatków odzieżowych, 
obuwia, toreb, kosmetyków, przyborów toaletowych i wyrobów jubi-
lerskich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i  usług, handlowe informacje i  porady udzielane 
konsumentom w wyborze towarów i usług 

(111) 327526 (220) 2019 05 29 (210) 500408
(151) 2019 12 16 (441) 2019 08 26
(732) eTK JanUSZKIeWICZ, CInCIO, BaRTOSZeWICZ SPÓłKa JaWna,  
Wałbrzych (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ReDCaRT
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 26 05 01, 26 13 25, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 42 doradztwo w  zakresie oprogramowania kompute-
rowego, dostarczanie wyszukiwarek internetowych, elektronicz-
na konwersja danych lub programów, instalacje oprogramowania 
komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzy-
mywanie stron internetowych dla osób trzecich 

(111) 327527 (220) 2019 05 29 (210) 500419
(151) 2019 12 02 (441) 2019 07 22
(732) naDRyST InVeSTMenTS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) The SPOT Restaurant & Bar
(540) 

(591) złoty
(531) 29 01 11, 27 05 01, 27 05 10, 27 05 17, 26 11 01

(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi barowe, puby, kawiarnie, ka-
feterie, herbaciarnie, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, 
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i  transportem, usługi cateringu, kontrak-
towe usługi w zakresie żywności, organizowanie posiłków w hotelach, 
przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie jedzenia i napojów, 
dekorowanie żywności, usługi w zakresie bankietów, przyjęć okazjonal-
nych oraz imprez, obsługa przyjęć okazjonalnych, udostępnianie obiek-
tów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, 
informacja o usługach restauracyjnych, dokonywanie rezerwacji restau-
racji i posiłków, doradztwo kulinarne, usługi doradców w zakresie win, 
usługi doradcze w dziedzinie cateringu obejmującego żywność i napoje 

(111) 327528 (220) 2019 05 29 (210) 500421
(151) 2019 11 29 (441) 2019 07 22
(732) BZK TM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) WOKUlSKI
(510), (511) 32 piwo, brzeczka piwna, napoje na bazie piwa, piwa sma-
kowe, piwa bezalkoholowe, drinki na bazie piwa, imitacja piwa, korzen-
ne piwa, piwa mineralizowane, napoje bezalkoholowe o  smaku piwa, 
piwa o małej zawartości alkoholu, piwa pszeniczne, piwa rzemieślnicze, 
piwo jasne (ale), piwo słodowe, 35 usługi hurtowe, sprzedaży wysył-
kowej oraz usługi detalicznych sklepów spożywczych i usługi sklepów 
wielobranżowych, świadczone bezpośrednio w  placówkach handlo-
wych oraz on-line w związku ze sprzedażą towarów, takich jak artykuły 
spożywcze, żywność gotowa, produkty spożywcze, słodycze i wyroby 
cukiernicze, napoje bezalkoholowe, piwo, napoje alkoholowe, produkty 
rolne, ogrodnicze oraz leśne, świeże owoce i warzywa, nasiona, natural-
ne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, odzież, obuwie i nakrycia głowy, 
przybory toaletowe, środki farmaceutyczne nie  na  receptę, wyroby 
tytoniowe, mapy, artykuły papiernicze, książki, czasopisma i gazety, za-
bawki, nagrane nośniki audio/wideo, urządzenia elektroniczne, baterie, 
produkty gospodarstwa domowego, mianowicie środki do czyszczenia 
i  przybory kuchenne, produkty zdrowotne i  produkty do  pielęgnacji 
urody, produkty samochodowe i smary, 39 transport, pakowanie i skła-
dowanie towarów, usługi przewożenia i dostarczania towarów, 43 usługi 
restauracyjne, barów, kafeterii, kawiarni, barów szybkiej obsługi (snack-
barów), usługi zaopatrzenia w żywość i napoje 

(111) 327529 (220) 2019 05 29 (210) 500425
(151) 2019 12 16 (441) 2019 08 26
(732) gOŹlIŃSKI MaRCIn gOMaR, Chrościce (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vege ManUFaKTURa
(540) 

(591) bialy, ciemnozielony, czerwony, zielony
(531) 26 05 01, 26 03 06, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 29 olej i tłuszcz kokosowy (do celów spożywczych), soje, 
przetworzone, mleko kokosowe napój, masło kokosowe, płatki koko-
sowe, olej palmowy jadalny, napoje na bazie mleka kokosowego 

(111) 327530 (220) 2019 05 29 (210) 500426
(151) 2019 11 29 (441) 2019 07 22
(732) PeTRynIaK RaFał laVa VISIOn, Kraków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) KODMISJa
(510), (511) 41 edukacja, edukacja w dziedzinie informatyki, edukacja 
online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy eks-
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tranetów, edukacja w dziedzinie posługiwania się komputerami, edu-
kacja i szkolenia w dziedzinie przetwarzania danych elektronicznych, 
edukacja w  dziedzinie przetwarzania danych, szkolenia w  zakresie 
programowania komputerów, usługi edukacyjne świadczone dla 
dzieci, usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci 

(111) 327531 (220) 2019 05 29 (210) 500429
(151) 2019 12 02 (441) 2019 07 22
(732) SIleSIan PhaRMa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Katowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kokoro
(540) 

(591) czerwony, niebieski
(531) 02 09 01, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 8 cążki do  skórek, cążki do  obcinania paznokci, 10 lak-
tatory, aspiratory do  nosa, butelki dla dzieci, smoczki niemowlęce, 
smoczki, dla dzieci, smoczki do butelek do karmienia niemowląt 

(111) 327532 (220) 2019 05 29 (210) 500432
(151) 2019 11 29 (441) 2019 07 22
(732) BZK TM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOKUlSKI
(540) 

(591) czarny, brązowy
(531) 09 07 01, 10 03 04, 27 05 01
(510), (511) 32 piwo, brzeczka piwna, napoje na  bazie piwa, piwa 
smakowe, piwa bezalkoholowe, drinki na bazie piwa, imitacja piwa, 
korzenne piwa, piwa mineralizowane, napoje bezalkoholowe o sma-
ku piwa, piwa o  małej zawartości alkoholu, piwa pszeniczne, piwa 
rzemieślnicze, piwo jasne (ale), piwo słodowe, 35 usługi hurtowe, 
sprzedaży wysyłkowej oraz usługi detalicznych sklepów spożyw-
czych i usługi sklepów wielobranżowych, świadczone bezpośrednio 
w placówkach handlowych oraz on-line w związku ze sprzedażą to-
warów, takich jak artykuły spożywcze, żywność gotowa, produkty 
spożywcze, słodycze i  wyroby cukiernicze, napoje bezalkoholowe, 
piwo, napoje alkoholowe, produkty rolne, ogrodnicze oraz leśne, 
świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma 
dla zwierząt, odzież, obuwie i  nakrycia głowy, przybory toaletowe, 
środki farmaceutyczne nie  na  receptę, wyroby tytoniowe, mapy, 
artykuły papiernicze, książki, czasopisma i  gazety, zabawki, nagra-
ne nośniki audio/wideo, urządzenia elektroniczne, baterie, produk-
ty gospodarstwa domowego, mianowicie środki do  czyszczenia 
i przybory kuchenne, produkty zdrowotne i produkty do pielęgna-
cji urody, produkty samochodowe i smary, 39 transport, pakowanie 
i składowanie towarów, usługi przewożenia i dostarczania towarów, 
43 usługi restauracyjne, barów, kafeterii, kawiarni, barów szybkiej 
obsługi (snac-kbarów), usługi zaopatrzenia w żywość i napoje 

(111) 327533 (220) 2019 05 29 (210) 500439
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 09
(732) BRUK-BeT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, nieciecza (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) inspirujemyenergia
(510), (511) 9 ogniwa fotowoltaiczne monokrystaliczne i polikrysta-
liczne, 11 lampy solarne, 35 usługi sprzedaży modułów fotowolta-
icznych świadczone przez sklepy detaliczne i hurtownie, za pomocą 

katalogów przesyłanych pocztą oraz poprzez strony internetowe, 
usługi sprzedaży modułów fotowoltaicznych i lamp solarnych z wy-
korzystaniem sieci teleinformatycznej, telemarketing, 37 instalacja, 
konserwacja, naprawa ogniw fotowoltaicznych 

(111) 327534 (220) 2019 05 29 (210) 500448
(151) 2019 11 29 (441) 2019 07 22
(732) PBO ŚlĄSK SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Sosnowiec (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ś PBO ŚlĄSK
(540) 

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 26 01 01, 26 04 01, 26 04 06, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 37 budownictwo, budownictwo mieszkaniowe, budownic-
two komercyjne, budownictwo lądowe, budownictwo przemysłowe, 
konserwacja i naprawa budynków, murarstwo, nadzór budowlany, nad-
zór nad budowaniem konstrukcji, nadzór nad remontami budynków, 
nadzór nad renowacją budynków, nadzór nad robotami budowlanymi, 
naprawa budynków, naprawa fasad, naprawa i konserwacja budynków 
na wypadek rozbiórki, naprawa i konserwacja budynków biurowych, na-
prawa i  konserwacja budynków mieszkalnych, odnawianie i  renowacja 
budynków, prace budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, renowa-
cja i naprawa budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i  wyburzeniowe, usługi budowlane w  zakresie budowania na  potrzeby 
przemysłu, usługi inspekcji budowlanej [w  trakcie prac budowlanych], 
usługi odnawiania budynków, wynajem narzędzi, instalacji i  sprzętu 
budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i  konserwacyjnego, zago-
spodarowywanie gruntu pod zabudowę, 42 badania architektoniczne, 
badania geologiczne, doradztwo projektowe, doradztwo technologicz-
ne, inżynieria techniczna, inżynieria (prace inżynieryjne), planowanie bu-
dowy nieruchomości, planowanie i projektowanie obiektów sportowych, 
planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, planowanie projek-
tów technicznych w dziedzinie inżynierii, pomiary geodezyjne, pomiary 
inżynieryjne, projektowanie architektoniczne, projektowanie budowla-
ne, projektowanie budynków, projektowanie konstrukcji, projektowanie 
obiektów sportowych, projektowanie robót inżynieryjnych do zapobie-
gania zalewaniu terenów wodą powodziową, projektowanie robót inży-
nieryjnych do  zapobiegania zalewaniu budynków wodą powodziową, 
projektowanie ramowych konstrukcji przestrzennych, projektowanie 
systemów inżynierii budowlanej, projektowanie techniczne i  doradz-
two, przygotowywanie planów architektonicznych, przygotowywanie 
raportów technicznych, przygotowywanie raportów architektonicznych, 
usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków przemysło-
wych, usługi architektoniczne, usługi architektoniczne w  zakresie pro-
jektowania budynków komercyjnych, usługi architektoniczne w zakresie 
projektowania obiektów biurowych, usługi architektoniczne w  zakresie 
projektowania budynków biurowych, usługi architektoniczne w zakresie 
projektowania centrów handlowych, usługi architektoniczne w zakresie 
przygotowywania planów architektonicznych, usługi inżynieryjne, usługi 
inżynieryjne i w zakresie architektury, usługi inżynieryjne w zakresie pro-
jektowania konstrukcji, usługi projektowania, usługi technologiczne 

(111) 327535 (220) 2019 05 29 (210) 500455
(151) 2019 12 10 (441) 2019 08 26
(732) InSPIRe COnSUlTIng SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Olsztyn (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InSPIRe COnSUlTIng
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(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 36 agencje kredytowe, agencje nieruchomości, agencje 
ściągania wierzytelności, analizy finansowe, doradztwo w  sprawach 
finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo 
w  zakresie długów, informacja o  ubezpieczeniach, informacje finan-
sowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, organizowanie 
finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nie-
ruchomości, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem 
strony internetowej, usługi badań dotyczących finansów, usługi finan-
sowania, usługi ubezpieczeniowe, wycena nieruchomości, wynajem 
biur do  coworkingu, wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie 
finansami, zarządzanie finansowe płatnościami z  tytułu refundacji 
w  imieniu osób trzecich, zarządzanie nieruchomością, 41 organizo-
wanie i  prowadzenie konferencji, organizowanie i  prowadzenie kon-
gresów, organizowanie i  prowadzenie seminariów, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
(szkolenie), przekazywanie know-how (szkolenia), publikowanie on-li-
ne elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych 
niż teksty reklamowe, 42 aktualizowanie oprogramowania komputero-
wego, badania techniczne, hosting stron internetowych, konwersja da-
nych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów 
komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, opracowywanie 
projektów technicznych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi 
produktami dla osób trzecich, projektowanie oprogramowania kom-
puterowego, stylizacja (wzornictwo przemysłowe), tworzenie i utrzy-
mywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie platform 
komputerowych, usługi architektoniczne, usługi doradcze w dziedzi-
nie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputero-
wej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki 

(111) 327536 (220) 2019 05 29 (210) 500460
(151) 2019 12 13 (441) 2019 07 22
(732) PRO1 SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) CTe
(510), (511) 41 techniczna obsługa imprez, konferencji, koncertów, 
targów, wynajem i obsługa: nagłośnienia, oświetlenia scenicznego, 
oświetlenia architektonicznego, multimediów, efektów scenicznych, 
wynajem sceny plenerowej, podestów scenicznych, organizacja i ob-
sługa imprez masowych 

(111) 327537 (220) 2019 05 29 (210) 500467
(151) 2019 11 26 (441) 2019 08 12
(732) SPaCeFaCTORy DCa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) SpaceFactory
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie pro-
jektów budowlanych, wyceny handlowe, 36 zarządzanie nierucho-
mością, wycena nieruchomości, pośrednictwo w  obrocie nierucho-
mościami, 37 budownictwo, usługi doradztwa budowlanego, nadzór 
budowlany, konsultacje budowlane, czyszczenie budynków od  we-
wnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, budowa fabryk, budowa 
i naprawa magazynów, 42 projektowanie budowlane, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, 
badania techniczne, 45 zarządzanie prawami autorskimi 

(111) 327538 (220) 2019 05 29 (210) 500477
(151) 2019 12 16 (441) 2019 08 26
(732) Unilab, lP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Difortan

(540) 

(591) biały, granatowy
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum do twa-
rzy i  ciała, balsamy i  lotiony do  twarzy i  ciała, masła do  ciała, mleczka 
do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, prepara-
ty kosmetyczne do  odchudzania, preparaty do  golenia, odświeżacze 
do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środ-
ki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, kosmetyczne 
preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do opalania, 
produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami ko-
smetycznymi, preparaty do  depilacji, preparaty do  higieny intymnej 
lub do  celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki 
sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do my-
cia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 
produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do  pielęgnacji zdrowia, 
produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, mine-
rały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne 
wody do  celów 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 specjalne-
go przeznaczenia medycznego, dietetyczne 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 medycznych, 
produkty bakteriobójcze do  celów medycznych, szczepionki dla ludzi, 
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, prepa-
raty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki leczni-
cze, 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 ce-
lów 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 apa-
raty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne 
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okła-
dy do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządze-
nia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów 
medycznych, silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów 

(111) 327539 (220) 2019 05 29 (210) 500480
(151) 2019 11 29 (441) 2019 07 22
(732) OSUChOWSKI anDRZeJ WOlF TRaIl, Zakopane (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOlF TRaIl
(540) 

(531) 03 06 05, 03 01 08, 26 11 03, 27 05 01
(510), (511) 37 konserwacja i  naprawa sprzętu sportowego, konser-
wacja i naprawa nart, pielęgnacja i naprawa nart, usługi w zakresie 
regulowania nart, udzielanie informacji związanych z  naprawą lub 
konserwacją sprzętu sportowego, udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją nart, 41 wypożyczanie sprzętu sportowe-
go lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych, wypożyczanie nart 
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(111) 327540 (220) 2019 05 29 (210) 500483
(151) 2019 11 29 (441) 2019 07 22
(732) BaBIŃSKI BOgDan BIURO geODeZyJne geO-PROCeS, 
Chorzów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) geo Proces Biuro geodezyjne
(540) 

(531) 01 05 02, 27 05 01
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, 
odzież dziewczęca, swetry, topy, odzież wierzchnia dla kobiet i  męż-
czyzn, odzież wierzchnia dla dziewcząt i chłopców, odzież wierzchnia 
dla dzieci, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież treningowa, 
odzież do spania, sukienki, suknie, t-shirty, koszulki, bluzy, bluzki, spód-
nice, koszule, spodnie, bielizna damska, bielizna męska, bielizna dzie-
cięca, kurtki, skarpetki, 42 usługi geodezyjne, pomiary geodezyjne, 
projektowanie pomiarów geodezyjnych, usługi w zakresie miernictwa 
geodezyjnego, wykonywanie pomiarów, usługi w zakresie przeglądów 
technicznych, pomiary gruntów i dróg, pomiary hydrograficzne, pomia-
ry inżynieryjne, pomiary parametrów środowiska wewnątrz struktur 
inżynierii wodno-lądowej, usługi architektoniczne dotyczące zagospo-
darowania terenu, usługi architektoniczne i  inżynieryjne, usługi inży-
nieryjne i w zakresie architektury, usługi architektoniczne i planowania 
urbanistycznego, usługi digitalizacji map, usługi doradcze związane 
z urbanistyką, usługi projektowania map, usługi zarządzania projekta-
mi inżynieryjnymi, usługi w zakresie projektowania, usługi projektowe 
dotyczące nieruchomości mieszkalnych, usługi projektowe związane 
z nieruchomościami, usługi rysowania w zakresie inżynierii wodno-lą-
dowej, usługi technologiczne w  zakresie projektowania, usługi w  za-
kresie projektowania technicznego, usługi w zakresie rysunku technicz-
nego, usługi w  zakresie wspomaganego komputerem projektowania 
i rysunku technicznego, wspomagane komputerowo usługi projektowe 
związane z architekturą, zarządzanie projektami architektonicznymi 

(111) 327541 (220) 2019 05 30 (210) 500496
(151) 2019 12 11 (441) 2019 08 19
(732) JanTOŃ SPÓłKa aKCyJna SPÓłKa KOManDyTOWa, 
Dobroń (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) WIlD WIne
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina 
owocowe, wyroby winiarskie 

(111) 327542 (220) 2019 05 30 (210) 500497
(151) 2019 12 10 (441) 2019 08 19
(732) JanTOŃ SPÓłKa aKCyJna SPÓłKa KOManDyTOWa, 
Dobroń (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) laZy Wheel
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina 
owocowe, wyroby winiarskie 

(111) 327543 (220) 2019 05 30 (210) 500503
(151) 2019 12 13 (441) 2019 07 22
(732) BOCIanOWSKa MagDalena, Rabka-Zdrój (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KlaSen
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 29 01 12, 27 05 01, 26 04 16
(510), (511) 11 wyciągi kuchenne 

(111) 327544 (220) 2019 05 30 (210) 500512
(151) 2019 12 06 (441) 2019 07 22
(732) ZaKłaDy PIWOWaRSKIe głUBCZyCe SPÓłKa aKCyJna, 
głubczyce (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) gOlDen Keg
(510), (511) 32 piwo, drink na bazie piwa, napoje bezalkoholowe, na-
poje orzeźwiające 

(111) 327545 (220) 2019 05 30 (210) 500521
(151) 2019 12 09 (441) 2019 08 19
(732) hUTa MałaPaneW SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Ozimek (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hM
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 6 gzymsy (formy, odlewy) metalowe, 11 zawory do  rur 
i rurociągów 

(111) 327546 (220) 2019 05 30 (210) 500529
(151) 2019 12 16 (441) 2019 08 26
(732) SZWeD-STRUŻyŃSKa leOnaRDa, Kiełpin (Pl);
MIeRZeJeWSKa eWa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TaRgi SZTUKi DOSTĘPneJ
(540) 

(591) biały, żółty, niebieski, ciemnoniebieski, czerwony, czarny
(531) 26 04 08, 26 02 01, 26 04 01, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 9 cyfrowe materiały edukacyjne i promocyjne dotyczące 
sztuki do  pobrania, publikacje elektroniczne do  pobrania, katalogi 
i biuletyny informacyjne w formie elektronicznej, pliki multimedialne 
do  pobrania, pliki graficzne do  pobrania, aplikacje mobilne do  po-
brania do  użytku ze  smartfonami, oprogramowanie komputerowe, 
16 publikacje drukowane, czasopisma, magazyny, albumy, katalogi, 
biuletyny informacyjne, ulotki i foldery reklamowe, fotografie, książ-
ki, poradniki, materiały reklamowe i promocyjne drukowane, plakaty, 
komiksy, obrazy, reprodukcje dzieł sztuki, reprodukcje graficzne, ka-
lendarze, materiały piśmienne, zakładki, 35 usługi handlu w zakresie 
dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, organizowanie i przepro-
wadzanie targów i  aukcji dzieł sztuki, organizowanie i  prowadzenie 
wystaw sztuki w celach komercyjnych lub reklamowych, promowanie 
dzieł sztuki artystów, publikacja testów dla celów promocji sprzedaży, 
poszukiwania w zakresie patronatu, pośrednictwo w zakresie trans-
akcji handlowych, administracyjne rozpatrywanie zamówień związa-
nych ze sprzedażą dzieł sztuki, informacja handlowa na temat dzieł 
sztuki, 41 wystawy sztuki, usługi galerii sztuki, usługi związane z wy-
stawami sztuki, usługi edukacyjne w zakresie sztuki, usługi kulturalne, 
edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, organi-
zowanie wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, publikowanie 
tekstów innych niż reklamowe także za  pośrednictwem Internetu, 
udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, udostęp-
nianie treści audio, wideo i multimediów online nie do pobrania, usłu-
gi rozrywkowe i  edukacyjne w  postaci opracowywania, tworzenia 
i produkcji treści związanych z dziełami sztuki i twórcami, udostępnia-
nie informacji dotyczących wydarzeń związanych z dziełami sztuki    
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 327547 (220) 2019 05 31 (210) 500568
(151) 2019 12 16 (441) 2019 08 26
(732) Unilab, lP, Rockville (US)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ISKIal
(540) 

(591) granatowy, biały
(531) 27 05 01, 29 01 12
(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 kosmetycz-
ne, preparaty kosmetyczne do  odchudzania, preparaty do  golenia, 
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ust-
nej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne 
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, prepara-
ty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przybo-
rami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty 
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-
ny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty 
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty wita-
minowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mi-
neralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycz-
nego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze 
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów 
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty 
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowi-
ce, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów 
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, prepa-
raty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecz-
nicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmety-
ki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, 
okłady do  celów medycznych, środki sanitarne do  celów medycz-
nych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne pre-
paraty i  materiały diagnostyczne do  celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do  celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów lecz-
niczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniają-
ce, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, 
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające po-
ruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywa-
nia 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 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów 

(111) 327548 (220) 2019 06 03 (210) 500594
(151) 2019 11 08 (441) 2019 07 15
(732) CenTRUM InWeSTyCyJne SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wołów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ci CenTRUM InWeSTyCyJne CIePłO I KOMFORT
(540) 

(591) ciemnoszary, pomarańczowy, żółty
(531) 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 37 usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne 

(111) 327549 (220) 2019 06 03 (210) 500596
(151) 2019 11 14 (441) 2019 07 22
(732) PIOnDłO MaTeUSZ TleTUR, lublin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tletur FIShIng anD yOU
(540) 

(531) 03 11 11, 03 11 24, 27 05 01, 27 05 17
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 artykuły sporto-
we-sprzęt wędkarski 

(111) 327550 (220) 2019 06 03 (210) 500599
(151) 2019 11 08 (441) 2019 07 15
(732) PVg SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, Szczecin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CP24
(540) 

(591) granatowy
(531) 26 11 06, 26 11 08, 27 05 01, 29 01 04, 27 07 01
(510), (511) 7 urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i  piorące, 
myjnie samochodowe 

(111) 327551 (220) 2019 06 03 (210) 500600
(151) 2019 12 05 (441) 2019 08 19
(732) PROFI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
grabów nad Prosną (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFi nowy, lepszy smak! Ogórkowa z mięsem wieprzowym 
zupa pełna smaku Podgrzej i  zjedz Bez konserwantów Bez 
barwników
(540) 

(591) biały, żółty, czerwony, zielony, czarny
(531) 03 07 03, 25 01 15, 27 05 01, 29 01 15, 26 01 01, 26 01 18, 
08 07 01, 05 09 01, 05 09 15, 05 09 21, 05 09 22
(510), (511) 29 zupy, zupy porcjowane gotowe do spożycia po pod-
grzaniu, zupa warzywna, zupa ogórkowa 

(111) 327552 (220) 2019 06 03 (210) 500614
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 09
(732) aKaDeMIa hUManISTyCZnO-eKOnOMICZna W łODZI, 
łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CKP Centrum Kształcenia Podyplomowego
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(540) 

(591) szary, czerwony
(531) 29 01 12, 26 01 01, 27 05 01
(510), (511) 41 edukacja, prowadzenie szkół, informacje o  edukacji, 
porady w  zakresie edukacji lub kształcenia, organizowanie, prowa-
dzenie i obsługa: konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów, semi-
nariów, warsztatów i szkoleń, organizowanie konkursów w zakresie 
edukacji lub rozrywki, pokazy kształcenia praktycznego, nauczanie 
korespondencyjne, publikowanie książek, publikacje elektroniczne 
on-line książek i  periodyków, organizowanie i  prowadzenie spraw-
dzianów edukacyjnych 

(111) 327553 (220) 2019 06 03 (210) 500615
(151) 2019 12 05 (441) 2019 08 19
(732) PROFI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
grabów nad Prosną (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFi nowy, lepszy smak! Pomidorowa z kurczakiem i ryżem 
zupa pełna smaku Podgrzej i  zjedz Produkt bezglutenowy Bez 
konserwantów Bez barwników
(540) 

(591) biały, jasnożółty, zielony, żółty, czerwony, czarny
(531) 03 07 03, 08 07 01, 05 09 17, 05 09 22, 26 01 01, 26 01 18, 
29 01 15, 08 07 25, 25 01 15
(510), (511) 29 zupy, zupy porcjowane gotowe do spożycia po pod-
grzaniu, zupa warzywna, zupa pomidorowa 

(111) 327554 (220) 2019 06 03 (210) 500651
(151) 2019 12 12 (441) 2019 08 19
(732) PROTIM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Poznań (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) iFormer
(510), (511) 7 urządzenia do przenoszenia i transportu, roboty przemy-
słowe, pakowarki, instalacje do pakowania, przenośniki i pasy do prze-
nośników, maszyny paletujące, urządzenia formujące i pakujące, windy 
i  podnośniki, maszyny podające tace na  linie, mechanizmy otwiera-
jące i  zamykające, maszyny i  urządzenia do  obróbki i  przetwórstwa, 
maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wy-
dobywczego i górnictwa, pompy, kompresory i dmuchawy, dystrybu-
tory automatyczne, generatory elektryczności, maszyny i  obrabiarki 
do  sytuacji awaryjnych i  ratunkowych, maszyny do  produkcji karto-
nów, maszyny do  produkcji pudeł kartonowych, manipulatory [ma-
szyny] do użytku przemysłowego, manipulatory [ramiona] robotyczne 
do celów przemysłowych, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące 
i  piorące, maszyny i  urządzenia tnące, wiercące, ścierające, ostrzące 
i do obróbki powierzchni, młyny i rozdrabniarki, maszyny odlewnicze 
i do formowania, maszyny, obrabiarki oraz narzędzia i urządzenia o na-
pędzie elektrycznym, do mocowania i  łączenia, maszyny i przyrządy 
do  spawania i  lutowania, urządzenia filtrujące, separujące i  wirów-
ki, maszyny powlekające, sortowniki odpadów, maszyny drukujące 
i zszywające, maszyny do szycia do wyrobów włókienniczych i skóry, 

obrabiarki, maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania 
żywności i napojów, maszyny i urządzenia do przetwarzania tytoniu, 
chemii przemysłowej, 9 roboty laboratoryjne, roboty do nadzoru bez-
pieczeństwa, roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligen-
cję, utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia technologii 
informacyjnej i  audiowizualne, multimedialne i  fotograficzne, urzą-
dzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne 
i symulatory, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, 
przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kon-
trolery, aparatura, urządzenia i  kable do  zastosowania w  elektryce, 
urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia nawigacyj-
ne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficz-
ne, urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii 
elektrycznej, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: urządzenia 
do przenoszenia i transportu, roboty przemysłowe, pakowarki, instala-
cje do pakowania, przenośniki i pasy do przenośników, maszyny pale-
tujące, urządzenia formujące i pakujące, windy i podnośniki, maszyny 
podające tace na linie, mechanizmy otwierające i zamykające, maszyny 
i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, maszyny rolnicze oraz do ro-
bót ziemnych, maszyny budowlane oraz dla przemysłu wydobywcze-
go i górnictwa, pompy, kompresory i dmuchawy, dystrybutory auto-
matyczne, generatory elektryczności, maszyny i obrabiarki do sytuacji 
awaryjnych i ratunkowych, maszyny do produkcji kartonów, maszyny 
do produkcji pudeł kartonowych, manipulatory [maszyny] do użytku 
przemysłowego, manipulatory [ramiona] robotyczne do  celów prze-
mysłowych, urządzenia zamiatające i czyszczące oraz myjące i piorące, 
maszyny oraz urządzenia tnące i wiercące jak też ścierające i ostrzące 
oraz do obróbki powierzchni, młyny i rozdrabniarki, maszyny odlewni-
cze i do formowania, maszyny i obrabiarki oraz narzędzia i urządzenia 
o  napędzie elektrycznym, urządzenia do  mocowania i  łączenia, ma-
szyny i przyrządy do spawania i  lutowania, urządzenia filtrujące oraz 
separujące i  wirówki, maszyny powlekające, sortowniki odpadów, 
maszyny drukujące i zszywające, maszyny do szycia do wyrobów włó-
kienniczych i skóry, obrabiarki, maszyny i urządzenia do przetwarzania 
i przygotowywania żywności i napojów, maszyny i urządzenia do prze-
twarzania tytoniu oraz chemii przemysłowej, roboty laboratoryjne, ro-
boty do nadzoru bezpieczeństwa, roboty humanoidalne wyposażone 
w  sztuczną inteligencję, utrwalone na  nośnikach informacje i  dane, 
urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne jak też multime-
dialne i fotograficzne, urządzenia do badań naukowych i laboratoryj-
ne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia zabezpieczające 
oraz ochronne i sygnalizacyjne, przyrządy miernicze oraz do wykrywa-
nia i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, aparatura oraz urządzenia 
i kable do zastosowania w elektryce, urządzenia optyczne, wzmacnia-
cze i korektory, urządzenia nawigacyjne i naprowadzające, urządzenia 
lokalizacyjne i  do  namierzania celu oraz kartograficzne, urządzenia 
naukowe i  laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, 
zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, usługi 
w zakresie pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu part-
nerów handlowych, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi 
doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób trzecich w za-
kresie wyboru i doboru produktów, doradztwo gospodarcze związa-
ne z  franchisingiem, zarządzanie przedsiębiorstwami franczyzowy-
mi, doradztwo w  zakresie organizowania i  zarządzania działalnością 
gospodarczą, organizowanie targów, wystaw i  kongresów w  celach 
handlowych oraz reklamowych, pokazy towarów, 37 instalowanie, 
konserwacja i  naprawa maszyn i  urządzeń do  pakowania, formowa-
nia, zawijania, paletowania, przenośników i pasów do przenośników, 
urządzeń do  przenoszenia i  transportu, robotów przemysłowych, 
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn 
i urządzeń do pakowania lub owijania, 39 wynajem maszyn i urządzeń 
do  pakowania, formowania, zawijania, paletowania, przenośników 
i pasów do przenośników, urządzeń do przenoszenia i transportu, ro-
botów przemysłowych, udzielanie informacji dotyczących wynajmu 
maszyn i urządzeń do pakowania lub owijania, usługi wynajmu zwią-
zane z transportem i magazynowaniem, wynajem maszyn i urządzeń 
do załadunku i rozładunku, wynajem modułów i pojemników, do ma-
gazynowania i  transportu, 42 usługi projektowania, usługi naukowe 
i  technologiczne, testowanie, stwierdzanie autentyczności i  kontrola 
jakości, usługi inżynieryjne, opracowywanie produktów, prace badaw-
czo-rozwojowe nad produktami, certyfikacja, testowanie urządzeń 
przemysłowych do  celów certyfikacji, adaptacja maszyn i  urządzeń 
przemysłowych, projektowanie instalacji i  urządzeń przemysłowych, 
projektowanie opakowań i materiałów do pakowania, projektowanie 
maszyn i urządzeń do pakowania, zawijania, paletowania 
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(111) 327555 (220) 2019 06 04 (210) 500657
(151) 2019 12 12 (441) 2019 08 19
(732) BZK TM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOlWaRK JanIKÓW ManUFaKTURa WÓDeK I lIKIeRÓW
(540) 

(591) czarny, jasnobrązowy
(531) 06 07 25, 03 03 01, 27 05 01, 27 05 10, 29 01 12
(510), (511) 32 piwo, piwa smakowe, piwa korzenne, piwa o  małej 
zawartości alkoholu, likiery bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe 
o smaku piwa, sporządzane na bazie piwa, piwa rzemieślnicze, piwa 
bezalkoholowe, imitacja piwa, piwa pszeniczne, piwo jasne (ale), piwo 
słodowe, 33 wódka, pitne alkohole wysokoprocentowe, likiery, likiery: 
ziołowe, kremowe, curacao, likiery na bazie kawy, likiery z zawartością 
śmietanki, likiery na bazie szkockiej whisky, napoje alkoholowe z owo-
ców, wiśniówka, cydr, dżin, nalewki, kirsz, miód pitny, alkohole i likiery 
wspomagające trawienie, ekstrakty alkoholowe, wina, napoje alkoho-
lowe z zawartością wina, wina alkoholizowane, 40 produkcja napojów 
alkoholowych na rzecz osób trzecich, usługi destylacji alkoholu 

(111) 327556 (220) 2019 06 04 (210) 500659
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 09
(732) KRyłOWICZ MaRIan, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIZyJny MOnITORIng alaRMOWy WłaManIe na ŻyWO-
InTeRWenCJa
(540) 

(591) żółty, jasnożółty, jasnozielony, ciemnozielony, szary, 
pomarańczowy, biały
(531) 16 03 01, 02 01 23, 02 09 04, 07 01 08, 16 01 04, 14 05 23, 
24 01 05, 26 01 01, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 45 usługi doradcze w zakresie usług detektywistycznych, 
usługi detektywistyczne, konsultacje dotyczące zapobiegania po-
żarom, kontrola bagaży dla celów bezpieczeństwa, kontrola fabryk 
dla celów bezpieczeństwa, doradztwo w  sprawach bezpieczeń-
stwa, monitoring systemów bezpieczeństwa, usługi monitoringu, 
monitoring alarmów bezpieczeństwa i  antywłamaniowych, opieka 
nad domem pod nieobecność właścicieli, ochrona osobista, usługi 
strażników ochrony, ochrona obiektów i sprzętu, usługi ochroniarzy 
w zakresie ochrony mienia i osób, usługi ochroniarskie w budynkach, 
usługi ochrony w  celu zabezpieczenia mienia, dzierżawa alarmów 
pożarowych, otwieranie zamków zabezpieczających 

(111) 327557 (220) 2019 06 04 (210) 500664
(151) 2019 12 12 (441) 2019 08 19
(732) haSCO TM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Wrocław (Pl)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Virusin Forte
(540) 

(591) granatowy, żółty, biały
(531) 27 05 01, 27 05 10, 29 01 13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, dietetycz-
na żywność i substancje dla celów leczniczych 

(111) 327558 (220) 2019 06 04 (210) 500668
(151) 2019 12 13 (441) 2019 08 19
(732) JagODa anDRZeJ, Piła (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WhITe TaXI
(540) 

(531) 26 04 04, 26 04 18, 27 05 01
(510), (511) 39 usługi taksówkarskie 

(111) 327559 (220) 2019 06 03 (210) 500684
(151) 2019 12 17 (441) 2019 09 02
(732) heRMan OleKSanDR, Zgorzelec (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Dobry aptekarz
(510), (511) 29 oleje i tłuszcze jadalne, olej spożywczy, olej z rokitnika, 
olej z czarnuszki, olej z ostropestu, olej lniany, olej z pestek dyni, olej 
z miąższu rokitnika, olej z pestek rokitnika, olej z arbuza, olej z amaran-
tusa, olej sezamowy, olej konopny (konopia siewna), olej z orzechów 
włoskich, olej z dzikiej róży, olej cedrowy, olej z zalążków pszenicy 

(111) 327560 (220) 2019 06 04 (210) 500686
(151) 2019 12 13 (441) 2019 08 19
(732) SaInI aVInaSh, Walendów (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) ZIlleR
(510), (511) 18 parasole 

(111) 327561 (220) 2019 06 04 (210) 500690
(151) 2019 12 13 (441) 2019 08 19
(732) IC TRaDe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CreamlUX
(540) 

(591) czerwony, granatowy, niebieski
(531) 01 13 15, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 1 chemikalia czyszczące, detergenty do użytku przemysło-
wego, chemiczne środki czyszczące do użytku przemysłowego, che-
miczne środki czyszczące do stosowania w procesach przemysłowych 
produkty chemiczne do celów przemysłowych, mianowicie produkty 
odtłuszczające, odbarwiające, pochłaniające, impregnujące, emulga-
tory, substancje powierzchniowo czynne i  substancje żrące, 3 środki 
i  preparaty czyszczące, środki myjące, wybielające, odtłuszczające, 
polerujące, nabłyszczające, szorujące i ścierające do użytku profesjo-
nalnego w przemyśle, budynkach i miejscach użyteczności publicznej 
oraz gastronomii, środki i  preparaty czyszczące, myjące, polerujące, 
szorujące i ścierające do użytku domowego, odplamiacze, środki i pre-
paraty do usuwania rdzy, środki do usuwania kamienia 
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(111) 327562 (220) 2019 06 05 (210) 500718
(151) 2019 12 14 (441) 2019 08 19
(732) nOWaRa MaReK DOlnOŚlĄSKI PaRK  
PRZeMySłOWO-hanDlOWy, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Future architekci
(540) 

(591) jasnoniebieski, niebieski, biały
(531) 26 03 16, 26 03 23, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 42 architektura, usługi architektoniczne, doradztwo ar-
chitektoniczne 

(111) 327563 (220) 2019 06 05 (210) 500724
(151) 2019 12 04 (441) 2019 08 19
(732) MaRKa SOKOłÓW-SeRVICe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa,  
Sokołów Podlaski (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) naDBUŻaŃSKa
(510), (511) 29 mięso, wyroby z  mięsa, ekstrakty mięsne, wyroby 
na bazie mięsa 

(111) 327564 (220) 2019 06 05 (210) 500727
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 09
(732) IMPReFaRB FaBRyKa FaRB SPÓłKa JaWna DĄBROWSCy, 
golub-Dobrzyń (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aluStars
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 6 narożniki, kątowniki stalowe, konstrukcje metalowe 
stosowane w budownictwie, metalowe usztywnienia jako okucia bu-
dowlane, metalowe wsporniki dla budownictwa 

(111) 327565 (220) 2019 06 05 (210) 500733
(151) 2019 12 10 (441) 2019 08 26
(732) PUWeR POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUWeRlaB COSMeTICS
(540) 

(591) fioletowy, granatowy, jasnoniebieski, szary
(531) 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki nielecznicze, pianki, tipsy, eyelinery, 
toniki, kosmetyki upiększające, korektory, kosmetyki kolorowe, olejki 
mineralne, środki nawilżające [kosmetyki], kremy tonizujące, kosmety-
ki do samoopalania, kosmetyki do włosów, żele nawilżające, kosmetyki 
do rzęs, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do brwi, koncentraty nawil-
żające, preparaty samoopalające, kosmetyki do  makijażu, kosmetyki 
w formie żeli, kosmetyki do cery zmarszczkowej, maseczki do skóry, żele 
po opalaniu, kremy do ciała, kremy do twarzy, kosmetyki koloryzujące 
do skóry, kosmetyki w postaci różu, kosmetyki w formie olejków, kosme-
tyki w postaci kremów, olejki po opalaniu, olejki do opalania, kosmetyki 
do makijażu twarzy, pudry w kamieniu, kosmetyki do użytku osobistego, 
kremy na noc, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki do ust, kosme-
tyki do stosowania na skórę, błyszczyki do ust, kosmetyki do pielęgnacji 
urody, preparaty kosmetyczne, mleczka do  opalania, kosmetyki w  go-
towych zestawach, kompaktowe kosmetyki do  makijażu, kosmetyki 

do pielęgnacji skóry, peelingi do twarzy, kosmetyki do makijażu skóry, 
kolorowe kosmetyki do  oczu, kosmetyki w  postaci płynów, kosmetyki 
w postaci cieni do powiek, środki do oczyszczania skóry twarzy, produkty 
przeciwsłoneczne do ust, środki nawilżające do twarzy, preparaty do wy-
bielania skóry, płyny do pielęgnacji skóry, perełki zawierające kosmety-
ki do kąpieli, olejki do pielęgnacji skóry, zmywacze lakieru do paznokci, 
baza podkładowa do  paznokci, odżywki utwardzające do  paznokci, 
nawilżające balsamy do ciała, maseczki zwężające pory stosowane jako 
kosmetyki, środki wyszczuplające inne niż do celów medycznych, środki 
nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, perfumowa-
ne kosmetyki w aerozolu do ciała, waciki do celów kosmetycznych, na-
wilżane chusteczki kosmetyczne, mydła, szampony, maści kosmetyczne, 
żele do twarzy i ciała, preparaty do demakijażu, 5 balsamy przeciwbó-
lowe, lecznicze balsamy, maści lecznicze, maści przeciwzapalne, maści 
z antybiotykami, lecznicze toniki do skóry, szampony lecznicze, mydła 
lecznicze, preparaty lecznicze zawierające glinę, kremy lecznicze, leczni-
cze preparaty na porost włosów, lecznicze płyny do płukania ust, środki 
lecznicze przeciw poceniu, przeciwtrądzikowe środki myjące [preparaty 
farmaceutyczne], plastry kosmetyczne, chusteczki lecznicze suplementy 
żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, 
nutraceutyki do  stosowania jako suplementy diety, suplementy diety 
do użytku medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wy-
maganiami dietetycznymi, zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone lub 
zakonserwowane, preparaty ziołowe do  celów medycznych, ekstrakty 
roślinne i ziołowe do celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, die-
tetyczne środki spożywcze do celów medycznych 

(111) 327566 (220) 2019 06 05 (210) 500770
(151) 2019 12 04 (441) 2019 08 19
(732) PROFI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
grabów nad Prosną (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFi 100% najlepszych składników Smalec Szlachetny z mięsem, 
jabłkiem i cebulką Produkt bezglutenowy Bez konserwantów
(540) 

(591) biały, jasnożółty, czerwony, zielony, brązowy, czarny, 
jasnobrązowy
(531) 03 07 03, 05 09 06, 05 07 13, 08 01 06, 26 01 01, 09 01 10, 
26 04 02, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 29 tłuszcze do  smarowania, tłuszcze zwierzęce, smalec, 
smalec z mięsem 

(111) 327567 (220) 2019 06 06 (210) 500781
(151) 2019 12 18 (441) 2019 08 26
(732) geOCOVeR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, łódź (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) biały, ciemnobrązowy, czerwony, czarny, jasnobrązowy, 
zielony, żółty
(531) 02 09 15, 05 07 08, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 24 materiały tekstylne nietkane-włókniny, materiały włó-
kiennicze, okładziny do mebli z surowców włókienniczych, tkaniny 
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(111) 327568 (220) 2019 06 06 (210) 500782
(151) 2019 12 18 (441) 2019 08 26
(732) geOCOVeR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) agrotkaniny24
(540) 

(591) czarny, szary, zielony
(531) 27 05 01, 29 01 13, 05 03 14
(510), (511) 24 materiały tekstylne nietkane-włókniny, materiały włó-
kiennicze, okładziny do mebli z surowców włókienniczych, tkaniny 

(111) 327569 (220) 2019 06 06 (210) 500785
(151) 2019 12 18 (441) 2019 08 26
(732) hORBaCZeWSKI PaWeł FBK, łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOOD BIKe
(540) 

(531) 15 07 09, 27 05 01
(510), (511) 12 rowery, rowery dostawcze, przyczepki rowerowe, rowery 
trójkołowe dostawcze, riksze rowerowe, rowery wyposażone w silnik 

(111) 327570 (220) 2019 06 06 (210) 500794
(151) 2019 12 18 (441) 2019 08 26
(732) DOROŚ MaRCIn DOROSIOWe RanTy, elbląg (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DR ranty
(540) 

(591) czarny
(531) 27 05 01, 26 04 02
(510), (511) 21 formy i foremki do ciast i ciasteczek 

(111) 327571 (220) 2019 06 06 (210) 500798
(151) 2019 11 27 (441) 2019 07 29
(732) hIPOKaMPUS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIeRWSZa POMOC RODZInna gRa PlanSZOWa ZaDZWOŃ 
PO POMOC 112 Ty TeŻ MOŻeSZ URaTOWaĆ KOMUŚ ŻyCie :) 
ReSUSCyTaCJa 30 UCIŚniĘĆ 2 WDeChy wielka orkiestra świątecznej 
pomocy hipokampus
(540) 

(591) pomarańczowy, czerwony, biały, żółty, niebieski, fioletowy, 
zielony, czarny, różowy
(531) 02 09 01, 03 09 14, 10 03 10, 10 03 16, 26 11 03, 26 11 12, 

27 05 01, 29 01 15, 25 01 19
(510), (511) 28 gry planszowe, gry towarzyskie, karty do gry 

(111) 327572 (220) 2019 06 06 (210) 500830
(151) 2019 12 12 (441) 2019 08 26
(732) WIne InTeRnaTIOnal PROJeCT OOO, Kishinev (MD)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fire & Ice
(540) 

(591) ciemnoniebieski, czerwony, jasnożółty
(531) 03 01 01, 03 01 16, 03 01 24, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 32 wody mineralne i  gazowane oraz inne napoje bez-
alkoholowe, w  tym napoje energetyzujące, napoje bezalkoholowe 
z soków owocowych, soki owocowe, syropy i inne preparaty do spo-
rządzania napojów 

(111) 327573 (220) 2019 06 07 (210) 500839
(151) 2019 12 09 (441) 2019 08 19
(732) ManUFaKTURa PIWa WÓDKI I WIna SPÓłKa aKCyJna, 
lublin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWaR TenCZyneK 1553 lageR
(540) 

(591) biały, czarny, szary, srebrny, złoty, brązowy, beżowy
(531) 06 19 17, 07 01 14, 09 01 09, 24 01 05, 24 05 07, 25 01 15, 
27 05 01, 27 07 01, 29 01 15
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, produkty piwowarskie, woda, 
wody mineralne, wody źródlane, napoje owocowe, soki, aperitify bez-
alkoholowe, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowy poncz 
ryżowy [sikhye], cola, cydr bezalkoholowy, koktajle bezalkoholowe, 
likiery bezalkoholowe, lemoniada, mieszanki do sporządzania koktajli 
bezalkoholowych, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, na-
poje na bazie piwa, napoje warzywne, napoje półmrożone, napoje wi-
taminizowane, preparaty do sporządzania likierów, 33 wyroby i napoje 
alkoholowe, aperitify, brandy, cachaca, calvados, nalewki, dżin, cydr, 
koktajle, likiery, miody pitne, rum, sake, sangria, sznaps, whisky, wina 

(111) 327574 (220) 2019 06 07 (210) 500844
(151) 2019 12 09 (441) 2019 08 19
(732) TeVa OPeRaTIOnS POlanD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) PITaMeT
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne do  leczenia wysokiego po-
ziomu cholesterolu 

(111) 327575 (220) 2019 06 07 (210) 500845
(151) 2019 12 09 (441) 2019 08 19
(732) TeVa OPeRaTIOnS POlanD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
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(540) (znak słowny)
(540) PITaDIa
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne do  leczenia wysokiego po-
ziomu cholesterolu 

(111) 327576 (220) 2019 06 07 (210) 500846
(151) 2019 11 27 (441) 2019 07 29
(732) JUng POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) JUng
(510), (511) 35 usługi w  zakresie sprzedaży hurtowej osprzętu elek-
trycznego 

(111) 327577 (220) 2019 06 07 (210) 500848
(151) 2019 12 09 (441) 2019 08 19
(732) TeVa OPeRaTIOnS POlanD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) PITaPRO
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne do  leczenia wysokiego po-
ziomu cholesterolu 

(111) 327578 (220) 2019 06 07 (210) 500874
(151) 2019 12 13 (441) 2019 08 19
(732) PRZeDSIĘBIORSTWO FInanSOWO-InWeSTyCyJne glOBal 
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) egZOTyCZna lagUna
(540) 

(591) żółty, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 01 03 01, 01 03 17, 01 15 24, 27 05 01, 27 05 05, 29 01 02, 29 01 04
(510), (511) 41 rozrywka: pokazy na  żywo w  celach rozrywkowych, 
pokazy i  wystawy w  celach rozrywkowych i  edukacyjnych, organi-
zacja koncertów, organizacja i  prowadzenie konkursów [rozrywka], 
organizacja spektakli, organizacja rozrywki 

(111) 327579 (220) 2019 06 07 (210) 500891
(151) 2019 12 12 (441) 2019 08 26
(732) OCeanIC SPÓłKa aKCyJna, Sopot (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) long4lashes Plex haircare
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, 
preparaty przeciwsłoneczne i  po  opalaniu, mydła, środki do  mycia 
i kąpieli, kosmetyki do demakijażu, kosmetyki do rzęs i brwi, kosme-
tyki do pielęgnacji paznokci, kosmetyki do pielęgnacji włosów, środ-
ki do pielęgnacji ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, tusze do rzęs, styliza-
tory do  brwi w  postaci ołówka, żelu, kremu, proszku, cieni, sztucz-
ne rzęsy, odżywki do rzęs, serum przyspieszające wzrost rzęs i brwi, 
maseczki do twarzy i do ciała, maski kosmetyczne, serum do celów 
kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do  pie-
lęgnacji skóry, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki 
kolorowe, podkłady i pudry, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty 
i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, lecznicze tu-
sze, odżywki, preparaty do rzęs, brwi, włosów i paznokci, lecznicze 
podkłady i  pudry, lecznicze preparaty na  porost włosów, lecznicze 
preparaty na porost rzęs i brwi, maski do celów leczniczych 

(111) 327580 (220) 2019 06 07 (210) 500892
(151) 2019 12 12 (441) 2019 08 26
(732) OCeanIC SPÓłKa aKCyJna, Sopot (Pl)
(540) (znak słowny)

(540) long4lashes Miracle Mascara
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty przeciwsłoneczne i po opalaniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, 
kosmetyki do demakijażu, kosmetyki do rzęs i brwi, kosmetyki do pielę-
gnacji paznokci, kosmetyki do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji 
ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, kosmetyki do makija-
żu, kosmetyki kolorowe, tusze do rzęs, stylizatory do brwi w postaci ołów-
ka, żelu, kremu, proszku, cieni, sztuczne rzęsy, odżywki do  rzęs, serum 
przyspieszające wzrost rzęs i brwi, maseczki do twarzy i do ciała, maski 
kosmetyczne, serum do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, 
olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, środki toaletowe, kosmetyki do ma-
kijażu, kosmetyki kolorowe, podkłady i  pudry, 5 preparaty farmaceu-
tyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, 
lecznicze tusze, odżywki, preparaty do rzęs, brwi, włosów i paznokci, lecz-
nicze podkłady i pudry, lecznicze preparaty na porost włosów, lecznicze 
preparaty na porost rzęs i brwi, maski do celów leczniczych 

(111) 327581 (220) 2019 06 07 (210) 500896
(151) 2019 12 13 (441) 2019 08 26
(732) OCeanIC SPÓłKa aKCyJna, Sopot (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) long4lashes Blender Soft
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty przeciwsłoneczne i po opalaniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, 
kosmetyki do demakijażu, kosmetyki do rzęs i brwi, kosmetyki do pielę-
gnacji paznokci, kosmetyki do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji 
ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, kosmetyki do makija-
żu, kosmetyki kolorowe, tusze do rzęs, stylizatory do brwi w postaci ołów-
ka, żelu, kremu, proszku, cieni, sztuczne rzęsy, odżywki do  rzęs, serum 
przyspieszające wzrost rzęs i brwi, maseczki do twarzy i do ciała, maski 
kosmetyczne, serum do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, 
olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, środki toaletowe, kosmetyki do ma-
kijażu, kosmetyki kolorowe, podkłady i pudry, 5 preparaty farmaceutycz-
ne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, lecz-
nicze tusze, odżywki, preparaty do rzęs, brwi, włosów i paznokci, lecznicze 
podkłady i pudry, lecznicze preparaty na porost włosów, lecznicze prepa-
raty na porost rzęs i brwi, maski do celów leczniczych 

(111) 327582 (220) 2019 06 07 (210) 500897
(151) 2019 12 12 (441) 2019 08 26
(732) OCeanIC SPÓłKa aKCyJna, Sopot (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) lIFT4SKIn By OCeanIC PePTIDe ageleSS
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, ma-
seczki do twarzy i do ciała, maski kosmetyczne, serum do celów kosme-
tycznych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, 
talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, mydła, 
środki do mycia i kąpieli, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, pa-
znokci, środki do pielęgnacji ust, chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, 
podkłady i  pudry, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i  preparaty 
do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycz-
nych, lecznicze tusze, odżywki, preparaty do rzęs, brwi, włosów i paznok-
ci, lecznicze podkłady i pudry, lecznicze preparaty na porost włosów, lecz-
nicze preparaty na porost rzęs i brwi, maski do celów leczniczych 

(111) 327583 (220) 2019 06 08 (210) 500908
(151) 2019 12 13 (441) 2019 08 19
(732) SIePRaWSKI MaRCIn, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) !Bravo Tango!
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 02 07 02, 02 07 16, 27 05 01, 27 05 05, 24 17 04, 29 01 01, 29 01 08
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(510), (511) 25 odzież taneczna, kostiumy taneczne, nakrycia głowy, 
artykuły odzieżowe do  użytku teatralnego, balerinki [obuwie], bielizna 
osobista [część garderoby], bielizna termoaktywna, bielizna wyszczupla-
jąca [wyroby gorseciarskie], buty baletowe, buty damskie, buty do bale-
tu, kapelusze, halki [odzież], halki [bielizna], gorsety, buty gimnastyczne, 
kostiumy teatralne, odzież gimnastyczna, obuwie, odzież, odzież trenin-
gowa, pantofle do  baletu, rękawiczki, przybrania głowy [woalki], toczki 
[kapelusze], buty do tańca, buty do tańca towarzyskiego, rajstopy do tań-
ca i gimnastyki [wyroby pończosznicze], 41 studia tańca, szkoły tańca, na-
uka tańca, udzielanie lekcji tańca, organizowanie pokazów tańca, pokazy 
tańca na żywo, nauka tańca dla dorosłych, nauka tańca dla dzieci, usługi 
w zakresie klubów tańca, usługi w zakresie nauki tańca, usługi edukacyjne 
związane z tańcem, udostępnianie obiektów i sprzętu do tańca, produk-
cja pokazów rozrywkowych obejmujących występy tancerzy, udostęp-
nianie sal do tańca i ich wyposażenia, produkcja pokazów rozrywkowych 
obejmujących występy tancerzy i piosenkarzy, przedstawienia teatralne, 
organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie seminariów zwią-
zanych z  działalnością kulturalną, organizowanie turniejów, organizacja 
atrakcji na obozach letnich, obozy letnie [rozrywka i edukacja], organiza-
cja aktywności edukacyjnych na obozach letnich, organizacja aktywności 
kulturalnych na  obozach letnich, coaching w  zakresie życia osobistego 
[life coaching], doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkolenio-
we i  edukacyjne], usługi szkoleniowe lub edukacyjne w  dziedzinie life 
coachingu, nauczanie języków obcych, szkolenia personelu, warsztaty 
w  celach szkoleniowych, warsztaty w  celach kulturalnych, warsztaty 
do celów rekreacyjnych, warsztaty w celach edukacyjnych, organizowa-
nie wykładów, seminaria, budowanie zespołu (edukacja), trening rozwoju 
osobistego, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego 

(111) 327584 (220) 2019 06 10 (210) 500919
(151) 2019 12 03 (441) 2019 08 19
(732) ITenSITy SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) obecnosci pl
(540) 

(591) ciemnozielony, jasnozielony
(531) 29 01 12, 27 05 01, 26 13 99, 04 03 19
(510), (511) 42 oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego 

(111) 327585 (220) 2019 06 10 (210) 500921
(151) 2019 12 13 (441) 2019 08 26
(732) naFTOR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Rasztów (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) naFTOR
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, zwłaszcza do systemów 
alarmowych i bezpieczeństwa jak również do zarządzania nieruchomo-
ściami oraz zapewniania bezpieczeństwa, zabezpieczające urządzenia 
alarmowe, czujniki wykrywające obecność osób i przedmiotów, urządze-
nia i oprogramowanie towarzyszące do systemów alarmów przeciwwła-
maniowych i alarmów przeciwpożarowych, alarmy pożarowe, instalacje 
i akcesoria do wykrywania ognia i dymu, systemy alarmów pożarowych 
i dymnych, urządzenia do odtwarzania i przechowywania danych, elek-
troniczne systemy bezpieczeństwa, oprogramowanie, sprzęt kompu-
terowy, części składowe i  akcesoria do  wyżej wymienionych towarów, 
35 doradztwo specjalistyczne w  sprawach działalności gospodarczej, 
pośrednictwo w sprzedaży oraz sprzedaż detaliczna i hurtowa: zautoma-
tyzowanych systemów kierowania ogniem, urządzeń do przetwarzania 
sygnałów cyfrowych, oprogramowania do przetwarzania obrazów cyfro-
wych, oprogramowania symulacyjnego do użytku w komputerach, ro-
uterów do doprowadzania sygnałów audio, wideo i sygnałów cyfrowych, 
aparatury i  sprzętu do monitoringu obiektów śledzonych, celowników 
dla artylerii i do broni, systemów i przyrządów nawigacyjnych, urządzeń 
do lokalizacji obiektów, laserowych namierników obiektów dla artylerii 
i do broni, multimedialnych, systemów nawigacji gPS do pojazdów, na-
dajników radarowych, narzędzi do gromadzenia danych pokładowych, 

odbiorników do systemów globalnego, pozycjonowania [gPS], sprzętu 
komputerowego i urządzeń do kompilacji i przetwarzania danych pozy-
cjonujących i lokalizacyjnych, systemów naprowadzania pocisków, urzą-
dzeń gPS, urządzeń kartograficznych, systemów wykrywania dronów, 
pojazdów naziemnych i  ich  elementów, załogowych i  bezzałogowych 
statków powietrznych, lotniczych zespołów napędowych, sprzętu lot-
niczego i jego składników, urządzeń do rejestracji i obróbki obrazu, wy-
robów i technologii związanej z ochroną informacji niejawnych, sprzętu 
i konstrukcji opancerzonych i ochronnych oraz ich komponentów, audyt 
działalności gospodarczej, usługi konsultacyjne w zakresie audytów, 37 
instalowanie, konserwacja i naprawa alarmów, zamków i kas pancernych, 
instalacja, konserwacja, naprawa i  serwisowanie alarmów przeciwwła-
maniowych, instalacja, konserwacja, naprawa i  serwisowanie alarmów 
pożarowych, instalacja, konserwacja, naprawa i serwis alarmów przeciw-
włamaniowych, instalacja, konserwacja, naprawa i serwisowanie instala-
cji do alarmów przeciwwłamaniowych, instalacja, konserwacja, naprawa 
i serwisowanie instalacji do alarmów pożarowych, instalacja, konserwa-
cja, naprawa i  serwisowanie instalacji do  alarmów przeciwwłamanio-
wych, instalacja, konserwacja, naprawa i  serwisowanie sprzętu komu-
nikacyjnego, instalacja, konserwacja, naprawa i serwisowanie urządzeń 
do sieci komunikacyjnych, instalacja, konserwacja, naprawa i serwisowa-
nie telewizji przemysłowej, instalacja, konserwacja, naprawa i  serwiso-
wanie instalacji telefonicznych, usługi instalacji i naprawy systemu czasu 
obecności, usługi informacyjne, konsultacyjne i  doradcze, dotyczące 
wyżej wymienionych, usługi budowlane, usługi naprawy, montażu i kon-
serwacji instalacji elektrycznych, grzewczych, klimatyzacyjnych, instalacji 
gazowych, hydraulicznych, wyposażenia, układów mechanicznych i sys-
temów przeciwpożarowych i do gaszenia pożarów, sprzętu i urządzeń 
zabezpieczających oraz alarmów, usługi murarskie, ślusarskie i  stolar-
skie, usługi konserwacji i sprzątania budynków, 39 usługi ratownictwa, 
usługi konwoju osób i mienia, 41 szkolenia w zakresie ochrony i bezpie-
czeństwa, 42 doradztwo techniczne w zakresie zapobiegania pożarom, 
monitorowanie systemów komputerowych do  celów bezpieczeństwa, 
monitorowanie systemów komputerowych w  celu wykrywania awarii, 
usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi w zakresie zabez-
pieczania danych, testowanie, stwierdzanie autentyczności i  kontrola 
jakości, usługi testowania systemów alarmowych i monitorujących, prze-
gląd urządzeń, badanie i  kontrola alarmów pożarowych, usługi, CCTV 
(telewizja przemysłowa) oraz badanie i kontrola sprzętu bezpieczeństwa, 
usługi, usługi w zakresie testowania i inspekcji wykrywaczy dymu, usłu-
gi w zakresie testowania i inspekcji urządzeń do gaszenia ognia, usługi 
w zakresie testowania i  inspekcji systemów antywłamaniowych, usługi 
w zakresie testowania i  inspekcji spryskiwaczy automatycznych, usługi 
w zakresie testowania i inspekcji świateł awaryjnych, usługi doradcze i in-
formacyjne dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług, 45 usługi 
w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, moni-
toring systemów bezpieczeństwa, usługi strażników ochrony, usługi za-
bezpieczania budynków, ocena ryzyka w zakresie ochrony, monitoring 
systemów bezpieczeństwa, ochrona obiektów i sprzętu, usługi kontroli 
zabezpieczeń na rzecz osób trzecich, monitoring alarmów bezpieczeń-
stwa i  antywłamaniowych, usługi elektronicznego monitorowania 
w celach bezpieczeństwa, zabezpieczenie imprez, monitorowanie alar-
mów pożarowych, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, konsultacje 
dotyczące zapobiegania pożarom i  włamaniom, konsultacje związane 
z  zarządzaniem w  zakresie bezpieczeństwa, systemami alarmowymi 
i  bezpieczeństwa oraz używaniem i  zastosowaniem oprogramowania 
do nich, informacje i porady w zakresie uprzednio wymienionych usług 

(111) 327586 (220) 2019 06 10 (210) 500930
(151) 2019 12 03 (441) 2019 08 19
(732) haWa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STaCJa ORIenT
(540) 

(531) 27 05 01, 26 01 15
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(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], informowanie 
i  porady w  zakresie przygotowywania posiłków, kafeterie [bufety], 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, usługi 
osobistych kucharzy, usługi restauracyjne, usługi restauracji specjali-
zujących się w makaronach udon i soba, usługi restauracji washoku 

(111) 327587 (220) 2019 06 10 (210) 500934
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 09
(732) KRaJOWy OŚRODeK WSPaRCIa ROlnICTWa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SellFOOD
(540) 

(591) zielony, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 05 07 02, 24 15 02, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 35 pośrednictwo w kontaktach na kupno i sprzedaż pro-
duktów, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), 36 
notowania giełdowe, transakcje finansowe, 42 platforma interneto-
wa do  handlu elektronicznego, projektowanie systemów informa-
tycznych związanych z finansami 

(111) 327588 (220) 2019 06 10 (210) 500951
(151) 2019 12 13 (441) 2019 08 26
(732) Unilab, lP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540) Xelax
(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 kosmetycz-
ne, preparaty kosmetyczne do  odchudzania, preparaty do  golenia, 
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ust-
nej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne 
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, prepara-
ty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przybo-
rami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty 
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-
ny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty 
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty wita-
minowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mi-
neralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycz-
nego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze 
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów 
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty 
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowi-
ce, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów 
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, prepa-
raty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecz-
nicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmety-
ki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, 
okłady do  celów medycznych, środki sanitarne do  celów medycz-
nych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne pre-
paraty i  materiały diagnostyczne do  celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do  celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów lecz-
niczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniają-
ce, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, 
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające po-
ruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywa-
nia 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 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów 

(111) 327589 (220) 2019 06 10 (210) 500966
(151) 2019 12 13 (441) 2019 08 26
(732) Unilab, lP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540) Xelax Junior
(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 kosmetycz-
ne, preparaty kosmetyczne do  odchudzania, preparaty do  golenia, 
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ust-
nej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne 
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, prepara-
ty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przybo-
rami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty 
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-
ny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty 
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty wita-
minowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mi-
neralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycz-
nego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze 
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów 
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty 
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowi-
ce, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów 
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, prepa-
raty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecz-
nicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmety-
ki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, 
okłady do  celów medycznych, środki sanitarne do  celów medycz-
nych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne pre-
paraty i  materiały diagnostyczne do  celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do  celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów lecz-
niczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniają-
ce, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, 
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające po-
ruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywa-
nia 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 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów 

(111) 327590 (220) 2019 06 11 (210) 500973
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 09
(732) VaRSOVIa aPaRTaMenTy SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Ząbki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aPaRTaMenTy VaRSOVIa
(540) 

(591) ciemnozłoty, szary
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, administrowanie programami 
lojalności konsumenta, agencje reklamowe, reklama, 36 organizo-
wanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo 
w  obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomości, wynajem 
mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowa-
nia, wynajem biur do coworkingu, zarządzanie nieruchomością, 41 
organizowanie balów, konferencji, kongresów, seminariów, sympo-
zjów, 43 bary szybkiej obsługi (snack-bary), biura zakwaterowania 
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(hotele, pensjonaty), domy turystyczne, kafeterie (bufety), motele, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc 
w pensjonatach, rezerwacja miejsc w hotelach, stołówki, usługi baro-
we, usługi hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwate-
rowania (zarządzanie przyjazdami i wyjazdami), usługi restauracyjne, 
usługi rezerwacji pokojów, wynajmowanie sal na zebrania, wynajmo-
wanie zakwaterowania na pobyt czasowy 

(111) 327591 (220) 2019 06 11 (210) 500996
(151) 2019 12 09 (441) 2019 08 19
(732) DelICPOl SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kamyk (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) delisana jaffa cakes
(510), (511) 30 biszkopty, ciasta, ciastka, ciastka czekoladowe, cia-
steczka, herbatniki, owoce w polewie czekoladowej, wyroby cukier-
nicze do dekoracji świątecznych choinek, słodycze, wyroby cukierni-
cze, wyroby cukiernicze z czekolady, wyroby piekarnicze 

(111) 327592 (220) 2019 06 11 (210) 500998
(151) 2019 12 09 (441) 2019 08 19
(732) FIJałKOWSKI anDRZeJ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) FlaVIa
(510), (511) 9 okulary, oprawki do okularów, oprawki do okularów ko-
rekcyjnych i okularów przeciwsłonecznych, szkła kontaktowe, szkło 
optyczne, soczewki do  okularów, soczewki kontaktowe, okulary 
przeciwsłoneczne, okulary korekcyjne 

(111) 327593 (220) 2019 06 11 (210) 501000
(151) 2019 12 13 (441) 2019 08 26
(732) IMa POlSKa SPÓłKa aKCyJna, Murowana goślina (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Ima WÓDKa SZTOS
(510), (511) 33 wódka 

(111) 327594 (220) 2019 06 11 (210) 501005
(151) 2019 12 04 (441) 2019 08 19
(732) DOBROWOlSCy SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wadowice górne (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)  lucky! go!
(540) 

(591) biały, brązowy, fioletowy
(531) 29 01 13, 27 05 01, 03 06 05, 08 07 22
(510), (511) 31 artykuły spożywcze dla szczeniąt, jadalne smakołyki 
dla zwierząt, jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych, 
karma dla zwierząt domowych, karmy w  puszce przeznaczone dla 
psów, karmy w  puszce przeznaczone dla kotów, kości dla psów, 
napoje dla zwierząt, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla 
zwierząt, 35 reklama, prezentowanie towarów w  mediach dla ce-
lów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży, reklama online 
za  pośrednictwem sieci komputerowej, usługi sprzedaży hurtowej, 
detalicznej, wysyłkowej oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż 
on-line) towarów obejmujących: artykuły spożywcze dla szczeniąt, 
jadalne smakołyki dla zwierząt, jadalne kości i  kostki do  żucia dla 
zwierząt domowych, karmę dla zwierząt domowych, karmy w pusz-
ce przeznaczone dla psów, karmy w puszce przeznaczone dla kotów, 
kości dla psów, napoje dla zwierząt, pokarmy puszkowane lub kon-
serwowane dla zwierząt 

(111) 327595 (220) 2019 06 11 (210) 501011
(151) 2019 11 27 (441) 2019 08 12
(732) gODZIna DaMIan Sala ZaBaW hOnOlUlU, Tczew (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sala ZaBaW hOnOlUlU
(540) 

(591) różowy, czerwony, brązowy, zielony, niebieski, 
pomarańczowy
(531) 29 01 15, 27 05 01, 04 05 05, 05 01 06
(510), (511) 41 udostępnianie obiektów i  sprzętu rekreacyjnego, 
udostępnianie usług i  obiektów rekreacyjnych, usługi rekreacyjne, 
świadczenie usług w  dziedzinie rekreacji, wypożyczanie zabawek, 
usługi placów zabaw, usługi dziecięcych placów zabaw, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, udostępnianie obszarów 
rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzieci, usługi rozrywko-
we dla dzieci, świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, usługi 
rozrywkowe świadczone dla dzieci, wynajem dmuchanych domów 
do skakania, zapewnianie dmuchanych domów do skakania do ce-
lów rekreacyjnych, rozrywka, centra rozrywki, organizowanie rozryw-
ki, usługi rozrywkowe, ośrodki rozrywkowe, usługi parków rozrywki, 
prowadzenie parków rozrywki, informacja o  rozrywce, wynajmo-
wanie maszyn rozrywkowych, organizacja imprez rozrywkowych, 
prowadzenie imprez rozrywkowych, przeprowadzanie aktywności 
rozrywkowych, usługi w zakresie rozrywki, usługi w zakresie organi-
zacji rozrywki, produkcja występów w parkach rozrywki, organizacja 
rozrywki na imprezy urodzinowe, rezerwacja miejsc na imprezy roz-
rywkowe, rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, rezerwacja sal 
na imprezy rozrywkowe, udostępnianie pomieszczeń do celów roz-
rywkowych, udostępnianie sprzętu i obiektów rozrywkowych, wyna-
jem maszyn i urządzeń rozrywkowych, obsługa gości na imprezach 
rozrywkowych, zarządzanie stroną artystyczną lokali rozrywkowych, 
usługi parków tematycznych i  parków rozrywki, dostarczanie roz-
rywki w postaci nagranej muzyki, informacja o biletach na imprezy 
rozrywkowe, przygotowywanie efektów specjalnych w  celach roz-
rywkowych, zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby rozrywki, 
udostępnianie obiektów i sprzętu w parkach rozrywki, usługi w za-
kresie gier do celów rozrywkowych, rozrywka w postaci występów 
na żywo i występów osób przebranych w kostiumy, przedszkola, pla-
cówki opieki dziennej nad przedszkolakami i małymi dziećmi 

(111) 327596 (220) 2019 06 11 (210) 501012
(151) 2019 12 05 (441) 2019 08 19
(732) KlaUZ SeBaSTIan, SĘK-KlaUZ JOanna gOlDMan  
SPÓłKa CyWIlna, Tczew (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polski Caravaning
(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 27 05 01, 29 01 12, 18 01 08
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów, czasopisma, 
prasa, druki, prospekty, broszury, plakaty, fotografie, wydawnictwa in-
formacyjne i naukowe, książki, 35 usługi reklamy, promocji i marketingu 
świadczone na rzecz osób trzecich, edycja tekstów reklamowych, publi-
kacja ogłoszeń i tekstów reklamowo-promocyjnych, uaktualnianie ma-
teriałów reklamowych i ogłoszeń informacyjnych, usługi związane z or-
ganizowaniem targów, pokazów i wystaw handlowych i reklamowych, 
41 usługi wydawnicze, nauczania i  informacji o edukacji, o  imprezach 
rozrywkowych i rekreacji, publikowanie tekstów innych niż reklamowo-
-promocyjnych, publikowanie książek, usługi w zakresie organizowania 
wypoczynku i rekreacji, usługi organizowania i obsługi imprez 
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(111) 327597 (220) 2019 06 12 (210) 501045
(151) 2019 12 04 (441) 2019 08 19
(732) Synage SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Białystok (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Synage
(540) 

(591) ciemnoniebieski, niebieski, fioletowy
(531) 26 13 25, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 35 agencje reklamowe, usługi reklamowe świadczone 
przez agencje reklamowe, copywriting, tworzenie tekstów reklamo-
wych, usługi w  zakresie pozycjonowania marki, dekoracja wystaw 
sklepowych, zarządzanie biznesowe dla sklepów, usługi sklepów 
detalicznych online obejmujące odzież, sklepowe usługi detaliczne 
związane z  dywanami, usługi w  zakresie dekorowania wystaw skle-
powych, usługi w  zakresie aranżacji wystaw sklepów detalicznych, 
administrowanie działalnością gospodarczą w  zakresie sklepów de-
talicznych, bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu 
do napojów, bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu 
do żywności, usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzie-
żowej, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez skle-
py online, usługi sklepów detalicznych online związane z produktami 
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi prezentowania produktów 
na wystawach sklepowych przez modelki lub modeli, usługi reklamo-
we w zakresie zwiększania świadomości społecznej na temat korzy-
ści z robienia zakupów w lokalnych sklepach, ecommerce w zakresie 
branży reklamowej i  handlu w  odniesieniu do  żywności, napojów, 
odzieży, produktów kosmetycznych i  pielęgnacyjnych, organizacja 
wystaw dla biznesu lub handlu, organizacja wystaw dla biznesu lub 
handlu, usługi zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące han-
dlu elektronicznego, usługi reklamowe mające na celu promowanie 
handlu elektronicznego, dostarczanie informacji i świadczenie usług 
doradczych w zakresie handlu elektronicznego 

(111) 327598 (220) 2019 06 12 (210) 501048
(151) 2019 12 04 (441) 2019 08 19
(732) Synage SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Białystok (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOMnI 
(540) 

(591) czarny, różowy, biały
(531) 27 05 01, 29 01 13, 26 01 01
(510), (511) 35 prowadzenie hurtowni, sklepu lub salonu z materiała-
mi budowlanymi, instalacyjnymi, sanitarnymi, grzewczymi, płytkami 
łazienkowymi i  armaturą łazienkową, materiałami do  wykańczania 
wnętrz, sprzedaż materiałów budowlano-instalacyjnych poprzez 
zamówienia internetowe, agencje handlowe, reklama, promocja, 
zarządzanie działalnością gospodarczą, rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych w tym ulotek, prospektów i druków, prowadzenie 
i organizacja targów, giełd oraz wystaw handlowych i reklamowych 
w  tym w  zakresie armatury i  ceramiki sanitarnej oraz asortymentu 
instalacyjno-grzewczego, wypożyczanie urządzeń i  wyposażenia 
wystawienniczego, dekoracja stoisk wystawienniczych, agencje re-
klamowe, usługi reklamowe świadczone przez agencje reklamowe, 
copywriting, tworzenie tekstów reklamowych, usługi w  zakresie 
pozycjonowania marki, dekoracja wystaw sklepowych, zarządzanie 
biznesowe dla sklepów, usługi sklepów detalicznych online obejmu-

jące odzież, sklepowe usługi detaliczne związane z dywanami, usługi 
w zakresie dekorowania wystaw sklepowych, usługi w zakresie aran-
żacji wystaw sklepów detalicznych, administrowanie działalnością 
gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, bezobsługowe usługi 
sklepu detalicznego w odniesieniu do napojów, bezobsługowe usłu-
gi sklepu detalicznego w odniesieniu do żywności, usługi w zakresie 
sklepów detalicznych w  branży odzieżowej, zawieranie transakcji 
handlowych na rzecz innych, przez sklepy online, usługi sklepów de-
talicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgna-
cyjnymi, usługi prezentowania produktów na wystawach sklepowych 
przez modelki lub modeli, usługi reklamowe w zakresie zwiększania 
świadomości społecznej na temat korzyści z robienia zakupów w lo-
kalnych sklepach, e-commerce w zakresie branży budowlano-insta-
lacyjnej, wnętrzarskiej, sanitarnej, grzewczej, artykułów do  wykoń-
czenia i  wyposażenia łazienek, organizacja wystaw dla biznesu lub 
handlu, usługi zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące han-
dlu elektronicznego, usługi reklamowe mające na celu promowanie 
handlu elektronicznego, dostarczanie informacji i świadczenie usług 
doradczych w zakresie handlu elektronicznego 

(111) 327599 (220) 2019 06 12 (210) 501050
(151) 2019 12 04 (441) 2019 08 19
(732) Diamond Quest limited, Road Town (Vg)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 28 03 99
(510), (511) 34 tytoń, zapałki, papierosy, papierośnice, filtry papiero-
sowe, artykuły dla palaczy, cygarniczki, bibułka papierosowa, filtry 
do  papierosów, ustniki do  cygarniczek, fajki tytoniowe, cygaretki, 
cygara, popielniczki dla palaczy, zapalniczki dla palaczy 

(111) 327600 (220) 2019 06 12 (210) 501051
(151) 2019 12 13 (441) 2019 08 26
(732) Samsung electronics Co  ltd , Suwon-si, gyeonggi-do (KR)
(540) (znak słowny)
(540) Samsung CUBe
(510), (511) 11 oczyszczacze powietrza o kształcie sześcianu, przezna-
czone do celów domowych, modułowe sześcienne oczyszczacze po-
wietrza, przeznaczone do celów domowych, filtry do oczyszczaczy po-
wietrza o kształcie sześcianu, przeznaczonych do celów domowych 

(111) 327601 (220) 2019 06 12 (210) 501088
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 02
(732) Unilab, lP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540) Oryal Zostań mistrzem w tym co robisz
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze 
do  pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe 
do  celów medycznych, minerały do  celów medycznych, mineralne 
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, prepa-
raty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy diety 
do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, 
odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycz-
nego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, 
preparaty ziołowe do  celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty 
ziołowe do  celów leczniczych, produkty biobójcze do  celów me-
dycznych, produkty biologiczne do  celów medycznych, produkty 
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowi-
ce, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów 
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, prepa-
raty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecz-
nicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, żywność 
dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do  celów 
medycznych, środki sanitarne do  celów medycznych, środki odka-
żające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i  materiały 
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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, wszystkie wy-
żej wymienione towary z wyłączeniem kosmetyków oraz produktów 
kosmetycznych i/lub produktów z nimi powiązanych, 10 wyroby me-
dyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, 
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, pro-
tezy i  sztuczne implanty, okłady do  podtrzymywania ciała, okłady 
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i re-
habilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, silikonowe pla-
stry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów medycznych, 
sprzęt do przenoszenia pacjentów, wszystkie wyżej wymienione to-
wary z wyłączeniem kosmetyków oraz produktów kosmetycznych i/
lub produktów z nimi powiązanych 

(111) 327602 (220) 2019 06 13 (210) 501091
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 02
(732) ORłOWSKI TOMaSZ TB TanIa BUDOWa, Zgierz (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) lacar
(510), (511) 12 samochody, rowery, autokary, ciągniki, ciągniki drogo-
we do ciągnięcia przyczep, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do po-
jazdów, furgony-pojazdy, hamulce do pojazdów, helikoptery, jachty, 
koła do  pojazdów lądowych, łodzie, opony do  pojazdów, pojazdy 
elektryczne, pojazdy lotnicze, pontony, rowery elektryczne, przycze-
py [pojazdy], motocykle, motorowery, okładziny hamulcowe do po-
jazdów, 37 budownictwo, usługi napraw awarii pojazdów, obsługa 
i naprawy samochodów, wynajem sprzętu budowlanego 

(111) 327603 (220) 2019 06 13 (210) 501100
(151) 2019 11 27 (441) 2019 08 05
(732) ChORZeWSKI gRZegORZ BIOgeneT, Józefów (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) innubio
(510), (511) 9 urządzenia do  przetwarzania danych, czytniki [sprzęt 
do  przetwarzania danych], 35 komputerowe bazy danych (pozy-
skiwanie danych do-), systematyzacja danych w  komputerowych 
bazach danych, aktualizacja i  utrzymywanie danych w  komputero-
wych bazach danych, 42 wynajem sprzętu do przetwarzania danych, 
chmura obliczeniowa, monitorowanie systemów komputerowych 
w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bez-
pieczeństwa danych, przechowywanie danych elektronicznych 

(111) 327604 (220) 2019 06 13 (210) 501121
(151) 2019 12 06 (441) 2019 07 29
(732) ePITReSS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) home&Care
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 29 01 12, 27 05 01
(510), (511) 21 sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, artykuły 
gospodarstwa domowego, przybory kosmetyczne i toaletowe, przy-
bory kuchenne, przybory do  użytku w  gospodarstwie domowym, 
przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały 
do wytwarzania szczotek, rękawice do użytku domowego, rękawice 
do ścierania kurzu, gumowe rękawiczki do gospodarstwa domowe-
go, rękawice do czyszczenia wykonane z tkaniny, rękawice do czysz-
czenia do  użytku domowego, rękawice do  prac domowych z  two-
rzyw sztucznych, rękawice do  pielęgnacji zwierząt, szczotki 
do  sprzątania, zmywaki ścierne, zmywaki do  szorowania, zmywaki 
druciane do czyszczenia, zmywaki metalowe do szorowania, zmywaki 
do szorowania rondli, zmywaki ścierne do celów kuchennych, zmywa-
ki do szorowania, do użytku domowego, zmywaki ścierne do celów 
kuchennych lub domowych, gąbki, gąbki kuchenne, gąbki czyszczą-
ce, gąbki do szorowania, gąbki do czyszczenia, gąbki do użytku do-

mowego, gąbki do  czyszczenia instrumentów medycznych, gąbki 
ścierne do użytku w kuchni [czyszczenie], ścierki, ścierki z mikrowłó-
kien do czyszczenia, ścierki do wycierania kurzu [szmatki], jednorazo-
we ścierki do kurzu [nakładki] do czyszczenia, ściereczki do szorowa-
nia, ściereczki do  polerowania, ściereczki do  czyszczenia, ściereczki 
do zmywania naczyń, ściereczki antystatyczne do użytku domowego, 
ściereczki do  nadawania połysku [nieścierne], szmatki i  ściereczki 
do czyszczenia, ściereczki do kurzu, szczotki, szczotki do szorowania, 
szczotki do zmywania, szczotki do sprzątania, szczotki do czyszcze-
nia, szczotki do czyszczenia garnków, druciaki metalowe, 35 dystry-
bucja materiałów reklamowych, marketingowych i  promocyjnych 
w zakresie towarów takich jak sprzęt i artykuły do sprzątania i czysz-
czenia, artykuły gospodarstwa domowego, przybory kosmetyczne 
i  toaletowe, przybory kuchenne, przybory do  użytku w  gospodar-
stwie domowym, przybory do  użytku domowego do  czyszczenia, 
szczotki i  materiały do  wytwarzania szczotek, rękawice do  użytku 
domowego, rękawice do ścierania kurzu, gumowe rękawiczki do go-
spodarstwa domowego, rękawice do czyszczenia wykonane z tkani-
ny, rękawice do czyszczenia do użytku domowego, rękawice do prac 
domowych z tworzyw sztucznych, rękawice do pielęgnacji zwierząt, 
szczotki do  sprzątania, zmywaki ścierne, zmywaki do  szorowania, 
zmywaki druciane do  czyszczenia, zmywaki metalowe do  szorowa-
nia, zmywaki do  szorowania rondli, zmywaki ścierne do  celów ku-
chennych, zmywaki do szorowania, do użytku domowego, zmywaki 
ścierne do celów kuchennych lub domowych, gąbki, gąbki kuchenne, 
gąbki czyszczące, gąbki do szorowania, gąbki do czyszczenia, gąbki 
do użytku domowego, gąbki do czyszczenia instrumentów medycz-
nych, gąbki ścierne do użytku w kuchni [czyszczenie], ścierki, ścierki 
z mikrowłókien do czyszczenia, ścierki do wycierania kurzu [szmatki], 
jednorazowe ścierki do  kurzu [nakładki] do  czyszczenia, ściereczki 
do szorowania, ściereczki do polerowania, ściereczki do czyszczenia, 
ściereczki do  zmywania naczyń, ściereczki antystatyczne do  użytku 
domowego, ściereczki do  nadawania połysku [nieścierne], szmatki 
i  ściereczki do  czyszczenia, ściereczki do  kurzu, szczotki, szczotki 
do szorowania, szczotki do zmywania, szczotki do sprzątania, szczotki 
do czyszczenia, szczotki do czyszczenia garnków, druciaki metalowe  
promocja sprzedaży w zakresie towarów takich jak sprzęt i artykuły 
do sprzątania i czyszczenia, artykuły gospodarstwa domowego, przy-
bory kosmetyczne i toaletowe, przybory kuchenne, przybory do użyt-
ku w  gospodarstwie domowym, przybory do  użytku domowego 
do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, rękawi-
ce do użytku domowego, rękawice do ścierania kurzu, gumowe ręka-
wiczki do gospodarstwa domowego, rękawice do czyszczenia wyko-
nane z  tkaniny, rękawice do  czyszczenia do  użytku domowego, 
rękawice do prac domowych z tworzyw sztucznych, rękawice do pie-
lęgnacji zwierząt, szczotki do sprzątania, zmywaki ścierne, zmywaki 
do szorowania, zmywaki druciane do czyszczenia, zmywaki metalowe 
do  szorowania, zmywaki do  szorowania rondli, zmywaki ścierne 
do celów kuchennych, zmywaki do szorowania, do użytku domowe-
go, zmywaki ścierne do  celów kuchennych lub domowych, gąbki, 
gąbki kuchenne, gąbki czyszczące, gąbki do  szorowania, gąbki 
do  czyszczenia, gąbki do  użytku domowego, gąbki do  czyszczenia 
instrumentów medycznych, gąbki ścierne do użytku w kuchni [czysz-
czenie], ścierki, ścierki z mikrowłókien do czyszczenia, ścierki do wy-
cierania kurzu [szmatki], jednorazowe ścierki do  kurzu [nakładki] 
do czyszczenia, ściereczki do szorowania, ściereczki do polerowania, 
ściereczki do czyszczenia, ściereczki do zmywania naczyń, ściereczki 
antystatyczne do użytku domowego, ściereczki do nadawania poły-
sku [nieścierne], szmatki i ściereczki do czyszczenia, ściereczki do ku-
rzu, szczotki, szczotki do szorowania, szczotki do zmywania, szczotki 
do sprzątania, szczotki do czyszczenia, szczotki do czyszczenia garn-
ków, druciaki metalowe  administrowanie sprzedażą w zakresie towa-
rów takich jak sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, artykuły 
gospodarstwa domowego, przybory kosmetyczne i toaletowe, przy-
bory kuchenne, przybory do  użytku w  gospodarstwie domowym, 
przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały 
do wytwarzania szczotek, rękawice do użytku domowego, rękawice 
do ścierania kurzu, gumowe rękawiczki do gospodarstwa domowe-
go, rękawice do czyszczenia wykonane z tkaniny, rękawice do czysz-
czenia do  użytku domowego, rękawice do  prac domowych z  two-
rzyw sztucznych, rękawice do  pielęgnacji zwierząt, szczotki 
do  sprzątania, zmywaki ścierne, zmywaki do  szorowania, zmywaki 
druciane do czyszczenia, zmywaki metalowe do szorowania, zmywaki 
do szorowania rondli, zmywaki ścierne do celów kuchennych, zmywa-
ki do szorowania, do użytku domowego, zmywaki ścierne do celów 
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kuchennych lub domowych, gąbki, gąbki kuchenne, gąbki czyszczą-
ce, gąbki do szorowania, gąbki do czyszczenia, gąbki do użytku do-
mowego, gąbki do  czyszczenia instrumentów medycznych, gąbki 
ścierne do użytku w kuchni [czyszczenie], ścierki, ścierki z mikrowłó-
kien do czyszczenia, ścierki do wycierania kurzu [szmatki], jednorazo-
we ścierki do kurzu [nakładki] do czyszczenia, ściereczki do szorowa-
nia, ściereczki do  polerowania, ściereczki do  czyszczenia, ściereczki 
do zmywania naczyń, ściereczki antystatyczne do użytku domowego, 
ściereczki do  nadawania połysku [nieścierne], szmatki i  ściereczki 
do czyszczenia, ściereczki do kurzu, szczotki, szczotki do szorowania, 
szczotki do zmywania, szczotki do sprzątania, szczotki do czyszcze-
nia, szczotki do czyszczenia garnków, druciaki metalowe  usługi rekla-
mowe i promocyjne w zakresie sprzedaży towarów takich jak sprzęt 
i artykuły do sprzątania i czyszczenia, artykuły gospodarstwa domo-
wego, przybory kosmetyczne i toaletowe, przybory kuchenne, przy-
bory do  użytku w  gospodarstwie domowym, przybory do  użytku 
domowego do  czyszczenia, szczotki i  materiały do  wytwarzania 
szczotek, rękawice do użytku domowego, rękawice do ścierania ku-
rzu, gumowe rękawiczki do  gospodarstwa domowego, rękawice 
do czyszczenia wykonane z tkaniny, rękawice do czyszczenia do użyt-
ku domowego, rękawice do prac domowych z tworzyw sztucznych, 
rękawice do  pielęgnacji zwierząt, szczotki do  sprzątania, zmywaki 
ścierne, zmywaki do szorowania, zmywaki druciane do czyszczenia, 
zmywaki metalowe do  szorowania, zmywaki do  szorowania rondli, 
zmywaki ścierne do  celów kuchennych, zmywaki do  szorowania, 
do użytku domowego, zmywaki ścierne do celów kuchennych lub do-
mowych, gąbki, gąbki kuchenne, gąbki czyszczące, gąbki do  szoro-
wania, gąbki do  czyszczenia, gąbki do  użytku domowego, gąbki 
do czyszczenia instrumentów medycznych, gąbki ścierne do użytku 
w kuchni [czyszczenie], ścierki, ścierki z mikrowłókien do czyszczenia, 
ścierki do  wycierania kurzu [szmatki], jednorazowe ścierki do  kurzu 
[nakładki] do czyszczenia, ściereczki do szorowania, ściereczki do po-
lerowania, ściereczki do czyszczenia, ściereczki do zmywania naczyń, 
ściereczki antystatyczne do  użytku domowego, ściereczki do nada-
wania połysku [nieścierne], szmatki i ściereczki do czyszczenia, ście-
reczki do kurzu, szczotki, szczotki do szorowania, szczotki do zmywa-
nia, szczotki do  sprzątania, szczotki do  czyszczenia, szczotki 
do czyszczenia garnków, druciaki metalowe  usługi importowo-eks-
portowe w zakresie towarów takich jak sprzęt i artykuły do sprzątania 
i  czyszczenia, artykuły gospodarstwa domowego, przybory kosme-
tyczne i toaletowe, przybory kuchenne, przybory do użytku w gospo-
darstwie domowym, przybory do użytku domowego do czyszczenia, 
szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, rękawice do użytku do-
mowego, rękawice do ścierania kurzu, gumowe rękawiczki do gospo-
darstwa domowego, rękawice do  czyszczenia wykonane z  tkaniny, 
rękawice do czyszczenia do użytku domowego, rękawice do prac do-
mowych z  tworzyw sztucznych, rękawice do  pielęgnacji zwierząt, 
szczotki do  sprzątania, zmywaki ścierne, zmywaki do  szorowania, 
zmywaki druciane do  czyszczenia, zmywaki metalowe do  szorowa-
nia, zmywaki do  szorowania rondli, zmywaki ścierne do  celów ku-
chennych, zmywaki do szorowania, do użytku domowego, zmywaki 
ścierne do celów kuchennych lub domowych, gąbki, gąbki kuchenne, 
gąbki czyszczące, gąbki do szorowania, gąbki do czyszczenia, gąbki 
do użytku domowego, gąbki do czyszczenia instrumentów medycz-
nych, gąbki ścierne do użytku w kuchni [czyszczenie], ścierki, ścierki 
z mikrowłókien do czyszczenia, ścierki do wycierania kurzu [szmatki], 
jednorazowe ścierki do  kurzu [nakładki] do  czyszczenia, ściereczki 
do szorowania, ściereczki do polerowania, ściereczki do czyszczenia, 
ściereczki do  zmywania naczyń, ściereczki antystatyczne do  użytku 
domowego, ściereczki do  nadawania połysku [nieścierne], szmatki 
i  ściereczki do  czyszczenia, ściereczki do  kurzu, szczotki, szczotki 
do szorowania, szczotki do zmywania, szczotki do sprzątania, szczotki 
do czyszczenia, szczotki do czyszczenia garnków, druciaki metalowe  
usługi zarządzania sprzedażą w  zakresie towarów takich jak sprzęt 
i artykuły do sprzątania i czyszczenia, artykuły gospodarstwa domo-
wego, przybory kosmetyczne i toaletowe, przybory kuchenne, przy-
bory do  użytku w  gospodarstwie domowym, przybory do  użytku 
domowego do  czyszczenia, szczotki i  materiały do  wytwarzania 
szczotek, rękawice do użytku domowego, rękawice do ścierania ku-
rzu, gumowe rękawiczki do  gospodarstwa domowego, rękawice 
do czyszczenia wykonane z tkaniny, rękawice do czyszczenia do użyt-
ku domowego, rękawice do prac domowych z tworzyw sztucznych, 
rękawice do  pielęgnacji zwierząt, szczotki do  sprzątania, zmywaki 
ścierne, zmywaki do szorowania, zmywaki druciane do czyszczenia, 
zmywaki metalowe do  szorowania, zmywaki do  szorowania rondli, 

zmywaki ścierne do  celów kuchennych, zmywaki do  szorowania, 
do użytku domowego, zmywaki ścierne do celów kuchennych lub do-
mowych, gąbki, gąbki kuchenne, gąbki czyszczące, gąbki do  szoro-
wania, gąbki do  czyszczenia, gąbki do  użytku domowego, gąbki 
do czyszczenia instrumentów medycznych, gąbki ścierne do użytku 
w kuchni [czyszczenie], ścierki, ścierki z mikrowłókien do czyszczenia, 
ścierki do  wycierania kurzu [szmatki], jednorazowe ścierki do  kurzu 
[nakładki] do czyszczenia, ściereczki do szorowania, ściereczki do po-
lerowania, ściereczki do czyszczenia, ściereczki do zmywania naczyń, 
ściereczki antystatyczne do  użytku domowego, ściereczki do nada-
wania połysku [nieścierne], szmatki i ściereczki do czyszczenia, ście-
reczki do kurzu, szczotki, szczotki do szorowania, szczotki do zmywa-
nia, szczotki do  sprzątania, szczotki do  czyszczenia, szczotki 
do czyszczenia garnków, druciaki metalowe 
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(591) granatowy, biały, jasnoniebieski
(531) 29 01 13, 27 05 01
(510), (511) 10 odzież medyczna, odzież ochronna do celów medycz-
nych, odzież ochronna do  celów chirurgicznych, rękawice do  ce-
lów medycznych, rękawice do  użytku weterynaryjnego, rękawice 
do  użytku stomatologicznego, rękawice do  użytku w  szpitalach, 
jednorazowe rękawice ochronne do  celów medycznych, rękawice 
ochronne do stosowania przez pracowników medycznych, rękawice 
do badań medycznych, rękawice chirurgiczne, rękawiczki ochronne 
do celów weterynaryjnych, jednorazowe rękawiczki do celów wete-
rynaryjnych, jednorazowe rękawiczki do celów chirurgicznych, ręka-
wiczki ochronne do celów medycznych, rękawiczki do badań do ce-
lów medycznych 
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(591) biały, czarny, czerwony
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(510), (511) 6 zamki i zapięcia metalowe do pojazdów, metalowe wie-
szaki ścienne na  rowery, metalowe stojaki do  rowerów, zamknięcia 
metalowe, metalowe zapięcia do rowerów, 9 kaski ochronne do upra-
wiania sportu, kaski rowerowe, liczniki rowerowe, odblaskowe kami-
zelki ochronne, bransoletki odblaskowe zwiększające widoczność 
rowerzysty, pokrowce na smartfony, wodoodporne etui na smartfo-
ny, specjalnie przystosowane do  mocowania na  kierownicy roweru, 
12 pojazdy, urządzenia do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub 
w wodzie, rowery, części i akcesoria rowerowe ujęte w tej klasie, ba-
gażniki rowerowe, dzwonki rowerowe, syreny rowerowe, klaksony 
rowerowe, lusterka wsteczne, pompki rowerowe, pompki rowero-
we z  manometrem, pedały rowerowe, siodełka rowerowe, siodełka 
rowerowe dla dzieci, dętki rowerowe, foteliki rowerowe dla dzieci, 
boczne kółka podporowe do  rowerów dziecięcych, zaciski hamul-
cowe do pojazdów, koszyki rowerowe, pokrycia na siodełka rowero-
we, torby rowerowe na kierownicę, sakwy rowerowe, torby na ramę 
rowerową, torby przeznaczone do  montowania do  roweru, stopki 
do rowerów (części rowerowe), błotniki do rowerów, uchwyty na bi-
don montowane do roweru, koszyki na bidon montowane do roweru, 
narzędzia do naciągania szprych rowerowych, zaślepki do kierowni-
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cy rowerowej z oświetleniem, ochraniacze na nogi dla rowerzystów 
chroniące przed zabrudzeniem od łańcucha roweru, linki hamulcowe 
do  rowerów, uchwyty kierownicy do  rowerów, rogi do  kierownicy 
rowerowej, zaślepki do kierownicy rowerowej z zamontowanymi klu-
czami drążek do prowadzenia roweru dziecięcego, sztyce rowerowe, 
osłony do przerzutek, osłony do łańcuchów i ram rowerowych, mostki 
rowerowe, hamulce rowerowe, klocki hamulcowe do rowerów, zaciski 
hamulcowe do rowerów, kierownice do rowerów, opony rowerowe, 
koła rowerowe, ramy rowerowe, korby rowerowe, łańcuchy rowe-
rowe, nakrętki na wentyle rowerowe, zestawy narzędzi do naprawy 
detek, szprychy do kół rowerowych, piasty do rowerów, sakwy do po-
jazdów dwukołowych, obręcze kół do  rowerów, błotniki rowerowe, 
układy kierownicze do pojazdów lądowych posiadające mostek, koła 
zębate do  rowerów, ochraniacze ubrania na  koła do  rowerów, wie-
szaki i  stojaki do  przechowywania rowerów, kierunkowskazy do  ro-
werów, mechanizmy korbowe do rowerów, przerzutki rowerowe, ba-
gażniki montowane na kierownicy roweru, osłony na tylne przerzutki, 
osłony na  łańcuch roweru, obudowy do  opon pneumatycznych, 18 
torby, plecaki, 20 wieszaki ścienne na  rowery, niemetalowe, nieme-
talowe zapięcia do pojazdów, w tym zapięcia do rowerów, 21 butelki 
na napoje, uchwyty do butelek, szczotki do czyszczenia łańcuchów 
rowerowych, szczotko-skrobaczki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy 
i akcesoria do nich zawarte w tej klasie, odzież sportowa, obuwie spor-
towe, sportowe nakrycia głowy, odzież rowerowa, w tym rękawiczki 
rowerowe, szorty, spodenki rowerowe z  wkładką ochronną, podko-
szulki sportowe, kurtki chroniące przed wiatrem, spodnie, skarpetki, 
ochraniacze spodni dla rowerzystów, kurtki odblaskowe, 28 opaski 
na nogawki dla rowerzystów chroniące spodnie przed zabrudzeniem 
łańcuchem jako artykuły sportowe 
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(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 kosmetycz-
ne, preparaty kosmetyczne do  odchudzania, preparaty do  golenia, 
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ust-
nej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne 
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, prepara-
ty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przybo-
rami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty 
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-
ny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty 
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty wita-
minowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mi-
neralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycz-
nego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze 
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów 
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty 
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowi-
ce, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów 
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, prepa-
raty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecz-
nicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmety-
ki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, 
okłady do  celów medycznych, środki sanitarne do  celów medycz-
nych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne pre-
paraty i  materiały diagnostyczne do  celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do  celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów lecz-
niczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniają-
ce, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, 
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające po-
ruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywa-

nia 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 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów 

(111) 327608 (220) 2019 06 13 (210) 501143
(151) 2019 12 11 (441) 2019 08 26
(732) Unilab, lP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540) acatar acti-Tabs
(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 kosmetycz-
ne, preparaty kosmetyczne do  odchudzania, preparaty do  golenia, 
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ust-
nej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne 
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, prepara-
ty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przybo-
rami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty 
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-
ny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty 
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty wita-
minowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mi-
neralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycz-
nego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze 
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów 
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty 
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowi-
ce, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów 
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, prepa-
raty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecz-
nicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmety-
ki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, 
okłady do  celów medycznych, środki sanitarne do  celów medycz-
nych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne pre-
paraty i  materiały diagnostyczne do  celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do  celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów lecz-
niczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniają-
ce, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, 
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające po-
ruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywa-
nia 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 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów 

(111) 327609 (220) 2019 06 13 (210) 501144
(151) 2019 12 11 (441) 2019 08 26
(732) Unilab, lP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540) acatar Control
(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 kosmetycz-
ne, preparaty kosmetyczne do  odchudzania, preparaty do  golenia, 
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ust-
nej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne 
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, prepara-
ty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przybo-
rami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty 
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-
ny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty 
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty wita-
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minowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mi-
neralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycz-
nego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze 
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów 
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty 
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowi-
ce, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów 
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, prepa-
raty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecz-
nicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmety-
ki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, 
okłady do  celów medycznych, środki sanitarne do  celów medycz-
nych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne pre-
paraty i  materiały diagnostyczne do  celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do  celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów lecz-
niczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniają-
ce, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, 
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające po-
ruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywa-
nia 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 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów 

(111) 327610 (220) 2019 06 13 (210) 501146
(151) 2019 12 11 (441) 2019 08 26
(732) Unilab, lP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) acatar
(540) 

(591) biały, niebieski
(531) 26 04 03, 26 04 05, 26 04 22, 26 05 11, 27 05 01, 29 01 12
(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 kosmetycz-
ne, preparaty kosmetyczne do  odchudzania, preparaty do  golenia, 
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ust-
nej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne 
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, prepara-
ty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przybo-
rami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty 
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-
ny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty 
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty wita-
minowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mi-
neralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycz-
nego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze 
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów 
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty 
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowi-

ce, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów 
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, prepa-
raty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecz-
nicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmety-
ki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, 
okłady do  celów medycznych, środki sanitarne do  celów medycz-
nych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne pre-
paraty i  materiały diagnostyczne do  celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do  celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów lecz-
niczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniają-
ce, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, 
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające po-
ruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywa-
nia 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 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów 

(111) 327611 (220) 2019 06 13 (210) 501147
(151) 2019 12 18 (441) 2019 08 26
(732) Unilab, lP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540) aleric na alergię reaguj szybko
(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 kosmetycz-
ne, preparaty kosmetyczne do  odchudzania, preparaty do  golenia, 
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ust-
nej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne 
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, prepara-
ty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przybo-
rami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty 
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-
ny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty 
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty wita-
minowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mi-
neralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycz-
nego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze 
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów 
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty 
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowi-
ce, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów 
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, prepa-
raty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecz-
nicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmety-
ki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, 
okłady do  celów medycznych, środki sanitarne do  celów medycz-
nych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne pre-
paraty i  materiały diagnostyczne do  celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do  celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów lecz-
niczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniają-
ce, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, 
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające po-
ruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywa-
nia 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 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów 

(111) 327612 (220) 2019 06 13 (210) 501148
(151) 2019 12 18 (441) 2019 08 26
(732) Unilab, lP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) acatar
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(540) 

(591) biały, niebieski, granatowy, fioletowy
(531) 26 04 03, 26 04 04, 26 04 16, 26 04 22, 26 05 08, 26 05 12, 
26 05 22, 27 05 01, 29 01 14
(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 kosmetycz-
ne, preparaty kosmetyczne do  odchudzania, preparaty do  golenia, 
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ust-
nej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne 
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, prepara-
ty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przybo-
rami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty 
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-
ny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty 
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty wita-
minowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mi-
neralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycz-
nego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze 
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów 
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty 
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowi-
ce, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów 
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, prepa-
raty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecz-
nicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmety-
ki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, 
okłady do  celów medycznych, środki sanitarne do  celów medycz-
nych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne pre-
paraty i  materiały diagnostyczne do  celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do  celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów lecz-
niczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniają-
ce, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, 
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające po-
ruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywa-
nia 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 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów 

(111) 327613 (220) 2019 06 13 (210) 501149
(151) 2019 12 18 (441) 2019 08 26
(732) WyDaWnICTWO FaRMaCOM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa,  
Wodzisław Śląski (Pl)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PCI DayS
(540) 

(591) czarny, czerwony, fioletowy, jasnoniebieski
(531) 05 05 20, 05 05 21, 26 03 04, 26 03 06, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 16 katalogi, broszury, 35 organizowanie targów handlo-
wych, promowanie i przeprowadzanie targów handlowych, organi-
zowanie i  prowadzenie targów handlowych, organizowanie i  pro-
wadzenie targów biznesowych, organizowanie targów handlowych 
w  celach reklamowych, organizacja targów w  celach handlowych 
i  reklamowych, organizowanie i  prowadzenie targów związanych 
z działalnością wydawniczą, prowadzenie wystaw w ramach wirtual-
nych targów handlowych online, organizowanie imprez, wystaw, tar-
gów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, 
dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, 
próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystanso-
wej) w kraju lub poza nim, organizowanie wystaw w celach handlo-
wych, przygotowywanie wystaw w celach komercyjnych, 38 usługi 
konferencji sieciowych, 41 organizowanie konferencji, organizacja 
konferencji edukacyjnych, prowadzenie konferencji edukacyjnych, 
prowadzenie konferencji biznesowych, organizowanie seminariów 
i  konferencji, organizowanie konferencji dotyczących handlu, or-
ganizowanie corocznych konferencji edukacyjnych, organizowanie 
i obsługa konferencji, organizowanie konferencji związanych z han-
dlem, organizowanie konferencji związanych z biznesem, organizo-
wanie konferencji związanych z reklamą, organizowanie i prowadze-
nie konferencji i kongresów, organizowanie konferencji i sympozjów 
w dziedzinie nauk medycznych, organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji na  temat biznesu i  handlu, szkolenie w  zakresie kosmetyki 
i  urody, usługi wydawnicze w  zakresie książek i  czasopism, usługi 
wydawnicze w  zakresie tekstów elektronicznych, organizowanie 
konferencji, wystaw i konkursów 

(111) 327614 (220) 2019 06 13 (210) 501151
(151) 2019 12 18 (441) 2019 08 26
(732) Unilab, lP, Rockville (US)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) biały, żółty, czerwony
(531) 26 13 25, 29 01 13
(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 kosmetycz-
ne, preparaty kosmetyczne do  odchudzania, preparaty do  golenia, 
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ust-
nej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne 
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, prepara-
ty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przybo-
rami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty 
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-
ny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty 
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty wita-
minowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mi-
neralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycz-
nego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze 
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
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dycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów 
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty 
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowi-
ce, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów 
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, prepa-
raty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecz-
nicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmety-
ki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, 
okłady do  celów medycznych, środki sanitarne do  celów medycz-
nych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne pre-
paraty i  materiały diagnostyczne do  celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do  celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów lecz-
niczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniają-
ce, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, 
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające po-
ruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywa-
nia 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 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów 

(111) 327615 (220) 2019 06 13 (210) 501152
(151) 2019 12 18 (441) 2019 08 26
(732) Unilab, lP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) acatar CaRe
(540) 

(591) biały, niebieski
(531) 26 04 03, 26 04 04, 26 04 05, 26 04 16, 26 04 22, 27 05 01, 29 01 12
(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 kosmetycz-
ne, preparaty kosmetyczne do  odchudzania, preparaty do  golenia, 
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ust-
nej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne 
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, prepara-
ty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przybo-
rami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty 
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-
ny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty 
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty wita-
minowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mi-
neralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycz-
nego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze 
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów 
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty 
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowi-
ce, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów 
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, prepa-
raty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecz-
nicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmety-
ki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, 
okłady do  celów medycznych, środki sanitarne do  celów medycz-

nych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne pre-
paraty i  materiały diagnostyczne do  celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do  celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów lecz-
niczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniają-
ce, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, 
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające po-
ruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywa-
nia 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 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów 

(111) 327616 (220) 2019 06 13 (210) 501153
(151) 2019 12 18 (441) 2019 08 26
(732) SPORT & FaShIOn ManageMenT PTe  lTD , Singapur (Sg)
(540) (znak słowny)
(540) STeRn
(510), (511) 6 zamki i zapięcia metalowe do pojazdów, metalowe wie-
szaki ścienne na rowery, metalowe stojaki do rowerów, zamknięcia me-
talowe, metalowe zapięcia do rowerów, 9 kaski ochronne do uprawia-
nia sportu, kaski rowerowe, liczniki rowerowe, odblaskowe kamizelki 
ochronne, bransoletki odblaskowe zwiększające widoczność rowerzy-
sty, pokrowce na smartfony, wodoodporne etui na smartfony, specjal-
nie przystosowane do mocowania na kierownicy roweru, 12 pojazdy, 
urządzenia do  poruszania się na  lądzie, w  powietrzu lub w  wodzie, 
rowery, części i akcesoria rowerowe ujęte w tej klasie, bagażniki rowe-
rowe, dzwonki rowerowe, syreny rowerowe, klaksony rowerowe, luster-
ka wsteczne, pompki rowerowe, pompki rowerowe z  manometrem, 
pedały rowerowe, siodełka rowerowe, siodełka rowerowe dla dzieci, 
dętki rowerowe, foteliki rowerowe dla dzieci, boczne kółka podporo-
we do rowerów dziecięcych, zaciski hamulcowe do pojazdów, koszyki 
rowerowe, pokrycia na siodełka rowerowe, torby rowerowe na kierow-
nicę, sakwy rowerowe, torby na ramę rowerową, torby przeznaczone 
do  montowania do  roweru, stopki do  rowerów (części rowerowe), 
błotniki do rowerów, uchwyty na bidon montowane do roweru, koszy-
ki na bidon montowane do roweru, narzędzia do naciągania szprych 
rowerowych, zaślepki do  kierownicy rowerowej z  oświetleniem, 
ochraniacze na nogi dla rowerzystów chroniące przed zabrudzeniem 
od łańcucha roweru, linki hamulcowe do rowerów, uchwyty kierowni-
cy do rowerów, rogi do kierownicy rowerowej, zaślepki do kierownicy 
rowerowej z zamontowanymi kluczami drążek do prowadzenia roweru 
dziecięcego, sztyce rowerowe, osłony do przerzutek, osłony do łańcu-
chów i ram rowerowych, mostki rowerowe, hamulce rowerowe, klocki 
hamulcowe do  rowerów, zaciski hamulcowe do  rowerów, kierownice 
do rowerów, opony rowerowe, koła rowerowe, ramy rowerowe, korby 
rowerowe, łańcuchy rowerowe, nakrętki na wentyle rowerowe, zestawy 
narzędzi do naprawy dętek, szprychy do kół rowerowych, piasty do ro-
werów, sakwy do  pojazdów dwukołowych, obręcze kół do  rowerów, 
błotniki rowerowe, układy kierownicze do pojazdów lądowych posia-
dające mostek, koła zębate do rowerów, ochraniacze ubrania na koła 
do  rowerów, wieszaki i  stojaki do  przechowywania rowerów, kierun-
kowskazy do rowerów, mechanizmy korbowe do rowerów, przerzutki 
rowerowe, bagażniki montowane na kierownicy roweru, osłony na tyl-
ne przerzutki, osłony na łańcuch roweru, obudowy do opon pneuma-
tycznych, 18 torby, plecaki, 20 wieszaki ścienne na rowery, niemetalo-
we, niemetalowe zapięcia do pojazdów, w tym zapięcia do rowerów, 
21 butelki na  napoje, uchwyty do  butelek, szczotki do  czyszczenia 
łańcuchów rowerowych, szczotko-skrobaczki, 25 odzież, obuwie, na-
krycia głowy i akcesoria do nich zawarte w tej klasie, odzież sportowa, 
obuwie sportowe, sportowe nakrycia głowy, odzież rowerowa, w tym 
rękawiczki rowerowe, szorty, spodenki rowerowe z wkładką ochronną, 
podkoszulki sportowe, kurtki chroniące przed wiatrem, spodnie, skar-
petki, ochraniacze spodni dla rowerzystów, kurtki odblaskowe, 28 paski 
na nogawki dla rowerzystów chroniące spodnie przed zabrudzeniem 
łańcuchem (artykuły sportowe) 

(111) 327617 (220) 2019 06 13 (210) 501154
(151) 2019 12 18 (441) 2019 08 26
(732) WyDaWnICTWO FaRMaCOM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa,  
Wodzisław Śląski (Pl)
(540) (znak słowny)
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(540) PCI DayS
(510), (511) 16 katalogi, broszury, 35 organizowanie targów handlo-
wych, promowanie i przeprowadzanie targów handlowych, organi-
zowanie i  prowadzenie targów handlowych, organizowanie i  pro-
wadzenie targów biznesowych, organizowanie targów handlowych 
w  celach reklamowych, organizacja targów w  celach handlowych 
i  reklamowych, organizowanie i  prowadzenie targów związanych 
z działalnością wydawniczą, prowadzenie wystaw w ramach wirtual-
nych targów handlowych online, organizowanie imprez, wystaw, tar-
gów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, 
dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, 
próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystanso-
wej) w kraju lub poza nim, organizowanie wystaw w celach handlo-
wych, przygotowywanie wystaw w celach komercyjnych, 38 usługi 
konferencji sieciowych, 41 organizowanie konferencji, organizacja 
konferencji edukacyjnych, prowadzenie konferencji edukacyjnych, 
prowadzenie konferencji biznesowych, organizowanie seminariów 
i  konferencji, organizowanie konferencji dotyczących handlu, or-
ganizowanie corocznych konferencji edukacyjnych, organizowanie 
i obsługa konferencji, organizowanie konferencji związanych z han-
dlem, organizowanie konferencji związanych z biznesem, organizo-
wanie konferencji związanych z reklamą, organizowanie i prowadze-
nie konferencji i kongresów, organizowanie konferencji i sympozjów 
w dziedzinie nauk medycznych, organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji na  temat biznesu i  handlu, szkolenie w  zakresie kosmetyki 
i  urody, usługi wydawnicze w  zakresie książek i  czasopism, usługi 
wydawnicze w  zakresie tekstów elektronicznych, organizowanie 
konferencji, wystaw i konkursów 

(111) 327618 (220) 2019 06 13 (210) 501155
(151) 2019 12 18 (441) 2019 08 26
(732) Unilab, lP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) acatar CaRe KIDS
(540) 

(591) biały, niebieski, czerwony, zielony, żółty
(531) 26 04 03, 26 04 04, 26 04 05, 26 04 16, 26 04 22, 27 05 01, 29 01 15
(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 kosmetycz-
ne, preparaty kosmetyczne do  odchudzania, preparaty do  golenia, 
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ust-
nej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne 
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, prepara-
ty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przybo-
rami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty 
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-
ny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty 
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty wita-
minowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mi-
neralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycz-
nego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze 
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów 
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty 
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowi-

ce, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów 
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, prepa-
raty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecz-
nicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmety-
ki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, 
okłady do  celów medycznych, środki sanitarne do  celów medycz-
nych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne pre-
paraty i  materiały diagnostyczne do  celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do  celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów lecz-
niczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniają-
ce, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, 
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające po-
ruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywa-
nia 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 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów 

(111) 327619 (220) 2019 06 14 (210) 501166
(151) 2019 12 18 (441) 2019 08 26
(732) Kraft Foods Schweiz holding gmbh, Zug (Ch)
(540) (znak słowny)
(540) MIlKa lOllIPOP
(510), (511) 30 kakao, napoje na  bazie kakao i  czekolady oraz pre-
paraty do  wyrobu takich napojów, czekolada, wyroby cukiernicze 
nielecznicze, w szczególności wyroby czekoladowe [i/lub cukrowe], 
ciasteczka, wafelki, ciasta, ciastka, wypieki i wyroby z ciasta, prepa-
raty zbożowe, lody spożywcze, mianowicie lody, mrożone słodycze 
i desery, słodycze i desery chłodzone, masła czekoladowe 

(111) 327620 (220) 2019 06 14 (210) 501168
(151) 2019 12 18 (441) 2019 08 26
(732) Kraft Foods Schweiz holding gmbh, Zug (Ch)
(540) (znak słowny)
(540) MIlKa MOO
(510), (511) 30 kakao, napoje na  bazie kakao i  czekolady oraz pre-
paraty do  wyrobu takich napojów, czekolada, wyroby cukiernicze 
nielecznicze, w szczególności wyroby czekoladowe [i/lub cukrowe], 
ciasteczka, wafelki, ciasta, ciastka, wypieki i wyroby z ciasta, prepa-
raty zbożowe, lody spożywcze, mianowicie lody, mrożone słodycze 
i desery, słodycze i desery chłodzone, masła czekoladowe 

(111) 327621 (220) 2019 06 14 (210) 501173
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 02
(732) Kraft Foods Schweiz holding gmbh, Zug (Ch)
(540) (znak słowny)
(540) MIlKa TWISTS
(510), (511) 30 kakao, napoje na  bazie kakao i  czekolady oraz pre-
paraty do  wyrobu takich napojów, czekolada, wyroby cukiernicze 
nielecznicze, w szczególności wyroby czekoladowe [i/lub cukrowe], 
ciasteczka, wafelki, ciasta, ciastka, wypieki i wyroby z ciasta, prepa-
raty zbożowe, lody spożywcze, mianowicie lody, mrożone słodycze 
i desery, słodycze i desery chłodzone, masła czekoladowe 

(111) 327622 (220) 2019 06 14 (210) 501181
(151) 2019 12 06 (441) 2019 07 29
(732) UCB Pharma gmbh, Monheim am Rhein (De)
(540) (znak słowny)
(540) FeRRO SanOl MaX
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne 

(111) 327623 (220) 2019 06 14 (210) 501192
(151) 2019 12 05 (441) 2019 08 19
(732) BeCReO TeChnOlOgIeS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Poznań (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) BeCReO
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, oprogramo-
wanie, oprogramowanie gier, edukacyjne programy komputerowe, 
edukacyjne materiały na  zajęcia, do  pobrania, e-booki, publikacje 
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elektroniczne, urządzenia i  przyrządy do  nauczania, urządzenia 
i przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne, zestawy naukowe w postaci 
urządzeń dydaktycznych, zestawy naukowe będące urządzeniami 
instruktażowymi, roboty edukacyjne, 28 gry, zabawki i  akcesoria 
do zabawy, sprzęt do gier wideo, 35 usługi sprzedaży następujących 
towarów: gry, zabawki i akcesoria do zabawy, sprzęt do gier wideo, 
utrwalone na nośnikach informacje i dane, oprogramowanie, opro-
gramowanie gier, edukacyjne programy komputerowe, edukacyjne 
materiały na zajęcia do pobrania, e-booki, publikacje elektroniczne, 
urządzenia i  przyrządy do  nauczania, urządzenia oraz przyrządy 
szkoleniowe i  dydaktyczne, zestawy naukowe w  postaci urządzeń 
dydaktycznych, zestawy naukowe będące urządzeniami instruktażo-
wymi, roboty edukacyjne, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hur-
towymi, internetowymi, usługi w zakresie pośrednictwa handlowe-
go polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, usługi agencji 
importowo-eksportowych, usługi doradztwa handlowego i reklamo-
wego na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów, 
doradztwo gospodarcze związane z  franchisingiem, zarządzanie 
przedsiębiorstwami franczyzowymi, doradztwo w  zakresie organi-
zowania i zarządzania działalnością gospodarczą, organizowanie tar-
gów, wystaw i kongresów w celach handlowych oraz reklamowych, 
pokazy towarów, dekoracja wystaw i witryn sklepowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie programów lojalnościo-
wych do  celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, 41 
usługi edukacyjne, usługi edukacyjne związane z rozwojem spraw-
ności umysłowej, szkolenia w zakresie programowania komputerów, 
usługi edukacyjne dotyczące pisania programów komputerowych 

(111) 327624 (220) 2019 06 15 (210) 501202
(151) 2019 11 22 (441) 2019 08 05
(732) ZaBlOTSKa ValeRIya SaFO, Katowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Safo KReUJĄC PIĘKnO
(540) 

(591) biały, brązowy
(531) 02 03 07, 02 03 23, 26 01 02, 26 01 14, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 25 suknie ślubne, wieczorowe, koktajlowe, balowe, welo-
ny, woalki, sukienki damskie, sukienki dla niemowląt i małych dzieci 

(111) 327625 (220) 2019 06 17 (210) 501218
(151) 2019 12 05 (441) 2019 08 19
(732) KRZyWDa SylWIa TWOJa STOPa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWOJa STOPa
(540) 

(591) szary, biały, zielony
(531) 02 09 19, 26 01 03, 26 01 14, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 44 doradztwo w zakresie fizykoterapii, usługi kosmetycz-
ne, diagnostyka medyczna, masaż, odnowa biologiczna, poradnic-
two podologiczne, świadczenie usług podologa, usługi laboratoryjne 
w zakresie badań stóp, konsultacje w zakresie profilaktyki stóp, lecze-
nie chorób stóp w tym: usuwanie kurzajek, brodawek, usuwanie odci-

sków, modzeli i zrogowaceń, leczenie wrastających paznokci, leczenie 
grzybicy paznokci, leczenie stopy cukrzycowej, rekonstrukcje paznok-
ci, terapie na pękające pięty, pocące się stopy i suchą skórę stóp 

(111) 327626 (220) 2019 06 17 (210) 501231
(151) 2019 12 11 (441) 2019 07 29
(732) BIOIMPaCT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Olsztyn (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bee FORCe
(540) 

(591) biały, czarny, żółty, pomarańczowy
(531) 29 01 14, 27 05 01, 03 13 04, 26 11 01, 26 11 11
(510), (511) 5 suplementy diety zawierające miód, w  tym w  postaci 
żelków i  lizaków, miodowe pastylki do  ssania na  gardło, 30 miód, 
miód naturalny, miód [do  celów spożywczych], wyroby spożywcze 
zawierające miód, słodycze (nielecznicze-) na  bazie miodu, płatki 
śniadaniowe zawierające miód, płatki śniadaniowe o smaku miodu, 
słodkie pasty do  smarowania [miód], preparaty zbożowe pokryte 
cukrem i  miodem, miodowe cukierki (nie  do  celów medycznych), 
miodowe żelki, miodowe lizaki, miodowe pastylki do ssania [wyrób 
cukierniczy] 

(111) 327627 (220) 2019 06 17 (210) 501239
(151) 2019 12 05 (441) 2019 08 19
(732) eM-MeD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, Kraków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) TrueCool
(510), (511) 10 sprzęt medyczny, medyczne aparaty i  instrumenty, 
medyczne urządzenia analityczne do celów medycznych, urządzenia 
i instrumenty medyczne 

(111) 327628 (220) 2019 06 17 (210) 501243
(151) 2019 12 11 (441) 2019 07 29
(732) BIOIMPaCT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Olsztyn (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bee OKay
(540) 

(591) biały, czarny, pomarańczowy, żółty
(531) 29 01 14, 26 11 01, 26 11 11, 27 05 01, 03 13 04
(510), (511) 5 suplementy diety zawierające miód, w tym w postaci żel-
ków i  lizaków, miodowe pastylki do ssania na gardło, 30 miód, miód 
naturalny, miód [do celów spożywczych], wyroby spożywcze zawiera-
jące miód, słodycze (nielecznicze-) na bazie miodu, płatki śniadaniowe 
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zawierające miód, płatki śniadaniowe o  smaku miodu, słodkie pasty 
do smarowania [miód], preparaty zbożowe pokryte cukrem i miodem, 
miodowe cukierki (nie do celów medycznych), miodowe żelki, miodo-
we lizaki, miodowe pastylki do ssania [wyrób cukierniczy] 

(111) 327629 (220) 2019 06 17 (210) 501248
(151) 2019 12 04 (441) 2019 08 19
(732) UnITOP SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) amki to gO
(540) 

(591) biały, czerwony, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze z  sezamu, 
ciasta, ciastka, chałwa, słodycze, cukierki, batoniki, jadalne wafle, ar-
tykuły spożywcze ze zbóż, lody 

(111) 327630 (220) 2019 06 17 (210) 501258
(151) 2019 12 11 (441) 2019 07 29
(732) TaRnOWSKIe BIURO PIelgRZyMKOWe-BeSKIDVISIOn SPÓłKa 
JaWna SylWIa RUSIn I IWeTTa KaCZMaRCZyK, Żywiec (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tbp tarnowskie biuro pielgrzymkowe
(540) 

(591) niebieski, ciemnoniebieski, jasnoniebieski, biały
(531) 29 01 12, 27 05 01, 02 01 16
(510), (511) 39 organizacja wycieczek, organizacja wycieczek tu-
rystycznych, organizacja i  rezerwowanie wycieczek, prowadzenie 
wycieczek, organizowanie wycieczek autokarowych, usługi pilotów 
wycieczek, organizowanie wycieczek zagranicznych, rejsy łodziami 
wycieczkowymi, organizowanie wypraw, wycieczek jednodniowych 
i  wycieczek ze  zwiedzaniem, organizowanie wycieczek ze  zwie-
dzaniem [transport], organizowanie podróży i  wycieczek statkami, 
udostępnianie pojazdów na wycieczki i wyprawy, usługi agencyjne 
w  zakresie organizowania wycieczek morskich, świadczenie usług 
w  zakresie wycieczek ze  zwiedzaniem, prowadzenie wycieczek 
ze zwiedzaniem dla osób trzecich, organizowanie wycieczek ze zwie-
dzaniem w ramach wakacji zorganizowanych, usługi w zakresie re-
zerwacji biletów na podróże i wycieczki 

(111) 327631 (220) 2019 06 17 (210) 501260
(151) 2019 11 12 (441) 2019 07 29
(732) STOWaRZySZenIe lIVeFORM, Katowice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) College of Wizardry
(510), (511) 41 organizowanie imprez rozrywkowych typu cosplay, 
komputerowe przygotowanie materiałów do  publikacji, organizo-
wanie balów, organizowanie i  prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizo-
wanie i prowadzenie konferencji, organizowanie widowisk (impresa-
riat), planowanie przyjęć 

(111) 327632 (220) 2019 06 17 (210) 501261
(151) 2019 12 09 (441) 2019 07 29
(732) eKOPOlSKa MOJZeSOWICZ SPÓłKa KOManDyTOWa, 
gogolinek (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eKOPolska OChROna ŚRODOWISKa
(540) 

(591) zielony, jasnozielony, czarny, biały
(531) 29 01 13, 27 05 01, 27 05 17, 27 05 24, 05 03 11, 05 03 14
(510), (511) 42 pomiary środowiskowe, ocena zagrożeń środowi-
skowych, monitoring środowiskowy terenów utylizacji odpadów, 
usługi konsultacyjne dotyczące planowania środowiskowego, usługi 
inżynieryjne w dziedzinie technologii środowiskowej, usługi w zakre-
sie oddziaływania na  środowisko, monitoring wydarzeń mających 
wpływ na środowisko w obrębie budynków, usługi w zakresie badań 
środowiskowych w  celu wykrywania zanieczyszczeń wody, kompi-
lacja informacji dotyczących warunków środowiskowych, monitoro-
wanie wydarzeń mających wpływ na środowisko w obrębie struktur 
inżynierii wodno-lądowej, monitorowanie działań mających wpływ 
na środowisko w obrębie konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, mo-
nitoring środowiskowy obszarów składowania odpadów, monitoring 
działań mających wpływ na środowisko w obrębie budynków, analizy 
naukowe wspomagane komputerowo, analizy wykonalności projek-
tu, badania dotyczące ochrony środowiska, badania hydrologiczne, 
badania i analizy naukowe, badania środowiska, badania w zakresie 
ochrony środowiska naturalnego, doradztwo techniczne w dziedzinie 
nauk o środowisku, doradztwo techniczne związane z zastosowanie 
oprogramowania komputerowego, doradztwo w  zakresie ochrony 
środowiska, monitorowanie działań mających wpływ na środowisko 
w  obrębie budynków, planowanie projektu, pomiary środowiska 
w  obrębie budynku, projektowanie urbanistyczne, sporządzenie 
projektów i opracowanie systemów fotowoltaicznych, sporządzanie 
raportów technicznych, sporządzanie raportów naukowych, sporzą-
dzanie raportów projektowych, sporządzanie raportów technolo-
gicznych, świadczenie usług pobierania próbek analitycznych w celu 
oceny poziomów zanieczyszczenia, świadczenie usług pobierania 
próbek analitycznych w  celu oceny skażenia, usługi analizy gleby, 
usługi badawcze w  zakresie ochrony środowiska, usługi doradcze 
dotyczące ochrony środowiska, usługi doradcze dotyczące badań 
technologicznych, usługi doradcze w zakresie urbanistyki, usługi do-
radcze w zakresie geologii, usługi doradcze w zakresie hydrogeologii, 
usługi doradcze w zakresie inżynierii przemysłowej, usługi doradcze 
w zakresie projektowania, usługi doradcze w zakresie kontroli zanie-
czyszczeń, usługi doradcze związane z urbanistyką, usługi doradcze 
związane z  badaniami w  dziedzinie ochrony środowiska, usługi do-
radcze związane z podaniami o zabudowę terenu z projektowaniem 
budynków, usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii bu-
dowlanej, usługi doradztwa technologicznego, usługi konsultacyjne 
w zakresie środowiska naturalnego, usługi konsultacyjne w zakresie 
projektowania, usługi konsultacyjne w  zakresie technologii, usłu-
gi monitoringu środowiska naturalnego, usługi naukowe i  badania 
w tym zakresie, księgi naukowe i projektowanie w tym zakresie, usługi 
oceny pomiarów, usługi opracowania projektów technicznych, usługi 
w dziedzinie nauk przyrodniczych, usługi w zakresie badań i kontroli 
środowiska naturalnego, usługi w zakresie badań naukowych, usługi 
w  zakresie badań technicznych, usługi w  zakresie składników prze-
pływającego powietrza, usługi w zakresie doradztwa technicznego, 
usługi w zakresie doradztwa technologicznego 

(111) 327633 (220) 2019 06 17 (210) 501262
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 09
(732) hORTeX SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) ZIMnOTłOCZOne SOKI hORTeX: Z  OWOCÓW WyCISKaMy 
WIĘCeJ 
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe z  so-
ków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z  owoców, koktajle bez-
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alkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe, warzywne i owocowo-
-warzywne, zagęszczone soki owocowe i warzywne, soki przecierowe 
owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, soki tłoczone owocowe, 
warzywne i  owocowo-warzywne, soki i  napoje o  obniżonej warto-
ści energetycznej, owocowe, warzywne i  owocowo-warzywne soki 
i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub 
solami mineralnymi, syropy i  preparaty do  sporządzania napojów, 
esencje do napojów, ekstrakty do napojów, smoothie owocowe, wa-
rzywne, owocowo-warzywne, z dodatkiem lub bez dodatku nasion, 
z dodatkiem lub bez dodatku ekstraktów roślinnych 

(111) 327634 (220) 2019 06 17 (210) 501266
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 02
(732) Unilab, lP, Rockville (US)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) niebieski, zielony, biały
(531) 29 01 13, 26 01 01, 26 01 05
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do  odchudzania, 
preparaty do  golenia, odświeżacze do  ust, środki do  pielęgnacji 
zębów i  jamy ustnej, preparaty do  pielęgnacji włosów, preparaty 
do  opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasą-
czane płynami kosmetycznymi, preparaty do  depilacji, przybory 
toaletowe i  kosmetyczne, olejki eteryczne, detergenty do  użytku 
sanitarnego inne niż do  celów medycznych, 5 produkty farmaceu-
tyczne, produkty lecznicze, witaminy, mineralne dodatki do  żyw-
ności, mineralne wody do  celów leczniczych, preparaty wspoma-
gające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, 
substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty 
lecznicze, środki bakteriobójcze i preparaty bakteriologiczne do ce-
lów medycznych i  weterynaryjnych, produkty biologiczne do  ce-
lów medycznych lub weterynaryjnych, bakteriobójcze, szczepionki, 
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne, 
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciw-
trądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, 
żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne 
do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, 
produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty 
diagnostyczne do  celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów lecz-
niczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, produk-
ty kosmetyczne o działaniu leczniczym, materiały, bandaże, plastry 
opatrunkowe, implanty chirurgiczne, aerozole chłodzące do  celów 
medycznych, preparaty bakteryjne do celów medycznych, balsamy 
do użytku medycznego, biologiczne kultury tkankowe do celów me-
dycznych, bransolety do  celów medycznych, chusteczki do  celów 
medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbka 
do ran, kompresy, plastry samoprzylepne, plastry do celów medycz-
nych, plastry terapeutyczne, kremy lecznicze do  ochrony skóry, 10 
rozpylacze do aerozoli do celów medycznych, aparatura do analizy 
do celów medycznych, aplikatory pigułek, aplikatory bandaży, apli-
katory do  leków, aplikatory do  preparatów antyseptycznych, apli-
katory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów 
antybakteryjnych, ręczne spraye do celów medycznych, spraye [ae-
rozole] do celów medycznych, inhalatory, inhalatory tlenowe do ce-
lów medycznych, bandaże elastyczne, bandaże gipsowe, butelki dla 
niemowląt, smoczki do butelek dla niemowląt, zamknięcia do bute-
lek dla niemowląt, gorsety do celów leczniczych, gryzaki dla ząbkują-
cych dzieci, igły co celów medycznych, inkubatory dla noworodków, 
inkubatory medyczne, irygatory do  celów medycznych, irygatory 
do wstrzykiwań, butelki do karmienia, kompresory stosowane w chi-
rurgii, lekarskie przyborniki, łyżki do leków, pojemniki do aplikowa-

nia leków, nici chirurgiczne, opaski gipsowe, opaski podtrzymujące, 
opaski usztywniające stawy, opaski, bandaże przepuklinowe, po-
duszki do  celów leczniczych, przyborniki na  instrumenty medycz-
ne, rozpylacze do  celów leczniczych, smoczki, smoczki do  butelek 
do karmienia, smoczki dziecięce, strzykawki do celów medycznych, 
strzykawki do cewki moczowej, strzykawki do użytku medycznego, 
strzykawki do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopo-
chwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki do  czyszczenia języka, 
szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, środki antykoncepcyjne 
niechemiczne, termoelektryczne kompresy stosowane w  chirurgii, 
termometry do  celów medycznych, zamknięcia do  butelek do  kar-
mienia, igły do  zszywania, materiały do  zszywania, okłady z  lodu 
do leczenia obrażeń 

(111) 327635 (220) 2019 06 17 (210) 501269
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 02
(732) Unilab, lP, Rockville (US)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) niebieski, zielony, biały
(531) 29 01 13, 26 01 05, 26 04 01, 26 04 10
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do  odchudzania, 
preparaty do  golenia, odświeżacze do  ust, środki do  pielęgnacji 
zębów i  jamy ustnej, preparaty do  pielęgnacji włosów, preparaty 
do  opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasą-
czane płynami kosmetycznymi, preparaty do  depilacji, przybory 
toaletowe i  kosmetyczne, olejki eteryczne, detergenty do  użytku 
sanitarnego inne niż do  celów medycznych, 5 produkty farmaceu-
tyczne, produkty lecznicze, witaminy, mineralne dodatki do  żyw-
ności, mineralne wody do  celów leczniczych, preparaty wspoma-
gające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, 
substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty 
lecznicze, środki bakteriobójcze i preparaty bakteriologiczne do ce-
lów medycznych i  weterynaryjnych, produkty biologiczne do  ce-
lów medycznych lub weterynaryjnych, bakteriobójcze, szczepionki, 
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne, 
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciw-
trądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, 
żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne 
do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, 
produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty 
diagnostyczne do  celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów lecz-
niczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, produk-
ty kosmetyczne o działaniu leczniczym, materiały, bandaże, plastry 
opatrunkowe, implanty chirurgiczne, aerozole chłodzące do  celów 
medycznych, preparaty bakteryjne do celów medycznych, balsamy 
do użytku medycznego, biologiczne kultury tkankowe do celów me-
dycznych, bransolety do  celów medycznych, chusteczki do  celów 
medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbka 
do ran, kompresy, plastry samoprzylepne, plastry do celów medycz-
nych, plastry terapeutyczne, kremy lecznicze do  ochrony skóry, 10 
rozpylacze do aerozoli do celów medycznych, aparatura do analizy 
do celów medycznych, aplikatory pigułek, aplikatory bandaży, apli-
katory do  leków, aplikatory do  preparatów antyseptycznych, apli-
katory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów 
antybakteryjnych, ręczne spraye do celów medycznych, spraye [ae-
rozole] do celów medycznych, inhalatory, inhalatory tlenowe do ce-
lów medycznych, bandaże elastyczne, bandaże gipsowe, butelki dla 
niemowląt, smoczki do butelek dla niemowląt, zamknięcia do bute-
lek dla niemowląt, gorsety do celów leczniczych, gryzaki dla ząbkują-
cych dzieci, igły co celów medycznych, inkubatory dla noworodków, 
inkubatory medyczne, irygatory do  celów medycznych, irygatory 
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do wstrzykiwań, butelki do karmienia, kompresory stosowane w chi-
rurgii, lekarskie przyborniki, łyżki do leków, pojemniki do aplikowa-
nia leków, nici chirurgiczne, opaski gipsowe, opaski podtrzymujące, 
opaski usztywniające stawy, opaski, bandaże przepuklinowe, po-
duszki do  celów leczniczych, przyborniki na  instrumenty medycz-
ne, rozpylacze do  celów leczniczych, smoczki, smoczki do  butelek 
do karmienia, smoczki dziecięce, strzykawki do celów medycznych, 
strzykawki do cewki moczowej, strzykawki do użytku medycznego, 
strzykawki do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopo-
chwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki do  czyszczenia języka, 
szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, środki antykoncepcyjne 
niechemiczne, termoelektryczne kompresy stosowane w  chirurgii, 
termometry do  celów medycznych, zamknięcia do  butelek do  kar-
mienia, igły do  zszywania, materiały do  zszywania, okłady z  lodu 
do leczenia obrażeń 

(111) 327636 (220) 2019 06 17 (210) 501274
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 02
(732) Unilab, lP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIRalO Sen
(540) 

(591) niebieski, biały, zielony, jasnoniebieski
(531) 29 01 14, 27 05 01, 27 05 17, 27 05 24
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do  odchudzania, 
preparaty do  golenia, odświeżacze do  ust, środki do  pielęgnacji 
zębów i  jamy ustnej, preparaty do  pielęgnacji włosów, preparaty 
do  opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasą-
czane płynami kosmetycznymi, preparaty do  depilacji, przybory 
toaletowe i  kosmetyczne, olejki eteryczne, detergenty do  użytku 
sanitarnego inne niż do  celów medycznych, 5 produkty farmaceu-
tyczne, produkty lecznicze, witaminy, mineralne dodatki do  żyw-
ności, mineralne wody do  celów leczniczych, preparaty wspoma-
gające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, 
substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty 
lecznicze, środki bakteriobójcze i preparaty bakteriologiczne do ce-
lów medycznych i  weterynaryjnych, produkty biologiczne do  ce-
lów medycznych lub weterynaryjnych, bakteriobójcze, szczepionki, 
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne, 
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciw-
trądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, 
żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne 
do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, 
produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty 
diagnostyczne do  celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów lecz-
niczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, produk-
ty kosmetyczne o działaniu leczniczym, materiały, bandaże, plastry 
opatrunkowe, implanty chirurgiczne, aerozole chłodzące do  celów 
medycznych, preparaty bakteryjne do celów medycznych, balsamy 
do użytku medycznego, biologiczne kultury tkankowe do celów me-
dycznych, bransolety do  celów medycznych, chusteczki do  celów 
medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbka 
do ran, kompresy, plastry samoprzylepne, plastry do celów medycz-
nych, plastry terapeutyczne, kremy lecznicze do  ochrony skóry, 10 
rozpylacze do aerozoli do celów medycznych, aparatura do analizy 
do celów medycznych, aplikatory pigułek, aplikatory bandaży, apli-
katory do  leków, aplikatory do  preparatów antyseptycznych, apli-
katory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów 
antybakteryjnych, ręczne spraye do celów medycznych, spraye [ae-
rozole] do celów medycznych, inhalatory, inhalatory tlenowe do ce-
lów medycznych, bandaże elastyczne, bandaże gipsowe, butelki dla 
niemowląt, smoczki do butelek dla niemowląt, zamknięcia do bute-
lek dla niemowląt, gorsety do celów leczniczych, gryzaki dla ząbkują-
cych dzieci, igły co celów medycznych, inkubatory dla noworodków, 
inkubatory medyczne, irygatory do  celów medycznych, irygatory 
do wstrzykiwań, butelki do karmienia, kompresory stosowane w chi-
rurgii, lekarskie przyborniki, łyżki do leków, pojemniki do aplikowa-

nia leków, nici chirurgiczne, opaski gipsowe, opaski podtrzymujące, 
opaski usztywniające stawy, opaski, bandaże przepuklinowe, po-
duszki do  celów leczniczych, przyborniki na  instrumenty medycz-
ne, rozpylacze do  celów leczniczych, smoczki, smoczki do  butelek 
do karmienia, smoczki dziecięce, strzykawki do celów medycznych, 
strzykawki do cewki moczowej, strzykawki do użytku medycznego, 
strzykawki do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopo-
chwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki do  czyszczenia języka, 
szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, środki antykoncepcyjne 
niechemiczne, termoelektryczne kompresy stosowane w  chirurgii, 
termometry do  celów medycznych, zamknięcia do  butelek do  kar-
mienia, igły do  zszywania, materiały do  zszywania, okłady z  lodu 
do leczenia obrażeń 

(111) 327637 (220) 2019 06 17 (210) 501275
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 02
(732) Unilab, lP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIRalO
(540) 

(591) biały, niebieski, zielony
(531) 29 01 13, 27 05 01, 26 01 05
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do  odchudzania, 
preparaty do  golenia, odświeżacze do  ust, środki do  pielęgnacji 
zębów i  jamy ustnej, preparaty do  pielęgnacji włosów, preparaty 
do  opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasą-
czane płynami kosmetycznymi, preparaty do  depilacji, przybory 
toaletowe i  kosmetyczne, olejki eteryczne, detergenty do  użytku 
sanitarnego inne niż do  celów medycznych, 5 produkty farmaceu-
tyczne, produkty lecznicze, witaminy, mineralne dodatki do  żyw-
ności, mineralne wody do  celów leczniczych, preparaty wspoma-
gające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, 
substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty 
lecznicze, środki bakteriobójcze i preparaty bakteriologiczne do ce-
lów medycznych i  weterynaryjnych, produkty biologiczne do  ce-
lów medycznych lub weterynaryjnych, bakteriobójcze, szczepionki, 
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne, 
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciw-
trądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, 
żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne 
do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, 
produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty 
diagnostyczne do  celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów lecz-
niczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, produk-
ty kosmetyczne o działaniu leczniczym, materiały, bandaże, plastry 
opatrunkowe, implanty chirurgiczne, aerozole chłodzące do  celów 
medycznych, preparaty bakteryjne do celów medycznych, balsamy 
do użytku medycznego, biologiczne kultury tkankowe do celów me-
dycznych, bransolety do  celów medycznych, chusteczki do  celów 
medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbka 
do ran, kompresy, plastry samoprzylepne, plastry do celów medycz-
nych, plastry terapeutyczne, kremy lecznicze do  ochrony skóry, 10 
rozpylacze do aerozoli do celów medycznych, aparatura do analizy 
do celów medycznych, aplikatory pigułek, aplikatory bandaży, apli-
katory do  leków, aplikatory do  preparatów antyseptycznych, apli-
katory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów 
antybakteryjnych, ręczne spraye do celów medycznych, spraye [ae-
rozole] do celów medycznych, inhalatory, inhalatory tlenowe do ce-
lów medycznych, bandaże elastyczne, bandaże gipsowe, butelki dla 
niemowląt, smoczki do butelek dla niemowląt, zamknięcia do bute-
lek dla niemowląt, gorsety do celów leczniczych, gryzaki dla ząbkują-
cych dzieci, igły co celów medycznych, inkubatory dla noworodków, 
inkubatory medyczne, irygatory do  celów medycznych, irygatory 
do wstrzykiwań, butelki do karmienia, kompresory stosowane w chi-
rurgii, lekarskie przyborniki, łyżki do leków, pojemniki do aplikowa-
nia leków, nici chirurgiczne, opaski gipsowe, opaski podtrzymujące, 
opaski usztywniające stawy, opaski, bandaże przepuklinowe, po-
duszki do  celów leczniczych, przyborniki na  instrumenty medycz-
ne, rozpylacze do  celów leczniczych, smoczki, smoczki do  butelek 
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do karmienia, smoczki dziecięce, strzykawki do celów medycznych, 
strzykawki do cewki moczowej, strzykawki do użytku medycznego, 
strzykawki do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopo-
chwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki do  czyszczenia języka, 
szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, środki antykoncepcyjne 
niechemiczne, termoelektryczne kompresy stosowane w  chirurgii, 
termometry do  celów medycznych, zamknięcia do  butelek do  kar-
mienia, igły do  zszywania, materiały do  zszywania, okłady z  lodu 
do leczenia obrażeń 

(111) 327638 (220) 2019 06 17 (210) 501282
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 02
(732) MIKOłaJCZaK WOJCIeCh MMaT agRO TeChnOlOgy, 
gronówko (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) RS
(510), (511) 7 rozpylacze, rozpylacze owadobójcze, rozpylacze do in-
sektycydów, przyrządy do rozpylania, rozpylacze do rozpylania środ-
ków owadobójczych w  ogrodzie, akcesoria rozpylające, rozpylacze 
do użytku domowego w rozpylaniu środków chwastobójczych, roz-
pylacze do użytku w ogrodnictwie w rozpylaniu środków chwasto-
bójczych, dysze rozpylające będące częściami maszyn, opryskiwacze 
rozpylające środki owadobójcze do użytku w rolnictwie, opryskiwa-
cze do  użytku domowego rozpylające środki owadobójcze, atomi-
zatory stanowiące części maszyn do opryskiwania upraw rolniczych, 
opryskiwacze rolnicze, opryskiwacze upraw, rozpylacze chwastobój-
cze, dysze nawadniające, dysze do  podlewania, dysze do  aplikacji 
nawozów, rozpylacze do herbicydów, rozpylacze do fungicydów, 35 
sprzedaż hurtowa i  detaliczna produktów: rozpylacze, rozpylacze 
owadobójcze, rozpylacze do insektycydów, przyrządy do rozpylania, 
rozpylacze do rozpylania środków owadobójczych w ogrodzie, akce-
soria rozpylające, zawory rozpylające, rozpylacze do  użytku domo-
wego w rozpylaniu środków chwastobójczych, rozpylacze do użytku 
w ogrodnictwie w rozpylaniu środków chwastobójczych, dysze roz-
pylające będące częściami maszyn, opryskiwacze rozpylające środki 
owadobójcze do  użytku w  rolnictwie, opryskiwacze do  użytku do-
mowego rozpylające środki owadobójcze, atomizatory stanowiące 
części maszyn do  opryskiwania upraw rolniczych, opryskiwacze 
rolnicze, opryskiwacze upraw, rozpylacze chwastobójcze, dysze na-
wadniające, dysze do podlewania, dysze do aplikacji nawozów, roz-
pylacze do herbicydów, rozpylacze do fungicydów 

(111) 327639 (220) 2019 06 17 (210) 501287
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 02
(732) MIKOłaJCZaK WOJCIeCh MMaT agRO TeChnOlOgy, 
gronówko (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) aZ
(510), (511) 7 rozpylacze, rozpylacze owadobójcze, rozpylacze do  in-
sektycydów, przyrządy do  rozpylania, rozpylacze do  rozpylania 
środków owadobójczych w  ogrodzie, akcesoria rozpylające, zawory 
rozpylające, rozpylacze do użytku domowego w rozpylaniu środków 
chwastobójczych, rozpylacze do  użytku w  ogrodnictwie w  rozpyla-
niu środków chwastobójczych, dysze rozpylające będące częściami 
maszyn, opryskiwacze rozpylające środki owadobójcze do  użytku 
w rolnictwie, opryskiwacze do użytku domowego rozpylające środki 
owadobójcze, atomizatory stanowiące części maszyn do  opryskiwa-
nia upraw rolniczych, opryskiwacze rolnicze, opryskiwacze upraw, 
rozpylacze chwastobójcze, dysze nawadniające, dysze do podlewania, 
dysze do  aplikacji nawozów, rozpylacze do  herbicydów, rozpylacze 
do fungicydów, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów: rozpy-
lacze, rozpylacze owadobójcze, rozpylacze do insektycydów, przyrzą-
dy do rozpylania, rozpylacze do rozpylania środków owadobójczych 
w  ogrodzie, akcesoria rozpylające, zawory rozpylające, rozpylacze 
do  użytku domowego w  rozpylaniu środków chwastobójczych, roz-
pylacze do  użytku w  ogrodnictwie w  rozpylaniu środków chwasto-
bójczych, dysze rozpylające będące częściami maszyn, opryskiwacze 
rozpylające środki owadobójcze do użytku w rolnictwie, opryskiwacze 
do  użytku domowego rozpylające środki owadobójcze, atomizatory 
stanowiące części maszyn do opryskiwania upraw rolniczych, opryski-
wacze rolnicze, opryskiwacze upraw, rozpylacze chwastobójcze, dysze 
nawadniające, dysze do podlewania, dysze do aplikacji nawozów, roz-
pylacze do herbicydów, rozpylacze do fungicydów 

(111) 327640 (220) 2019 06 17 (210) 501291
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 02
(732) OCeanIC SPÓłKa aKCyJna, Sopot (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) gIVORIS by Oceanic
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do  pielęgnacji skóry, preparaty 
do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne i po opala-
niu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia 
i  kąpieli, preparaty do  higieny intymnej, środki perfumeryjne, per-
fumy, wody toaletowe i  kolońskie, dezodoranty i  antyperspiranty, 
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pie-
lęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, 
środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 pre-
paraty farmaceutyczne, produkty i  preparaty do  pielęgnacji skóry 
do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do ką-
pieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski 
do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, 
brwi, paznokci do celów leczniczych 

(111) 327641 (220) 2019 06 17 (210) 501293
(151) 2019 12 09 (441) 2019 07 29
(732) DR  OeTKeR POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gdańsk (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) my natural Way
(540) 

(591) zielony, jasnozielony
(531) 29 01 12, 27 05 01, 05 03 11, 05 03 13, 05 03 15, 01 15 11
(510), (511) 5 batony energetyzujące stanowiące zamienniki posił-
ków zawierające dodatki odżywcze, białkowe suplementy diety, 
błonnik pokarmowy, herbata lecznicza, herbaty ziołowe do  celów 
leczniczych, mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, 
lecznicze dodatki do żywności, nutraceutyki do stosowania jako su-
plementy diety, odżywcze suplementy diety, siemię lniane do celów 
farmaceutycznych, skrobia do  celów dietetycznych lub farmaceu-
tycznych, słodycze do celów leczniczych, suplementy diety o działa-
niu kosmetycznym, suplementy diety zawierające alginiany, suple-
menty diety zawierające białko, suplementy diety zawierające 
drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety 
zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suple-
menty diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierają-
ce lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suple-
menty diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające 
propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy 
diety zawierające siemię lniane, suplementy diety ze sproszkowany-
mi jagodami acai, środki trawienne do  celów farmaceutycznych, 
środki zmniejszające apetyt do  celów medycznych, tabletki wspo-
magające odchudzanie, tabletki zmniejszające apetyt, zioła leczni-
cze, żywność dla niemowląt, żywność homogenizowana przystoso-
wana do  celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana 
do celów medycznych, 9 pamięci zewnętrzne USB, pliki multimedial-
ne do pobrania, pliki graficzne do pobierania, pliki muzyczne do po-
bierania, publikacje elektroniczne, do pobrania, podkładki pod my-
szy komputerowe, etui na okulary, etui i pokrowce na smartfony, 16 
publikacje drukowane, publikacje reklamowe, plakaty reklamowe, 
ulotki reklamowe, reklamowe znaki i szyldy papierowe, drukowane 
papierowe i  kartonowe tablice reklamowe, okrągłe podkładki pod 
szklanki i kufle z papieru lub z tektury, przybory do pisania i rysowa-
nia, artykuły papiernicze, notatniki, kalendarze, albumy, fotografie, 
grafiki, rysunki, artykuły z tworzyw sztucznych, z papieru lub z tektu-
ry do pakowania i owijania, 29 konserwowane, mrożone, chłodzone, 
liofilizowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, przetwory owo-
cowe i  warzywne, owoce w  formie ekstraktów lub w  proszku jako 
dodatki do  żywności, owoce kandyzowane, orzechy i  pestki prze-
tworzone, batony na  bazie orzechów i  nasion, batony organiczne 
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na bazie orzechów i ziaren, przekąski z owoców, przekąski na bazie 
owoców, przekąski na  bazie orzechów, pestek i  nasion, przekąski 
na bazie warzyw, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie soi, kan-
dyzowane przekąski owocowe, przekąski na  bazie suszonych owo-
ców, substytuty mleka, gotowe dania na bazie produktów mlecznych 
(instant i  do  gotowania oraz gotowe) także z  dodatkiem owoców 
także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, nasion i orze-
chów, także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/lub 
wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami 
mineralnymi, mikro i  makroelementami, probiotykami, prebiotyka-
mi, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kalo-
ryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub 
słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi sub-
stancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegeta-
riańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z  dodat-
kiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, 
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, gotowe dania 
na bazie owoców i warzyw konserwowanych, mrożonych, suszonych 
i gotowanych instant i do gotowania oraz gotowe także wzbogacone 
dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, 
mikro i  makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie 
wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez 
zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone mio-
dem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzą-
cymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub we-
gańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, 
ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, 
kwiatowych, roślinnych, gotowe dania na  bazie przetworzonych 
orzechów i pestek instant i do gotowania oraz gotowe także wzbo-
gacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mine-
ralnymi, mikro i  makroelementami, probiotykami, prebiotykami, 
wszystkie wyżej wymienione produkty również o  obniżonej kalo-
ryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub 
słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi sub-
stancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegeta-
riańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z  dodat-
kiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, 
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, zupy, algi do żyw-
ności dla ludzi, chipsy ziemniaczane, chipsy warzywne, chipsy owo-
cowe, galaretki, w tym galaretki owocowe także z dodatkiem warzyw 
i owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub 
wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami 
mineralnymi, mikro i  makroelementami, probiotykami, prebiotyka-
mi, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kalo-
ryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub 
słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi sub-
stancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegeta-
riańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z  dodat-
kiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, 
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, dżemy, kompoty, 
pasty owocowe i  warzywne, przeciery owocowe w  formie musów, 
pasty do pieczywa na bazie produktów mlecznych, pasty do pieczy-
wa na bazie orzechów, pasty do pieczywa na bazie owoców, masło 
orzechowe, produkty mleczne, napoje z produktów mlecznych, na-
poje mleczne zawierające owoce, jogurt, kefir [napój mleczny], kok-
tajle mleczne, puddingi mleczne, kompozycje owoców przetworzo-
nych, miąższ owoców, napoje mleczne z  przewagą mleka, koktajle 
i napoje na bazie substytutów mleka z dodatkiem owoców i warzyw 
także przetworzonych, i/lub z dodatkiem ziaren, nasion, i/lub czeko-
lady, i/lub kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjo-
nalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i  makroele-
mentami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione 
produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cu-
kru, o  obniżonej zawartości cukru, lub słodzone stewią, ksylitolem 
lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/
lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, 
i/lub bio, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka 
migdałowego, napoje na bazie mleka orzechowego, purée z warzyw, 
także w proszku, purée z owoców, także w proszku, wszystkie wyżej 
wymienione produkty wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, wi-
taminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, pro-
biotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty 
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obni-
żonej zawartości cukru, lub słodzone stewią, ksylitolem lub innymi 
naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glute-

nu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, 
daktyle, aloes spożywczy, ekstrakty alg do celów spożywczych, jago-
dy, konserwowane, kukurydza cukrowa, przetworzona, lecytyna 
do celów kulinarnych, oleje jadalne, masło arachidowe, masło kaka-
owe, masło kokosowe [olej kokosowy], migdały mielone, mleko, mle-
ko kokosowe, mleko migdałowe, mleko owsiane, mleko ryżowe, mle-
ko sojowe, mleko w  proszku, mleko z  orzeszków ziemnych, mleko 
z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, nasiona jadalne, nasio-
na słonecznika przetworzone, nasiona, przetworzone, olej i  tłuszcz 
kokosowy [do  celów spożywczych], orzechy aromatyzowane, orze-
chy kandyzowane, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy ziemne 
przetworzone, owoce konserwowane w alkoholu, pektyna do celów 
kulinarnych, pyłki kwiatowe jako żywność, rodzynki, serwatka, skórki 
owocowe, sok cytrynowy do celów kulinarnych, wiórki kokosowe, 30 
produkty zbożowe, w tym śniadaniowe preparaty zbożowe, muesli 
i płatki zbożowe, instant i do gotowania oraz gotowe i/lub z dodat-
kiem produktów skrobiowych, orzechów, ziaren, nasion, z  dodat-
kiem produktów mlecznych, i/lub owoców także przetworzonych, 
ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub pro-
tein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, 
składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, 
prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o ob-
niżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawarto-
ści cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi natu-
ralnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /
lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także 
z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, 
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, wyroby piekarni-
cze i  cukiernicze w  postaci gotowych mieszanek do  sporządzenia 
w domu, także instant, w proszku, w formie gotowego ciasta, świeże, 
schłodzone, mrożone, także na  bazie zbóż lub z  dodatkiem zbóż 
i  produktów skrobiowych, orzechów, ziaren, nasion, z  dodatkiem 
produktów mlecznych, substytutów mleka, masła, tłuszczów roślin-
nych i  zwierzęcych, i/lub owoców i  warzyw także przetworzonych, 
ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub pro-
tein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, 
składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, 
prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o ob-
niżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawarto-
ści cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi natu-
ralnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /
lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także 
z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, 
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, słodycze, guma 
do żucia, batony w tym batony energetyczne, ciasta, ciastka, herbat-
niki, przekąski wytwarzane z Muesli, przekąski z produktów zbożo-
wych, w tym z ekstrudowanych zbóż, ekspandowane zboża przezna-
czone do  spożycia dla ludzi, przekąski składające się głównie 
z wyciśniętych ziaren zbóż, przekąski składające się głównie z wyro-
bów cukierniczych, chrupki zbożowe, chrupki serowe, chipsy jako 
produkty zbożowe, musy (słodycze), czekolada, desery instant 
i do gotowania oraz gotowe także z dodatkiem owoców także prze-
tworzonych, ich  koncentratów, ekstraktów, i/lub nasion, orzechów 
także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/lub wzbogaco-
ne dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralny-
mi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszyst-
kie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, 
bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone 
miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami 
słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/
lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncen-
tratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, zioło-
wych, kwiatowych, roślinnych, desery na  bazie tapioki instant 
i do gotowania oraz gotowe także z dodatkiem owoców także prze-
tworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub nasion i orzechów 
także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/lub wzbogaco-
ne dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralny-
mi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszyst-
kie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, 
bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone 
miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami 
słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/
lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncen-
tratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, zioło-
wych, kwiatowych, roślinnych, sosy owocowe, pasty do  pieczywa 
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na bazie czekolady i kakao, pasta migdałowa, napoje kawowe, kaka-
owe napoje, napoje czekoladowe, mrożone napoje [frappe], napoje 
z  lodów, czekoladowe napoje spożywcze nie  na  bazie produktów 
mlecznych lub warzyw, napoje na bazie herbaty z owocowymi do-
datkami smakowymi, słodkie dekoracje do ciast, gotowe dania na ba-
zie produktów zbożowych i mącznych świeże, mrożone, schłodzone, 
gotowe do spożycia, także instant, w proszku, w postaci gotowych 
mieszanek do  przygotowania w  domu także z  dodatkiem warzyw, 
owoców, ziaren, orzechów także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub 
czekolady, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witamina-
mi, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotyka-
mi, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również 
o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej za-
wartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi 
naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glute-
nu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, 
także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smako-
wych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, dania 
na  bazie mąki, dania na  bazie zbóż, dania na  bazie skrobi świeże, 
mrożone, schłodzone, gotowe do spożycia, także instant, w proszku, 
w  postaci gotowych mieszanek do  przygotowania w  domu także 
z dodatkiem warzyw, owoców, ziaren, orzechów także przetworzo-
nych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/lub wzbogacone dodatkami 
funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i ma-
kroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wy-
mienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastoso-
wania cukru, o  obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, 
stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, 
i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie 
i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstrak-
tów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiato-
wych, roślinnych, budynie, w tym budynie zbożowe instant i do go-
towania oraz gotowe, i/lub z  dodatkiem produktów skrobiowych, 
orzechów, ziaren, nasion, z  dodatkiem produktów mlecznych, sub-
stytutów mleka, masła, tłuszczów roślinnych, i/lub owoców także 
przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub 
kakao, i/lub protein, /lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, 
witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i  makroelementami, 
probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty 
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obni-
żonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub 
innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub 
glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/
lub bio, także z  dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodat-
ków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, 
kisiele instant i do gotowania oraz gotowe, także z dodatkiem pro-
duktów skrobiowych, i/lub owoców także przetworzonych, ich kon-
centratów, ekstraktów, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalny-
mi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, 
probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty 
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obni-
żonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub 
innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub 
glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/
lub bio, także z  dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodat-
ków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, 
pieczywo, chleb, chleb bezdrożdżowy, ciasto [masa do  pieczenia], 
ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, dania 
liofilizowane, których głównym składnikiem są  produkty zbożowe, 
dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, da-
nia liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, jogurt mro-
żony [lody spożywcze], lody, kanapki, napoje czekoladowe z  mle-
kiem, napoje kawowe z  mlekiem, orzechy w  czekoladzie, pasty 
czekoladowe do  smarowania zawierające orzechy, pasty na  bazie 
czekolady, płatki kukurydziane, produkty spożywcze na bazie owsa, 
przekąski na bazie ryżu, puddingi, sorbety [lody] z dodatkiem orze-
chów, ziaren, nasion, i/lub owoców także przetworzonych, ich kon-
centratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, /
lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnika-
mi mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebioty-
kami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o  obniżonej 
kaloryczności, bez zastosowania cukru, o  obniżonej zawartości cu-
kru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi 
substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub we-
getariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z do-

datkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, her-
bacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, suchary, wafle 
ryżowe, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze 
na bazie orzechów arachidowych, nielecznicze słodycze do zastoso-
wania jako część diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, wysoko-
proteinowe batoniki zbożowe, wszystkie wyżej wymienione produk-
ty również wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, 
składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, 
prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o ob-
niżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawarto-
ści cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi natu-
ralnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /
lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także 
z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, 
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, nielecznicze wy-
roby cukiernicze w formie galaretki oraz żelków także z dodatkiem 
owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub 
wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami 
mineralnymi, mikro i  makroelementami, probiotykami, prebiotyka-
mi, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kalo-
ryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub 
słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi sub-
stancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegeta-
riańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z  dodat-
kiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, 
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, placki, naleśniki 
i racuchy w postaci gotowych mieszanek do sporządzenia w domu, 
w  formie gotowego ciasta, świeże, schłodzone, mrożone, także 
na bazie zbóż lub z dodatkiem zbóż i produktów skrobiowych, orze-
chów, ziaren, nasion, z dodatkiem produktów mlecznych, substytu-
tów mleka, masła, tłuszczów roślinnych, i/lub owoców i warzyw także 
przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub 
kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, 
witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i  makroelementami, 
probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty 
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obni-
żonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub 
innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub 
glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/
lub bio, także z  dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodat-
ków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, 
miód, cukier, przyprawy, esencje do artykułów żywnościowych, inne 
niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gryka, przetworzona, herba-
ta, herbata mrożona, kakao, preparaty z kakao, kasza bulgur, kasza 
kukurydziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa niepalo-
na, substytuty kawy oraz napoje na bazie substytutów kawy również 
wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami 
mineralnymi, mikro i  makroelementami, probiotykami, prebiotyka-
mi, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kalo-
ryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub 
słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi sub-
stancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegeta-
riańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z  dodat-
kiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, 
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, kiełki pszeniczne 
do celów spożywczych dla ludzi, kukurydza mielona, kukurydza pra-
żona [popcorn], kuskus, mąka, mąka gryczana do  celów spożyw-
czych, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa, 
mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mleczko pszcze-
le, napary, inne niż do celów leczniczych, napoje na bazie rumianku, 
nielecznicze napoje na bazie herbaty, preparaty roślinne zastępujące 
kawę, propolis, przetworzona komosa ryżowa, przetworzone nasio-
na do użytku jako przyprawa, mączka z roślin strączkowych, ryż, ryż 
błyskawiczny, sago, siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa], 
naturalne substancje słodzące, syrop z agawy [słodzik naturalny], sy-
ropy i  melasa, tapioka, ziarna sezamu [przyprawy], zioła do  celów 
spożywczych, 32 napoje owocowe i soki owocowe, koktajle owoco-
we, bezalkoholowe, owocowe, warzywne i owocowo-warzywne na-
poje typu smoothie, także w proszku do sporządzenia w domu, na-
poje typu smoothie zawierające ziarna, zboża, nasiona, aloes i zioła, 
bezalkoholowe wyciągi z  owoców, koktajle bezalkoholowe, także 
w proszku do sporządzenia w domu, lemoniada, napoje bezalkoho-
lowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe 
na  bazie miodu, napoje bezalkoholowe o  smaku herbaty, napoje 
bezalkoholowe o  smaku kawy, napoje energetyzujące, proszek 
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do  wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje 
na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie zbóż, inne niż substy-
tuty mleka, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje 
na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje serwatkowe, napoje 
sportowe wzbogacane proteinami, napój imbirowy, bezalkoholowe 
napoje z soków owocowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, pa-
stylki do napojów gazowanych, sok pomidory jako napój, soki, soki 
warzywne [napoje], wszystkie wyżej wymienione produkty również 
z dodatkiem ziaren, nasion, z dodatkiem produktów mlecznych, i/lub 
czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami 
funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i ma-
kroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wy-
mienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastoso-
wania cukru, o  obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, 
stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, 
i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie 
i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstrak-
tów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiato-
wych, roślinnych, sorbety [napoje] z  dodatkiem orzechów, ziaren, 
nasion, i/lub owoców także przetworzonych, ich koncentratów, eks-
traktów, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, /lub wzbogacone 
dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, 
mikro i  makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie 
wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez 
zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone mio-
dem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzą-
cymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub we-
gańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, 
ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, 
kwiatowych, roślinnych, woda do picia także z dodatkami funkcjonal-
nymi, woda gazowana także z dodatkami funkcjonalnymi, woda mi-
neralna do picia także z dodatkami funkcjonalnymi, napoje funkcjo-
nalne na  bazie wody, 35 reklama szeroko rozumiana w  tym 
telewizyjna, w Internecie, usługi reklamowe i marketingowe świad-
czone za  pośrednictwem bloga, usługi reklamowe i  marketingowe 
świadczone za  pomocą mediów społecznościowych, promocja 
sprzedaży, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i promocyjnych, rozpowszechnianie reklam, prezentowanie produk-
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, dystrybucja próbek 
reklamowych, usługi relacji z mediami, optymalizacja wyszukiwarek 
do celów promocji dodatkowej, przygotowywanie materiałów do ce-
lów reklamowych i  promocyjnych, organizowanie kampanii rekla-
mowych, publikowanie tekstów o  charakterze reklamowych i  pro-
mocyjnym, organizowanie konkursów w  celach reklamowych 
i promocyjnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna takich towarów jak: 
batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające 
dodatki odżywcze, białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, 
herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów leczniczych, mąka z sie-
mienia lnianego do  celów farmaceutycznych, lecznicze dodatki 
do żywności, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, od-
żywcze suplementy diety, siemię lniane do celów farmaceutycznych, 
skrobia do  celów dietetycznych lub farmaceutycznych, słodycze 
do celów leczniczych, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, 
suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierają-
ce białko, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety 
zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suple-
menty diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające kieł-
ki pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy die-
ty zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej 
lniany, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety za-
wierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lnia-
ne, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, środki tra-
wienne do  celów farmaceutycznych, środki zmniejszające apetyt 
do celów medycznych, tabletki wspomagające odchudzanie, tabletki 
zmniejszające apetyt, zioła lecznicze, żywność dla niemowląt, żyw-
ność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żyw-
ność liofilizowana przystosowana do  celów medycznych, pamięci 
zewnętrzne USB, pliki multimedialne do  pobrania, pliki graficzne 
do pobierania, pliki muzyczne do pobierania, publikacje elektronicz-
ne, do pobrania, podkładki pod myszy komputerowe, etui na okula-
ry, etui i pokrowce na smartfony, publikacje drukowane, publikacje 
reklamowe, plakaty reklamowe, ulotki reklamowe, reklamowe znaki 
i szyldy papierowe, drukowane papierowe i kartonowe tablice rekla-
mowe, okrągłe podkładki pod szklanki i kufle z papieru lub z tektury, 
przybory do pisania i rysowania, artykuły papiernicze, notatniki, ka-

lendarze, albumy, fotografie, grafiki, rysunki, artykuły z  tworzyw 
sztucznych, z papieru lub z tektury do pakowania i owijania, konser-
wowane, mrożone, chłodzone, liofilizowane, suszone i  gotowane 
owoce i warzywa, przetwory owocowe i warzywne, owoce w formie 
ekstraktów lub w proszku jako dodatki do żywności, owoce kandyzo-
wane, orzechy i pestki przetworzone, batony na bazie orzechów i na-
sion, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, przekąski z owo-
ców, przekąski na  bazie owoców, przekąski na  bazie orzechów, 
pestek i nasion, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie tofu, 
przekąski na bazie soi, kandyzowane przekąski owocowe, przekąski 
na bazie suszonych owoców, substytuty mleka, gotowe dania na ba-
zie produktów mlecznych instant i do gotowania oraz gotowe, także 
z dodatkiem owoców także przetworzonych, ich koncentratów, eks-
traktów, nasion i orzechów, także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub 
czekolady, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witamina-
mi, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotyka-
mi, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również 
o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej za-
wartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi 
naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glute-
nu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, 
także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smako-
wych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, gotowe da-
nia na bazie owoców i warzyw konserwowanych, mrożonych, suszo-
nych i  gotowanych instant i  do  gotowania oraz gotowe także 
wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami 
mineralnymi, mikro i  makroelementami, probiotykami, prebiotyka-
mi, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kalo-
ryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub 
słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi sub-
stancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegeta-
riańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z  dodat-
kiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, 
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, gotowe dania 
na bazie przetworzonych orzechów i pestek (instant i do gotowania 
oraz gotowe) także wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witami-
nami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probioty-
kami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również 
o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej za-
wartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi 
naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glute-
nu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, 
także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smako-
wych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, zupy, algi 
do żywności dla ludzi, chipsy ziemniaczane, chipsy warzywne, chipsy 
owocowe, galaretki, w  tym galaretki owocowe także z  dodatkiem 
warzyw i owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstrak-
tów, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, 
składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, 
prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o ob-
niżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawarto-
ści cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi natu-
ralnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /
lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także 
z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, 
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, dżemy, kompoty, 
pasty owocowe i  warzywne, przeciery owocowe w  formie musów, 
pasty do pieczywa na bazie produktów mlecznych, pasty do pieczy-
wa na bazie orzechów, pasty do pieczywa na bazie owoców, masło 
orzechowe, produkty mleczne, napoje z produktów mlecznych, na-
poje mleczne zawierające owoce, jogurt, kefir [napój mleczny], kok-
tajle mleczne, puddingi mleczne, kompozycje owoców przetworzo-
nych, miąższ owoców, napoje mleczne z  przewagą mleka, koktajle 
i napoje na bazie substytutów mleka z dodatkiem owoców i warzyw 
także przetworzonych, i/lub z dodatkiem ziaren, nasion, i/lub czeko-
lady, i/lub kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjo-
nalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i  makroele-
mentami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione 
produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cu-
kru, o  obniżonej zawartości cukru, lub słodzone stewią, ksylitolem 
lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/
lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, 
i/lub bio, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka 
migdałowego, napoje na bazie mleka orzechowego, purée z warzyw, 
także w proszku, purée z owoców, także w proszku, wszystkie wyżej 
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wymienione produkty wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, wi-
taminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, pro-
biotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty 
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obni-
żonej zawartości cukru, lub słodzone stewią, ksylitolem lub innymi 
naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glute-
nu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, 
daktyle, aloes spożywczy, ekstrakty alg do celów spożywczych, jago-
dy, konserwowane, kukurydza cukrowa, przetworzona, lecytyna 
do celów kulinarnych, oleje jadalne i tłuszcze jadalne, masło arachi-
dowe, masło kakaowe, masło kokosowe [olej kokosowy], migdały 
mielone, mleko, mleko kokosowe, mleko migdałowe, mleko owsiane, 
mleko ryżowe, mleko sojowe, mleko w proszku, mleko z orzeszków 
ziemnych, mleko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, nasio-
na jadalne, nasiona słonecznika przetworzone, nasiona, przetworzo-
ne, olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], orzechy aroma-
tyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe, przetworzone, 
orzechy ziemne przetworzone, owoce konserwowane w  alkoholu, 
pektyna do celów kulinarnych, pyłki kwiatowe jako żywność, rodzyn-
ki, serwatka, skórki owocowe, sok cytrynowy do celów kulinarnych, 
wiórki kokosowe, produkty zbożowe, w tym śniadaniowe preparaty 
zbożowe, muesli i płatki zbożowe, instant i do gotowania oraz goto-
we i/lub z dodatkiem produktów skrobiowych, orzechów, ziaren, na-
sion, z dodatkiem produktów mlecznych, i/lub owoców także prze-
tworzonych, ich  koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub 
kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, 
witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i  makroelementami, 
probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty 
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obni-
żonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub 
innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub 
glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/
lub bio, także z  dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodat-
ków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, 
wyroby piekarnicze i  cukiernicze w  postacie gotowych mieszanek 
do sporządzenia w domu, także instant, w proszku, w formie gotowe-
go ciasta, świeże, schłodzone, mrożone, także na bazie zbóż lub z do-
datkiem zbóż i  produktów skrobiowych, orzechów, ziaren, nasion, 
z  dodatkiem produktów mlecznych, substytutów mleka, masła, 
tłuszczów roślinnych i  zwierzęcych, i/lub owoców i  warzyw także 
przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub 
kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, 
witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i  makroelementami, 
probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty 
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obni-
żonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub 
innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub 
glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/
lub bio, także z  dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodat-
ków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, 
słodycze, guma do żucia, batony w tym batony energetyczne, ciasta, 
ciastka, herbatniki, przekąski wytwarzane z Muesli, przekąski z pro-
duktów zbożowych, w tym z ekstrudowanych zbóż, ekspandowane 
zboża przeznaczone do  spożycia dla ludzi, przekąski składające się 
głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, przekąski składające się głównie 
z wyrobów cukierniczych, chrupki zbożowe, chrupki serowe, chipsy 
jako produkty zbożowe, musy (słodycze), czekolada, desery instant 
i do gotowania oraz gotowe także z dodatkiem owoców także prze-
tworzonych, ich  koncentratów, ekstraktów, i/lub nasion, orzechów 
także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/lub wzbogaco-
ne dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralny-
mi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszyst-
kie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, 
bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone 
miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami 
słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/
lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncen-
tratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, zioło-
wych, kwiatowych, roślinnych, desery na  bazie tapioki instant 
i do gotowania oraz gotowe także z dodatkiem owoców także prze-
tworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub nasion i orzechów 
także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/lub wzbogaco-
ne dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralny-
mi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszyst-
kie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, 

bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone 
miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami 
słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/
lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncen-
tratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, zioło-
wych, kwiatowych, roślinnych, sosy owocowe, pasty do  pieczywa 
na bazie czekolady i kakao, pasta migdałowa, napoje kawowe, kaka-
owe napoje, napoje czekoladowe, mrożone napoje [frappe], napoje 
z  lodów, czekoladowe napoje spożywcze nie  na  bazie produktów 
mlecznych lub warzyw, napoje na bazie herbaty z owocowymi do-
datkami smakowymi, słodkie dekoracje do ciast, gotowe dania na ba-
zie produktów zbożowych i mącznych świeże, mrożone, schłodzone, 
gotowe do spożycia, także instant, w proszku, w postaci gotowych 
mieszanek do  przygotowania w  domu także z  dodatkiem warzyw, 
owoców, ziaren, orzechów także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub 
czekolady, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witamina-
mi, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotyka-
mi, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również 
o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej za-
wartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi 
naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glute-
nu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, 
także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smako-
wych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, dania 
na  bazie mąki, dania na  bazie zbóż, dania na  bazie skrobi świeże, 
mrożone, schłodzone, gotowe do spożycia, także instant, w proszku, 
w  postaci gotowych mieszanek do  przygotowania w  domu także 
z dodatkiem warzyw, owoców, ziaren, orzechów także przetworzo-
nych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/lub wzbogacone dodatkami 
funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i ma-
kroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wy-
mienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastoso-
wania cukru, o  obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, 
stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, 
i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie 
i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstrak-
tów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiato-
wych, roślinnych, budynie, w tym budynie zbożowe instant i do go-
towania oraz gotowe, i/lub z  dodatkiem produktów skrobiowych, 
orzechów, ziaren, nasion, z  dodatkiem produktów mlecznych, sub-
stytutów mleka, masła, tłuszczów roślinnych, i/lub owoców także 
przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub 
kakao, i/lub protein, /lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, 
witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i  makroelementami, 
probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty 
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obni-
żonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub 
innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub 
glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/
lub bio, także z  dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodat-
ków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, 
kisiele instant i do gotowania oraz gotowe, także z dodatkiem pro-
duktów skrobiowych, i/lub owoców także przetworzonych, ich kon-
centratów, ekstraktów, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalny-
mi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, 
probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty 
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obni-
żonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub 
innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub 
glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/
lub bio, także z  dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodat-
ków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, 
pieczywo, chleb, chleb bezdrożdżowy, ciasto [masa do  pieczenia], 
ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, dania 
liofilizowane, których głównym składnikiem są  produkty zbożowe, 
dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, da-
nia liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, jogurt mro-
żony [lody spożywcze], lody, kanapki, napoje czekoladowe z  mle-
kiem, napoje kawowe z  mlekiem, orzechy w  czekoladzie, pasty 
czekoladowe do  smarowania zawierające orzechy, pasty na  bazie 
czekolady, płatki kukurydziane, produkty spożywcze na bazie owsa, 
przekąski na bazie ryżu, puddingi, sorbety [lody] z dodatkiem orze-
chów, ziaren, nasion, i/lub owoców także przetworzonych, ich kon-
centratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, /
lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnika-



nr 5/2020 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 211

mi mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebioty-
kami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o  obniżonej 
kaloryczności, bez zastosowania cukru, o  obniżonej zawartości cu-
kru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi 
substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub we-
getariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z do-
datkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, her-
bacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, suchary, wafle 
ryżowe, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze 
na bazie orzechów arachidowych, nielecznicze słodycze do zastoso-
wania jako część diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, wysoko-
proteinowe batoniki zbożowe, wszystkie wyżej wymienione produk-
ty również wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, 
składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, 
prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o ob-
niżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawarto-
ści cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi natu-
ralnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /
lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także 
z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, 
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, nielecznicze wy-
roby cukiernicze w formie galaretki oraz żelków także z dodatkiem 
owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub 
wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami 
mineralnymi, mikro i  makroelementami, probiotykami, prebiotyka-
mi, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kalo-
ryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub 
słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi sub-
stancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegeta-
riańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z  dodat-
kiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, 
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, placki, naleśniki 
i racuchy w postaci gotowych mieszanek do sporządzenia w domu, 
w  formie gotowego ciasta, świeże, schłodzone, mrożone, także 
na bazie zbóż lub z dodatkiem zbóż i produktów skrobiowych, orze-
chów, ziaren, nasion, z dodatkiem produktów mlecznych, substytu-
tów mleka, masła, tłuszczów roślinnych, i/lub owoców i warzyw także 
przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub 
kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, 
witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i  makroelementami, 
probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty 
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obni-
żonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub 
innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub 
glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/
lub bio, także z  dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodat-
ków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, 
miód, cukier, przyprawy, esencje do artykułów żywnościowych, inne 
niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gryka, przetworzona, herba-
ta, herbata mrożona, kakao, preparaty z kakao, kasza bulgur, kasza 
kukurydziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa niepalo-
na, substytuty kawy oraz napoje na bazie substytutów kawy również 
wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami 
mineralnymi, mikro i  makroelementami, probiotykami, prebiotyka-
mi, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kalo-
ryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub 
słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi sub-
stancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegeta-
riańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z  dodat-
kiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, 
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, kiełki pszeniczne 
do celów spożywczych dla ludzi, kukurydza mielona, kukurydza pra-
żona [popcorn], kuskus, mąka, mąka gryczana do  celów spożyw-
czych, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa, 
mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mleczko pszcze-
le, napary, inne niż do celów leczniczych, napoje na bazie rumianku, 
nielecznicze napoje na bazie herbaty, preparaty roślinne zastępujące 
kawę, propolis, przetworzona komosa ryżowa, przetworzone nasio-
na do użytku jako przyprawa, mączka z roślin strączkowych, ryż, ryż 
błyskawiczny, sago, siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa], 
naturalne substancje słodzące, syrop z agawy [słodzik naturalny], sy-
ropy i  melasa, tapioka, ziarna sezamu [przyprawy], zioła do  celów 
spożywczych, napoje owocowe i soki owocowe, koktajle owocowe, 
bezalkoholowe, owocowe, warzywne i owocowo-warzywne napoje 
typu smoothie, także w  proszku do  sporządzenia w  domu, napoje 

typu smoothie zawierające ziarna, zboża, nasiona, aloes i zioła, bezal-
koholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, także w prosz-
ku do sporządzenia w domu, lemoniada, napoje bezalkoholowe, na-
poje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie 
miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoho-
lowe o smaku kawy, napoje energetyzujące, proszek do wytwarzania 
napojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców 
lub warzyw, napoje na bazie zbóż, inne niż substytuty mleka, napoje 
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż 
substytuty mleka, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogaca-
ne proteinami, napój imbirowy, bezalkoholowe napoje z soków owo-
cowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów ga-
zowanych, sok pomidory jako napój, soki, soki warzywne [napoje], 
wszystkie wyżej wymienione produkty również z dodatkiem ziaren, 
nasion, z dodatkiem produktów mlecznych, i/lub czekolady, i/lub ka-
kao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, wi-
taminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, pro-
biotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty 
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obni-
żonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub 
innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub 
glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/
lub bio, także z  dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodat-
ków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, 
sorbety [napoje] z  dodatkiem orzechów, ziaren, nasion, i/lub owo-
ców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub cze-
kolady, i/lub kakao, i/lub protein, /lub wzbogacone dodatkami funk-
cjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i  makro- 
elementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymie-
nione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowa-
nia cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, ste-
wią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, 
 i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegań-
skie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, eks-
traktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwia-
towych, roślinnych, oda do picia także z dodatkami funkcjonalnymi, 
woda gazowana także z dodatkami funkcjonalnymi, woda mineralna 
do  picia także z  dodatkami funkcjonalnymi, napoje funkcjonalne 
na bazie wody, 41 usługi pisania blogów, pisanie i publikowanie tek-
stów, innych niż teksty reklamowe, mianowicie pisanie i publikowanie 
przepisów kulinarnych, organizowanie konkursów kulinarnych, usługi 
edukacyjne odnośnie odżywiania i zdrowego trybu życia prowadzone 
za pośrednictwem mediów społecznościowych, dostarczanie filmów, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żąda-
nie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy po-
mocy usług typu transmisja wideo na żądanie, udostępnianie filmów 
online nie  do  pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych, 
nie do pobrania, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośred-
nictwem sieci komputerowej, udostępnianie obrazów online 
nie do pobrania, udostępnianie zdjęć online nie do pobrania, udostęp-
nianie powieści graficznych online, nie  do  pobrania, udostępnianie 
treści multimedialnych online nie do pobrania, usługi gier oferowane 
w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej 
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błonnik pokarmowy, herbata lecznicza, herbaty ziołowe do  celów 
leczniczych, mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, 
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lecznicze dodatki do żywności, nutraceutyki do stosowania jako su-
plementy diety, odżywcze suplementy diety, siemię lniane do celów 
farmaceutycznych, skrobia do  celów dietetycznych lub farmaceu-
tycznych, słodycze do celów leczniczych, suplementy diety o działa-
niu kosmetycznym, suplementy diety zawierające alginiany, suple-
menty diety zawierające białko, suplementy diety zawierające 
drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety 
zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suple-
menty diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierają-
ce lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suple-
menty diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające 
propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy 
diety zawierające siemię lniane, suplementy diety ze sproszkowany-
mi jagodami acai, środki trawienne do  celów farmaceutycznych, 
środki zmniejszające apetyt do  celów medycznych, tabletki wspo-
magające odchudzanie, tabletki zmniejszające apetyt, zioła leczni-
cze, żywność dla niemowląt, żywność homogenizowana przystoso-
wana do  celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana 
do celów medycznych, 9 pamięci zewnętrzne USB, pliki multimedial-
ne do pobrania, pliki graficzne do pobierania, pliki muzyczne do po-
bierania, publikacje elektroniczne, do pobrania, podkładki pod my-
szy komputerowe, etui na okulary, etui i pokrowce na smartfony, 16 
publikacje drukowane, publikacje reklamowe, plakaty reklamowe, 
ulotki reklamowe, reklamowe znaki i szyldy papierowe, drukowane 
papierowe i  kartonowe tablice reklamowe, okrągłe podkładki pod 
szklanki i kufle z papieru lub z tektury, przybory do pisania i rysowa-
nia, artykuły papiernicze, notatniki, kalendarze, albumy, fotografie, 
grafiki, rysunki, artykuły z tworzyw sztucznych, z papieru lub z tektu-
ry do pakowania i owijania, 29 konserwowane, mrożone, chłodzone, 
liofilizowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, przetwory owo-
cowe i  warzywne, owoce w  formie ekstraktów lub w  proszku jako 
dodatki do  żywności, owoce kandyzowane, orzechy i  pestki prze-
tworzone, batony na  bazie orzechów i  nasion, batony organiczne 
na bazie orzechów i ziaren, przekąski z owoców, przekąski na bazie 
owoców, przekąski na  bazie orzechów, pestek i  nasion, przekąski 
na bazie warzyw, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie soi, kan-
dyzowane przekąski owocowe, przekąski na  bazie suszonych owo-
ców, substytuty mleka, gotowe dania na bazie produktów mlecznych 
(instant i  do  gotowania oraz gotowe) także z  dodatkiem owoców 
także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, nasion i orze-
chów, także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/lub 
wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami 
mineralnymi, mikro i  makroelementami, probiotykami, prebiotyka-
mi, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kalo-
ryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub 
słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi sub-
stancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegeta-
riańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z  dodat-
kiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, 
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, gotowe dania 
na bazie owoców i warzyw konserwowanych, mrożonych, suszonych 
i gotowanych instant i do gotowania oraz gotowe także wzbogacone 
dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, 
mikro i  makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie 
wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez 
zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone mio-
dem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzą-
cymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub we-
gańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, 
ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, 
kwiatowych, roślinnych, gotowe dania na  bazie przetworzonych 
orzechów i pestek instant i do gotowania oraz gotowe także wzbo-
gacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mine-
ralnymi, mikro i  makroelementami, probiotykami, prebiotykami, 
wszystkie wyżej wymienione produkty również o  obniżonej kalo-
ryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub 
słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi sub-
stancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegeta-
riańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z  dodat-
kiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, 
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, zupy, algi do żyw-
ności dla ludzi, chipsy ziemniaczane, chipsy warzywne, chipsy owo-
cowe, galaretki, w tym galaretki owocowe także z dodatkiem warzyw 
i owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub 
wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami 

mineralnymi, mikro i  makroelementami, probiotykami, prebiotyka-
mi, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kalo-
ryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub 
słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi sub-
stancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegeta-
riańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z  dodat-
kiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, 
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, dżemy, kompoty, 
pasty owocowe i  warzywne, przeciery owocowe w  formie musów, 
pasty do pieczywa na bazie produktów mlecznych, pasty do pieczy-
wa na bazie orzechów, pasty do pieczywa na bazie owoców, masło 
orzechowe, produkty mleczne, napoje z produktów mlecznych, na-
poje mleczne zawierające owoce, jogurt, kefir [napój mleczny], kok-
tajle mleczne, puddingi mleczne, kompozycje owoców przetworzo-
nych, miąższ owoców, napoje mleczne z  przewagą mleka, koktajle 
i napoje na bazie substytutów mleka z dodatkiem owoców i warzyw 
także przetworzonych, i/lub z dodatkiem ziaren, nasion, i/lub czeko-
lady, i/lub kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjo-
nalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i  makroele-
mentami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione 
produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cu-
kru, o  obniżonej zawartości cukru, lub słodzone stewią, ksylitolem 
lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/
lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, 
i/lub bio, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka 
migdałowego, napoje na bazie mleka orzechowego, purée z warzyw, 
także w proszku, purée z owoców, także w proszku, wszystkie wyżej 
wymienione produkty wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, wi-
taminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, pro-
biotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty 
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obni-
żonej zawartości cukru, lub słodzone stewią, ksylitolem lub innymi 
naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glute-
nu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, 
daktyle, aloes spożywczy, ekstrakty alg do celów spożywczych, jago-
dy, konserwowane, kukurydza cukrowa, przetworzona, lecytyna 
do celów kulinarnych, oleje jadalne, masło arachidowe, masło kaka-
owe, masło kokosowe [olej kokosowy], migdały mielone, mleko, mle-
ko kokosowe, mleko migdałowe, mleko owsiane, mleko ryżowe, mle-
ko sojowe, mleko w  proszku, mleko z  orzeszków ziemnych, mleko 
z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, nasiona jadalne, nasio-
na słonecznika przetworzone, nasiona, przetworzone, olej i  tłuszcz 
kokosowy [do  celów spożywczych], orzechy aromatyzowane, orze-
chy kandyzowane, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy ziemne 
przetworzone, owoce konserwowane w alkoholu, pektyna do celów 
kulinarnych, pyłki kwiatowe jako żywność, rodzynki, serwatka, skórki 
owocowe, sok cytrynowy do celów kulinarnych, wiórki kokosowe, 30 
produkty zbożowe, w tym śniadaniowe preparaty zbożowe, muesli 
i płatki zbożowe, instant i do gotowania oraz gotowe i/lub z dodat-
kiem produktów skrobiowych, orzechów, ziaren, nasion, z  dodat-
kiem produktów mlecznych, i/lub owoców także przetworzonych, 
ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub pro-
tein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, 
składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, 
prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o ob-
niżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawarto-
ści cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi natu-
ralnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /
lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także 
z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, 
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, wyroby piekarni-
cze i  cukiernicze w  postaci gotowych mieszanek do  sporządzenia 
w domu, także instant, w proszku, w formie gotowego ciasta, świeże, 
schłodzone, mrożone, także na  bazie zbóż lub z  dodatkiem zbóż 
i  produktów skrobiowych, orzechów, ziaren, nasion, z  dodatkiem 
produktów mlecznych, substytutów mleka, masła, tłuszczów roślin-
nych i  zwierzęcych, i/lub owoców i  warzyw także przetworzonych, 
ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub pro-
tein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, 
składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, 
prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o ob-
niżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawarto-
ści cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi natu-
ralnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /
lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także 
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z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, 
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, słodycze, guma 
do żucia, batony w tym batony energetyczne, ciasta, ciastka, herbat-
niki, przekąski wytwarzane z Muesli, przekąski z produktów zbożo-
wych, w tym z ekstrudowanych zbóż, ekspandowane zboża przezna-
czone do  spożycia dla ludzi, przekąski składające się głównie 
z wyciśniętych ziaren zbóż, przekąski składające się głównie z wyro-
bów cukierniczych, chrupki zbożowe, chrupki serowe, chipsy jako 
produkty zbożowe, musy (słodycze), czekolada, desery instant 
i do gotowania oraz gotowe także z dodatkiem owoców także prze-
tworzonych, ich  koncentratów, ekstraktów, i/lub nasion, orzechów 
także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/lub wzbogaco-
ne dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralny-
mi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszyst-
kie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, 
bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone 
miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami 
słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/
lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncen-
tratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, zioło-
wych, kwiatowych, roślinnych, desery na  bazie tapioki instant 
i do gotowania oraz gotowe także z dodatkiem owoców także prze-
tworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub nasion i orzechów 
także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/lub wzbogaco-
ne dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralny-
mi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszyst-
kie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, 
bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone 
miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami 
słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/
lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncen-
tratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, zioło-
wych, kwiatowych, roślinnych, sosy owocowe, pasty do  pieczywa 
na bazie czekolady i kakao, pasta migdałowa, napoje kawowe, kaka-
owe napoje, napoje czekoladowe, mrożone napoje [frappe], napoje 
z  lodów, czekoladowe napoje spożywcze nie  na  bazie produktów 
mlecznych lub warzyw, napoje na bazie herbaty z owocowymi do-
datkami smakowymi, słodkie dekoracje do ciast, gotowe dania na ba-
zie produktów zbożowych i mącznych świeże, mrożone, schłodzone, 
gotowe do spożycia, także instant, w proszku, w postaci gotowych 
mieszanek do  przygotowania w  domu także z  dodatkiem warzyw, 
owoców, ziaren, orzechów także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub 
czekolady, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witamina-
mi, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotyka-
mi, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również 
o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej za-
wartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi 
naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glute-
nu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, 
także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smako-
wych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, dania 
na  bazie mąki, dania na  bazie zbóż, dania na  bazie skrobi świeże, 
mrożone, schłodzone, gotowe do spożycia, także instant, w proszku, 
w  postaci gotowych mieszanek do  przygotowania w  domu także 
z dodatkiem warzyw, owoców, ziaren, orzechów także przetworzo-
nych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/lub wzbogacone dodatkami 
funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i ma-
kroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wy-
mienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastoso-
wania cukru, o  obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, 
stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, 
i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie 
i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstrak-
tów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiato-
wych, roślinnych, budynie, w tym budynie zbożowe instant i do go-
towania oraz gotowe, i/lub z  dodatkiem produktów skrobiowych, 
orzechów, ziaren, nasion, z  dodatkiem produktów mlecznych, sub-
stytutów mleka, masła, tłuszczów roślinnych, i/lub owoców także 
przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub 
kakao, i/lub protein, /lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, 
witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i  makroelementami, 
probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty 
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obni-
żonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub 
innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub 

glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/
lub bio, także z  dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodat-
ków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, 
kisiele instant i do gotowania oraz gotowe, także z dodatkiem pro-
duktów skrobiowych, i/lub owoców także przetworzonych, ich kon-
centratów, ekstraktów, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalny-
mi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, 
probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty 
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obni-
żonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub 
innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub 
glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/
lub bio, także z  dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodat-
ków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, 
pieczywo, chleb, chleb bezdrożdżowy, ciasto [masa do  pieczenia], 
ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, dania 
liofilizowane, których głównym składnikiem są  produkty zbożowe, 
dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, da-
nia liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, jogurt mro-
żony [lody spożywcze], lody, kanapki, napoje czekoladowe z  mle-
kiem, napoje kawowe z  mlekiem, orzechy w  czekoladzie, pasty 
czekoladowe do  smarowania zawierające orzechy, pasty na  bazie 
czekolady, płatki kukurydziane, produkty spożywcze na bazie owsa, 
przekąski na bazie ryżu, puddingi, sorbety [lody] z dodatkiem orze-
chów, ziaren, nasion, i/lub owoców także przetworzonych, ich kon-
centratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, /
lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnika-
mi mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebioty-
kami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o  obniżonej 
kaloryczności, bez zastosowania cukru, o  obniżonej zawartości cu-
kru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi 
substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub we-
getariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z do-
datkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, her-
bacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, suchary, wafle 
ryżowe, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze 
na bazie orzechów arachidowych, nielecznicze słodycze do zastoso-
wania jako część diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, wysoko-
proteinowe batoniki zbożowe, wszystkie wyżej wymienione produk-
ty również wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, 
składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, 
prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o ob-
niżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawarto-
ści cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi natu-
ralnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /
lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także 
z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, 
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, nielecznicze wy-
roby cukiernicze w formie galaretki oraz żelków także z dodatkiem 
owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub 
wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami 
mineralnymi, mikro i  makroelementami, probiotykami, prebiotyka-
mi, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kalo-
ryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub 
słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi sub-
stancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegeta-
riańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z  dodat-
kiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, 
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, placki, naleśniki 
i racuchy w postaci gotowych mieszanek do sporządzenia w domu, 
w  formie gotowego ciasta, świeże, schłodzone, mrożone, także 
na bazie zbóż lub z dodatkiem zbóż i produktów skrobiowych, orze-
chów, ziaren, nasion, z dodatkiem produktów mlecznych, substytu-
tów mleka, masła, tłuszczów roślinnych, i/lub owoców i warzyw także 
przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub 
kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, 
witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i  makroelementami, 
probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty 
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obni-
żonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub 
innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub 
glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/
lub bio, także z  dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodat-
ków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, 
miód, cukier, przyprawy, esencje do artykułów żywnościowych, inne 
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niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gryka, przetworzona, herba-
ta, herbata mrożona, kakao, preparaty z kakao, kasza bulgur, kasza 
kukurydziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa niepalo-
na, substytuty kawy oraz napoje na bazie substytutów kawy również 
wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami 
mineralnymi, mikro i  makroelementami, probiotykami, prebiotyka-
mi, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kalo-
ryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub 
słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi sub-
stancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegeta-
riańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z  dodat-
kiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, 
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, kiełki pszeniczne 
do celów spożywczych dla ludzi, kukurydza mielona, kukurydza pra-
żona [popcorn], kuskus, mąka, mąka gryczana do  celów spożyw-
czych, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa, 
mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mleczko pszcze-
le, napary, inne niż do celów leczniczych, napoje na bazie rumianku, 
nielecznicze napoje na bazie herbaty, preparaty roślinne zastępujące 
kawę, propolis, przetworzona komosa ryżowa, przetworzone nasio-
na do użytku jako przyprawa, mączka z roślin strączkowych, ryż, ryż 
błyskawiczny, sago, siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa], 
naturalne substancje słodzące, syrop z agawy [słodzik naturalny], sy-
ropy i  melasa, tapioka, ziarna sezamu [przyprawy], zioła do  celów 
spożywczych, 32 napoje owocowe i soki owocowe, koktajle owoco-
we, bezalkoholowe, owocowe, warzywne i owocowo-warzywne na-
poje typu smoothie, także w proszku do sporządzenia w domu, na-
poje typu smoothie zawierające ziarna, zboża, nasiona, aloes i zioła, 
bezalkoholowe wyciągi z  owoców, koktajle bezalkoholowe, także 
w proszku do sporządzenia w domu, lemoniada, napoje bezalkoho-
lowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe 
na  bazie miodu, napoje bezalkoholowe 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 zbóż, inne niż substy-
tuty mleka, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje 
na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje serwatkowe, napoje 
sportowe wzbogacane proteinami, napój imbirowy, bezalkoholowe 
napoje z soków owocowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, pa-
stylki do napojów gazowanych, sok pomidory jako napój, soki, soki 
warzywne [napoje], wszystkie wyżej wymienione produkty również 
z dodatkiem ziaren, nasion, z dodatkiem produktów mlecznych, i/lub 
czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami 
funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i ma-
kroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wy-
mienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastoso-
wania cukru, o  obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, 
stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, 
i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie 
i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstrak-
tów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiato-
wych, roślinnych, sorbety [napoje] z  dodatkiem orzechów, ziaren, 
nasion, i/lub owoców także przetworzonych, ich koncentratów, eks-
traktów, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, /lub wzbogacone 
dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, 
mikro i  makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie 
wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez 
zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone mio-
dem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzą-
cymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub we-
gańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, 
ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, 
kwiatowych, roślinnych, woda do picia także z dodatkami funkcjonal-
nymi, woda gazowana także z dodatkami funkcjonalnymi, woda mi-
neralna do picia także z dodatkami funkcjonalnymi, napoje funkcjo-
nalne na  bazie wody, 35 reklama szeroko rozumiana w  tym 
telewizyjna, w Internecie, usługi reklamowe i marketingowe świad-
czone za  pośrednictwem bloga, usługi reklamowe i  marketingowe 
świadczone za  pomocą mediów społecznościowych, promocja 
sprzedaży, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i promocyjnych, rozpowszechnianie reklam, prezentowanie produk-
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, dystrybucja próbek 
reklamowych, usługi relacji z mediami, optymalizacja wyszukiwarek 
do celów promocji dodatkowej, przygotowywanie materiałów do ce-
lów reklamowych i  promocyjnych, organizowanie kampanii rekla-

mowych, publikowanie tekstów o  charakterze reklamowych i  pro-
mocyjnym, organizowanie konkursów w  celach reklamowych 
i promocyjnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna takich towarów jak: 
batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające 
dodatki odżywcze, białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, 
herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów leczniczych, mąka z sie-
mienia lnianego do  celów farmaceutycznych, lecznicze dodatki 
do żywności, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, od-
żywcze suplementy diety, siemię lniane do celów farmaceutycznych, 
skrobia do  celów dietetycznych lub farmaceutycznych, słodycze 
do celów leczniczych, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, 
suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierają-
ce białko, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety 
zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suple-
menty diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające kieł-
ki pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy die-
ty zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej 
lniany, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety za-
wierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lnia-
ne, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, środki tra-
wienne do  celów farmaceutycznych, środki zmniejszające apetyt 
do celów medycznych, tabletki wspomagające odchudzanie, tabletki 
zmniejszające apetyt, zioła lecznicze, żywność dla niemowląt, żyw-
ność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żyw-
ność liofilizowana przystosowana do  celów medycznych, pamięci 
zewnętrzne USB, pliki multimedialne do  pobrania, pliki graficzne 
do pobierania, pliki muzyczne do pobierania, publikacje elektronicz-
ne, do pobrania, podkładki pod myszy komputerowe, etui na okula-
ry, etui i pokrowce na smartfony, publikacje drukowane, publikacje 
reklamowe, plakaty reklamowe, ulotki reklamowe, reklamowe znaki 
i szyldy papierowe, drukowane papierowe i kartonowe tablice rekla-
mowe, okrągłe podkładki pod szklanki i kufle z papieru lub z tektury, 
przybory do pisania i rysowania, artykuły papiernicze, notatniki, ka-
lendarze, albumy, fotografie, grafiki, rysunki, artykuły z  tworzyw 
sztucznych, z papieru lub z tektury do pakowania i owijania, konser-
wowane, mrożone, chłodzone, liofilizowane, suszone i  gotowane 
owoce i warzywa, przetwory owocowe i warzywne, owoce w formie 
ekstraktów lub w proszku jako dodatki do żywności, owoce kandyzo-
wane, orzechy i pestki przetworzone, batony na bazie orzechów i na-
sion, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, przekąski z owo-
ców, przekąski na  bazie owoców, przekąski na  bazie orzechów, 
pestek i nasion, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie tofu, 
przekąski na bazie soi, kandyzowane przekąski owocowe, przekąski 
na bazie suszonych owoców, substytuty mleka, gotowe dania na ba-
zie produktów mlecznych instant i do gotowania oraz gotowe, także 
z dodatkiem owoców także przetworzonych, ich koncentratów, eks-
traktów, nasion i orzechów, także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub 
czekolady, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witamina-
mi, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotyka-
mi, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również 
o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej za-
wartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi 
naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glute-
nu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, 
także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smako-
wych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, gotowe da-
nia na bazie owoców i warzyw konserwowanych, mrożonych, suszo-
nych i  gotowanych instant i  do  gotowania oraz gotowe także 
wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami 
mineralnymi, mikro i  makroelementami, probiotykami, prebiotyka-
mi, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kalo-
ryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub 
słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi sub-
stancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegeta-
riańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z  dodat-
kiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, 
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, gotowe dania 
na bazie przetworzonych orzechów i pestek (instant i do gotowania 
oraz gotowe) także wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witami-
nami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probioty-
kami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również 
o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej za-
wartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi 
naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glute-
nu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, 
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także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smako-
wych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, zupy, algi 
do żywności dla ludzi, chipsy ziemniaczane, chipsy warzywne, chipsy 
owocowe, galaretki, w  tym galaretki owocowe także z  dodatkiem 
warzyw i owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstrak-
tów, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, 
składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, 
prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o ob-
niżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawarto-
ści cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi natu-
ralnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /
lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także 
z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, 
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, dżemy, kompoty, 
pasty owocowe i  warzywne, przeciery owocowe w  formie musów, 
pasty do pieczywa na bazie produktów mlecznych, pasty do pieczy-
wa na bazie orzechów, pasty do pieczywa na bazie owoców, masło 
orzechowe, produkty mleczne, napoje z produktów mlecznych, na-
poje mleczne zawierające owoce, jogurt, kefir [napój mleczny], kok-
tajle mleczne, puddingi mleczne, kompozycje owoców przetworzo-
nych, miąższ owoców, napoje mleczne z  przewagą mleka, koktajle 
i napoje na bazie substytutów mleka z dodatkiem owoców i warzyw 
także przetworzonych, i/lub z dodatkiem ziaren, nasion, i/lub czeko-
lady, i/lub kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjo-
nalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i  makroele-
mentami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione 
produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cu-
kru, o  obniżonej zawartości cukru, lub słodzone stewią, ksylitolem 
lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/
lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, 
i/lub bio, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka 
migdałowego, napoje na bazie mleka orzechowego, purée z warzyw, 
także w proszku, purée z owoców, także w proszku, wszystkie wyżej 
wymienione produkty wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, wi-
taminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, pro-
biotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty 
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obni-
żonej zawartości cukru, lub słodzone stewią, ksylitolem lub innymi 
naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glute-
nu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, 
daktyle, aloes spożywczy, ekstrakty alg do celów spożywczych, jago-
dy, konserwowane, kukurydza cukrowa, przetworzona, lecytyna 
do celów kulinarnych, oleje jadalne i tłuszcze jadalne, masło arachi-
dowe, masło kakaowe, masło kokosowe [olej kokosowy], migdały 
mielone, mleko, mleko kokosowe, mleko migdałowe, mleko owsiane, 
mleko ryżowe, mleko sojowe, mleko w proszku, mleko z orzeszków 
ziemnych, mleko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, nasio-
na jadalne, nasiona słonecznika przetworzone, nasiona, przetworzo-
ne, olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], orzechy aroma-
tyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe, przetworzone, 
orzechy ziemne przetworzone, owoce konserwowane w  alkoholu, 
pektyna do celów kulinarnych, pyłki kwiatowe jako żywność, rodzyn-
ki, serwatka, skórki owocowe, sok cytrynowy do celów kulinarnych, 
wiórki kokosowe, produkty zbożowe, w tym śniadaniowe preparaty 
zbożowe, muesli i płatki zbożowe, instant i do gotowania oraz goto-
we i/lub z dodatkiem produktów skrobiowych, orzechów, ziaren, na-
sion, z dodatkiem produktów mlecznych, i/lub owoców także prze-
tworzonych, ich  koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub 
kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, 
witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i  makroelementami, 
probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty 
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obni-
żonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub 
innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub 
glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/
lub bio, także z  dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodat-
ków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, 
wyroby piekarnicze i  cukiernicze w  postacie gotowych mieszanek 
do sporządzenia w domu, także instant, w proszku, w formie gotowe-
go ciasta, świeże, schłodzone, mrożone, także na bazie zbóż lub z do-
datkiem zbóż i  produktów skrobiowych, orzechów, ziaren, nasion, 
z  dodatkiem produktów mlecznych, substytutów mleka, masła, 
tłuszczów roślinnych i  zwierzęcych, i/lub owoców i  warzyw także 
przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub 
kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, 

witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i  makroelementami, 
probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty 
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obni-
żonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub 
innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub 
glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/
lub bio, także z  dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodat-
ków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, 
słodycze, guma do żucia, batony w tym batony energetyczne, ciasta, 
ciastka, herbatniki, przekąski wytwarzane z Muesli, przekąski z pro-
duktów zbożowych, w tym z ekstrudowanych zbóż, ekspandowane 
zboża przeznaczone do  spożycia dla ludzi, przekąski składające się 
głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, przekąski składające się głównie 
z wyrobów cukierniczych, chrupki zbożowe, chrupki serowe, chipsy 
jako produkty zbożowe, musy (słodycze), czekolada, desery instant 
i do gotowania oraz gotowe także z dodatkiem owoców także prze-
tworzonych, ich  koncentratów, ekstraktów, i/lub nasion, orzechów 
także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/lub wzbogaco-
ne dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralny-
mi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszyst-
kie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, 
bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone 
miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami 
słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/
lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncen-
tratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, zioło-
wych, kwiatowych, roślinnych, desery na  bazie tapioki instant 
i do gotowania oraz gotowe także z dodatkiem owoców także prze-
tworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub nasion i orzechów 
także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/lub wzbogaco-
ne dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralny-
mi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszyst-
kie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, 
bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone 
miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami 
słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/
lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncen-
tratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, zioło-
wych, kwiatowych, roślinnych, sosy owocowe, pasty do  pieczywa 
na bazie czekolady i kakao, pasta migdałowa, napoje kawowe, kaka-
owe napoje, napoje czekoladowe, mrożone napoje [frappe], napoje 
z  lodów, czekoladowe napoje spożywcze nie  na  bazie produktów 
mlecznych lub warzyw, napoje na bazie herbaty z owocowymi do-
datkami smakowymi, słodkie dekoracje do ciast, gotowe dania na ba-
zie produktów zbożowych i mącznych świeże, mrożone, schłodzone, 
gotowe do spożycia, także instant, w proszku, w postaci gotowych 
mieszanek do  przygotowania w  domu także z  dodatkiem warzyw, 
owoców, ziaren, orzechów także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub 
czekolady, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witamina-
mi, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotyka-
mi, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również 
o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej za-
wartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi 
naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glute-
nu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, 
także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smako-
wych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, dania 
na  bazie mąki, dania na  bazie zbóż, dania na  bazie skrobi świeże, 
mrożone, schłodzone, gotowe do spożycia, także instant, w proszku, 
w  postaci gotowych mieszanek do  przygotowania w  domu także 
z dodatkiem warzyw, owoców, ziaren, orzechów także przetworzo-
nych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/lub wzbogacone dodatkami 
funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i ma-
kroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wy-
mienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastoso-
wania cukru, o  obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, 
stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, 
i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie 
i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstrak-
tów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiato-
wych, roślinnych, budynie, w tym budynie zbożowe instant i do go-
towania oraz gotowe, i/lub z  dodatkiem produktów skrobiowych, 
orzechów, ziaren, nasion, z  dodatkiem produktów mlecznych, sub-
stytutów mleka, masła, tłuszczów roślinnych, i/lub owoców także 
przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub 
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kakao, i/lub protein, /lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, 
witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i  makroelementami, 
probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty 
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obni-
żonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub 
innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub 
glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/
lub bio, także z  dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodat-
ków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, 
kisiele instant i do gotowania oraz gotowe, także z dodatkiem pro-
duktów skrobiowych, i/lub owoców także przetworzonych, ich kon-
centratów, ekstraktów, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalny-
mi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, 
probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty 
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obni-
żonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub 
innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub 
glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/
lub bio, także z  dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodat-
ków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, 
pieczywo, chleb, chleb bezdrożdżowy, ciasto [masa do  pieczenia], 
ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, dania 
liofilizowane, których głównym składnikiem są  produkty zbożowe, 
dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, da-
nia liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, jogurt mro-
żony [lody spożywcze], lody, kanapki, napoje czekoladowe z  mle-
kiem, napoje kawowe z  mlekiem, orzechy w  czekoladzie, pasty 
czekoladowe do  smarowania zawierające orzechy, pasty na  bazie 
czekolady, płatki kukurydziane, produkty spożywcze na bazie owsa, 
przekąski na bazie ryżu, puddingi, sorbety [lody] z dodatkiem orze-
chów, ziaren, nasion, i/lub owoców także przetworzonych, ich kon-
centratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, /
lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnika-
mi mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebioty-
kami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o  obniżonej 
kaloryczności, bez zastosowania cukru, o  obniżonej zawartości cu-
kru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi 
substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub we-
getariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z do-
datkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, her-
bacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, suchary, wafle 
ryżowe, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze 
na bazie orzechów arachidowych, nielecznicze słodycze do zastoso-
wania jako część diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, wysoko-
proteinowe batoniki zbożowe, wszystkie wyżej wymienione produk-
ty również wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, 
składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, 
prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o ob-
niżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawarto-
ści cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi natu-
ralnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /
lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także 
z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, 
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, nielecznicze wy-
roby cukiernicze w formie galaretki oraz żelków także z dodatkiem 
owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub 
wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami 
mineralnymi, mikro i  makroelementami, probiotykami, prebiotyka-
mi, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kalo-
ryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub 
słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi sub-
stancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegeta-
riańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z  dodat-
kiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, 
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, placki, naleśniki 
i racuchy w postaci gotowych mieszanek do sporządzenia w domu, 
w  formie gotowego ciasta, świeże, schłodzone, mrożone, także 
na bazie zbóż lub z dodatkiem zbóż i produktów skrobiowych, orze-
chów, ziaren, nasion, z dodatkiem produktów mlecznych, substytu-
tów mleka, masła, tłuszczów roślinnych, i/lub owoców i warzyw także 
przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub 
kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, 
witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i  makroelementami, 
probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty 
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obni-

żonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub 
innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub 
glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/
lub bio, także z  dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodat-
ków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, 
miód, cukier, przyprawy, esencje do artykułów żywnościowych, inne 
niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gryka, przetworzona, herba-
ta, herbata mrożona, kakao, preparaty z kakao, kasza bulgur, kasza 
kukurydziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa niepalo-
na, substytuty kawy oraz napoje na bazie substytutów kawy również 
wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami 
mineralnymi, mikro i  makroelementami, probiotykami, prebiotyka-
mi, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kalo-
ryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub 
słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi sub-
stancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegeta-
riańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z  dodat-
kiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, 
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, kiełki pszeniczne 
do celów spożywczych dla ludzi, kukurydza mielona, kukurydza pra-
żona [popcorn], kuskus, mąka, mąka gryczana do  celów spożyw-
czych, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa, 
mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mleczko pszcze-
le, napary, inne niż do celów leczniczych, napoje na bazie rumianku, 
nielecznicze napoje na bazie herbaty, preparaty roślinne zastępujące 
kawę, propolis, przetworzona komosa ryżowa, przetworzone nasio-
na do użytku jako przyprawa, mączka z roślin strączkowych, ryż, ryż 
błyskawiczny, sago, siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa], 
naturalne substancje słodzące, syrop z agawy [słodzik naturalny], sy-
ropy i  melasa, tapioka, ziarna sezamu [przyprawy], zioła do  celów 
spożywczych, napoje owocowe i soki owocowe, koktajle owocowe, 
bezalkoholowe, owocowe, warzywne i owocowo-warzywne napoje 
typu smoothie, także w  proszku do  sporządzenia w  domu, napoje 
typu smoothie zawierające ziarna, zboża, nasiona, aloes i zioła, bezal-
koholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, także w prosz-
ku do sporządzenia w domu, lemoniada, napoje bezalkoholowe, na-
poje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie 
miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoho-
lowe o smaku kawy, napoje energetyzujące, proszek do wytwarzania 
napojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców 
lub warzyw, napoje na bazie zbóż, inne niż substytuty mleka, napoje 
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż 
substytuty mleka, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogaca-
ne proteinami, napój imbirowy, bezalkoholowe napoje z soków owo-
cowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów ga-
zowanych, sok pomidory jako napój, soki, soki warzywne [napoje], 
wszystkie wyżej wymienione produkty również z dodatkiem ziaren, 
nasion, z dodatkiem produktów mlecznych, i/lub czekolady, i/lub ka-
kao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, wi-
taminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, pro-
biotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty 
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obni-
żonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub 
innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub 
glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/
lub bio, także z  dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodat-
ków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, 
sorbety [napoje] z  dodatkiem orzechów, ziaren, nasion, i/lub owo-
ców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub cze-
kolady, i/lub kakao, i/lub protein, /lub wzbogacone dodatkami funk-
cjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i  makro- 
elementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymie-
nione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowa-
nia cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, ste-
wią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/
lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie 
i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstrak-
tów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiato-
wych, roślinnych, oda do  picia także z  dodatkami funkcjonalnymi, 
woda gazowana także z dodatkami funkcjonalnymi, Woda mineralna 
do  picia także z  dodatkami funkcjonalnymi, napoje funkcjonalne 
na bazie wody, 41 usługi pisania blogów, pisanie i publikowanie tek-
stów, innych niż teksty reklamowe, mianowicie pisanie i publikowa-
nie przepisów kulinarnych, organizowanie konkursów kulinarnych, 
usługi edukacyjne odnośnie odżywiania i zdrowego trybu życia pro-
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wadzone za pośrednictwem mediów społecznościowych, dostarcza-
nie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wi-
deo na  żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie  do   
pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na  żądanie, 
udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie publi-
kacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi gier oferowane w sys-
temie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, udostępnianie 
obrazów online nie  do  pobrania, udostępnianie zdjęć online 
nie  do  pobrania, udostępnianie powieści graficznych online, 
nie  do  pobrania, udostępnianie treści multimedialnych online 
nie do pobrania, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośred-
nictwem sieci komputerowej 

(111) 327643 (220) 2019 06 19 (210) 501368
(151) 2019 12 19 (441) 2019 09 09
(732) MUZeUM hISTORII FOTOgRaFII IM  WaleRegO 
RZeWUSKIegO W KRaKOWIe, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MuFo
(540) 

(531) 27 05 17, 27 05 23, 02 09 04
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe 

(111) 327644 (220) 2019 06 19 (210) 501372
(151) 2019 11 29 (441) 2019 08 05
(732) MaRTyŃSKI aRTUR FlOMaR, Międzychód (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mart medica SPeCJalISTyCZne gaBIneTy leKaRSKIe
(540) 

(591) niebieski, czerwony, czarny
(531) 29 01 13, 27 05 01, 24 13 25
(510), (511) 44 kliniki, kliniki medyczne, szpitale, ambulatoryjna 
opieka medyczna, prowadzenie placówek medycznych, usługi me-
dyczne, świadczenie usług medycznych, usługi prywatnych szpitali, 
pomoc medyczna, usługi klinik medycznych, usługi udostępniania 
placówek medycznych, medyczne badania osób, organizowanie 
leczenia medycznego, usługi lekarskie, poradnictwo medyczne, 
świadczenie pomocy medycznej, opieka medyczna i analizy związa-
ne z leczeniem pacjenta, opieka pielęgniarska, konsultacje medycz-
ne, badania medyczne, badania medyczne w  celach diagnostycz-
nych lub leczenia, pomoc medyczna w nagłych wypadkach, usługi 
indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, 
przeprowadzanie badań medycznych, usługi medyczne w  zakresie 
oceny stanu zdrowia, przeprowadzanie diagnozy chorób, dopaso-
wanie urządzeń i aparatów ortopedycznych, dopasowywanie urzą-
dzeń ortopedycznych, badanie słuchu, interpretacja sygnałów elek-
trokardiograficznych, dopasowywanie protez, leczenie zwichnięć 
stawów, skręceń, złamań kości lub podobnych urazów, obrazowanie 
optyczne do użytku w diagnostyce medycznej, badania rentgenow-
skie w  celach medycznych, obrazowanie rentgenowskie do  celów 
medycznych, przeprowadzenie badań przesiewowych w  zakresie 
czynników ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowe-
go, psychiatria, medyczna terapia ciepłem, terapia falą uderzeniową, 
udzielanie porad medycznych w  zakresie redukcji masy ciała, usłu-
gi badań mammograficznych, usługi badań medycznych związane 

z diagnozowaniem i leczeniem chorób, badania przesiewowe, bada-
nia przesiewowe dotyczące serca, badania przesiewowe osteoporo-
zy, badania przesiewowe w zakresie chorób układu naczyniowego, 
usługi badań przesiewowych z  zakresu kolonoskopii, usługi badań 
przesiewowych w  celu wykrycia raka prostaty, świadczenie usług 
badań przesiewowych w celu wykrywania nowotworów, usługi ba-
dań przesiewowych w zakresie ciśnienia krwi, usługi badań przesie-
wowych w  celu wykrycia raka jąder, usługi badań przesiewowych 
w celu wykrycia raka jelit, usługi badań przesiewowych w celu wykry-
cia raka szyjki macicy, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia 
raka piersi, usługi badań przesiewowych w zakresie zapalenia wątro-
by, usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych w dziedzinie 
leczenia bezdechu sennego, usługi medycznych badań przesiewo-
wych w  dziedzinie astmy, usługi badania cukrzycy, usługi badania 
korzystania z leków, usługi ginekologiczne, usługi laserowej korekty 
wzroku, usługi leczenia w zakresie płodności człowieka, usługi me-
dyczne dotyczące leczenia raka skóry, usługi medyczne w dziedzinie 
nefrologii, usługi medyczne w dziedzinie onkologii, usługi medyczne 
w zakresie leczenia skóry, usługi dermatologiczne w zakresie lecze-
nia chorób skóry, usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłe-
go bólu, usługi nastawiania kości, usługi obrazowania medycznego, 
usługi okulistyczne, usługi pielęgniarstwa pediatrycznego, usługi 
podologa, usługi psychiatryczne, usługi w zakresie audiologii, usługi 
w zakresie lekarskich wizyt domowych, usługi w zakresie szczepień, 
terapia zajęciowa i  rehabilitacja, opracowywanie indywidualnych 
programów rehabilitacji fizycznej, zapewnianie obiektów i  sprzętu 
do rehabilitacji fizycznej, fizjoterapia, usługi fizjoterapii, usługi elek-
troterapii dla fizjoterapii, osteopatia, opieka zdrowotna związana 
z  osteopatią, udostępnianie sprzętu i  obiektów do  ćwiczeń fizycz-
nych do  celów rehabilitacji zdrowotnej, analiza surowicy ludzkiej 
do  celów leczenia medycznego, analiza tkanek ludzkich do  celów 
leczenia medycznego, analizy medyczne do  diagnostyki i  leczenia 
ludzi, analizy Rna lub Dna w  zakresie diagnozowania i  prognozo-
wania zagrożenia nowotworami, badania genetyczne do celów me-
dycznych, badania poziomu cholesterolu, badanie rozmazu metodą 
PaP, usługi w  zakresie badania moczu, usługi w  zakresie badania 
surowic, usługi w zakresie medycyny i zdrowia związane z Dna, ge-
netyką i testami genetycznymi, usługi analiz medycznych związane 
z leczeniem osób, świadczone przez laboratorium medyczne, usługi 
analiz medycznych związane z diagnozowaniem i prognozowaniem 
dotyczącym nowotworów, usługi analiz medycznych związane z le-
czeniem pacjentów, usługi analiz medycznych związane z diagnozo-
waniem raka, usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych 
i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, usługi badań 
krwi, usługi laboratoriów medycznych w zakresie analizy próbek krwi 
pobranych od pacjentów, usługi laboratoriów medycznych w zakre-
sie analizy próbek pobranych od  pacjentów, doradztwo medyczne 
w zakresie ciąży, doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy cia-
ła, doradztwo w dziedzinie rodzenia, doradztwo medyczne w zakre-
sie geriatrii, doradztwo w zakresie immunologii, doradztwo w zakre-
sie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany 
personel medyczny, doradztwo w  zakresie potrzeb medycznych 
osób starszych, doradztwo związane z badaniem słuchu, informacja 
medyczna, usługi informacji medycznej, udzielanie informacji me-
dycznej, udostępnianie informacji medycznych w  zakresie geriatrii, 
udostępnianie informacji medycznych w zakresie dermatologii, udo-
stępnianie informacji on line dotyczących onkologii, udostępnianie 
informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, udostępnia-
nie raportów dotyczących badań medycznych osób, udostępnianie 
wsparcia medycznego przy monitorowaniu pacjentów poddanych 
leczeniu medycznemu, udzielanie informacji o  szczepieniach dla 
osób wyjeżdżających za  granicę, udzielanie informacji pacjentom 
w zakresie zażywania leków, udzielanie informacji związanych z usłu-
gami opieki pielęgniarskiej, udzielanie informacji związanych z usłu-
gami medycznymi, udzielanie informacji żywieniowych w  zakresie 
żywności przeznaczonej do  redukcji masy ciała do  celów medycz-
nych, usługi doradcze dotyczące implantów protetycznych, usługi 
doradcze dotyczące instrumentów chirurgicznych, usługi doradcze 
dotyczące chorób zwyrodnieniowych, usługi doradcze dotyczące 
problemów medycznych, doradztwo medyczne w  zakresie derma-
tologii, usługi doradcze dotyczące aparatury i przyrządów medycz-
nych, usługi doradcze i  informacyjne dotyczące produktów me-
dycznych, usługi doradcze w  zakresie implantów ortopedycznych, 
usługi doradcze w zakresie chirurgii, usługi doradztwa technicznego 
dotyczącego zdrowia, usługi w zakresie przygotowywania raportów 



218 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 5/2020

medycznych, wydawanie raportów medycznych, kompilacja rapor-
tów medycznych, przygotowywanie raportów dotyczących kwe-
stii medycznych, usługi klinik chirurgii kosmetycznej i  plastycznej, 
usługi chirurgii kosmetycznej i  plastycznej, chirurgia kosmetyczna, 
chirurgia plastyczna, usługi kosmetyczne, analiza kosmetyczna, za-
biegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, lase-
rowy zabieg kosmetyczny pajączków, kosmetyczny zabieg laserowy 
skóry, usługi chirurgii kosmetycznej i  plastycznej, wstrzykiwalne 
kuracje wypełniaczami do  celów kosmetycznych, usługi lecznicze 
dotyczące usuwania cellulitu, usługi mikrodermabrazji, usługi w za-
kresie krioterapii, usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, 
usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, usługi w zakre-
sie pielęgnacji skóry, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, 
usługi w  zakresie leczenia medycznego, usługi w  zakresie leczenia 
chirurgicznego, leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, zabiegi 
depilacyjne, usługi w  zakresie terapii za  pomocą światła, gabinety 
pielęgnacji skóry, medyczna pielęgnacja stóp 

(111) 327645 (220) 2019 06 21 (210) 501425
(151) 2019 12 06 (441) 2019 08 05
(732) ChRyC JaKUB MIChał, Krościenko nad Dunajcem (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) TReCOROny
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie damskie i męskie wyko-
nane ze skóry naturalnej, imitacji skóry, tworzyw sztucznych, drew-
na, metali, szkła, tkaniny haftowanej, kamieni szlachetnych i  pół-
szlachetnych, metali szlachetnych, bransoletki, breloki do  kluczy, 
zawieszki do breloków na klucze, łańcuszki, paski do zegarków, na-
szyjniki, amulety, korale do wyrobu biżuterii, 18 skóra i imitacje skó-
ry, wyroby z  tych materiałów : aktówki, artykuły podróżne [walizki, 
torby] dyplomatki, etui na klucze, etui na wizytówki, kopertówki, ko-
smetyczki bez wyposażenia, portmonetki, małe torby dla mężczyzn, 
organizery, portfele, sakiewki, sakwy, torebki, torebki na biodra [ner-
ki], paski, torby na laptopy, galanteria, 25 odzież: paski ze skóry natu-
ralnej, imitacji skóry oraz z różnych pozostałych materiałów 

(111) 327646 (220) 2019 06 22 (210) 501430
(151) 2019 12 06 (441) 2019 08 05
(732) agenCJa aKTyWIZaCJI hanDlU, PRODUKCJI I USłUg 
aKORD M  ZaJĄC, W  ZaJĄC SPÓłKa JaWna, Koprki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aKORD FURnITURe FaCTORy
(540) 

(591) biały, czerwony, niebieski
(531) 26 01 18, 29 01 13, 27 05 01, 27 05 24
(510), (511) 20 meble, meble komputerowe, stoły komputerowe, sto-
liki komputerowe, stojaki do komputerów, stoliki ruchome pod kom-
putery, szafki do komputerów, komputerowe stanowiska pracy, półki 
na klawiatury komputerowe, stanowisko pracy z komputerem, fotele, 
fotele biurowe, krzesła biurowe, krzesła z ruchomym oparciem, fote-
le z ruchomym oparciem, fotele rozkładane z odchylanym oparciem, 
fotele dopasowane do kształtu ciała, krzesła, krzesła biurowe, krzesła 
obrotowe, krzesła na kółkach, poduszki na krzesła, poduszki-podkład-
ki na krzesła, przenośne podkładki pod plecy do użycia z krzesłami, fo-
tele dla graczy komputerowych, krzesła dla graczy komputerowych, 
meble dla graczy komputerowych, meble szkolne, meble biurowe, 
meble hotelowe, osprzęt niemetalowy do  mebli, lustra, materace, 
łóżka, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa mebli, mebli komputero-
wych, stołów komputerowych, stolików komputerowych, stojaków 
do komputerów, stolików ruchomych pod komputery, szafek do kom-
puterów, komputerowych stanowisk pracy, półek na klawiatury kom-
puterowe, stanowisk pracy z  komputerem, foteli, foteli biurowych, 

krzeseł biurowych, krzeseł z ruchomym oparciem, foteli z ruchomym 
oparciem, foteli rozkładanych z odchylanym oparciem, foteli dopaso-
wanych do kształtu ciała, krzeseł, krzeseł biurowych, krzeseł obroto-
wych, krzeseł na kółkach, poduszek na krzesła, poduszek-podkładek 
na krzesła, przenośnych podkładek pod plecy do użycia z krzesłami, 
foteli dla graczy komputerowych, krzeseł dla graczy komputerowych, 
mebli dla graczy komputerowych, usługi reklamowe i  promocyjne 
na  rzecz osób trzecich, usługi menadżerskie, usługi badania rynku, 
usługi w zakresie informacji handlowej i ekonomicznej, usługi w za-
kresie organizowania aukcji, usługi w zakresie organizowania wystaw 
handlowych i reklamowych, 45 usługi mediacyjne 

(111) 327647 (220) 2019 06 23 (210) 501433
(151) 2019 12 06 (441) 2019 08 05
(732) MIChalaK MaCIeJ MBe, łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) neba
(540) 

(591) zielony
(531) 29 01 11, 27 05 01, 05 05 20, 05 05 21, 26 01 01, 26 01 15
(510), (511) 3 kosmetyki do  pielęgnacji tatuażu, krem do  pielęgnacji 
tatuażu, balsam o  konsystencji wosku do  pielęgnacji tatuażu, szam-
pon do tatuaży, ochronny krem do opalania na tatuaż, żel czyszczący 
do tatuażu, masło do tatuażu, mydło do tatuażu, 35 sprzedaż hurtowa 
i detaliczna następujących towarów: kosmetyki do pielęgnacji tatuażu, 
krem do  pielęgnacji tatuażu, balsam o  konsystencji wosku do  pielę-
gnacji tatuażu, szampon do tatuaży, ochronny krem do opalania na ta-
tuaż, żel czyszczący do tatuażu, masło do tatuażu, mydło do tatuażu 

(111) 327648 (220) 2019 06 23 (210) 501436
(151) 2019 12 06 (441) 2019 08 05
(732) agenCJa aKTyWIZaCJI hanDlU, PRODUKCJI I USłUg 
aKORD M  ZaJĄC, W  ZaJĄC SPÓłKa JaWna, Koprki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Furniture 4gamers
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 27 05 01, 27 07 01, 03 01 04, 03 01 16, 29 01 12
(510), (511) 20 meble, meble komputerowe, stoły komputerowe, sto-
liki komputerowe, stojaki do komputerów, stoliki ruchome pod kom-
putery, szafki do komputerów, komputerowe stanowiska pracy, półki 
na klawiatury komputerowe, stanowisko pracy z komputerem, fotele, 
fotele biurowe, krzesła biurowe, krzesła z ruchomym oparciem, fote-
le z ruchomym oparciem, fotele rozkładane z odchylanym oparciem, 
fotele dopasowane do kształtu ciała, krzesła, krzesła biurowe, krzesła 
obrotowe, krzesła na kółkach, poduszki na krzesła, poduszki-podkład-
ki na krzesła, przenośne podkładki pod plecy do użycia z krzesłami, fo-
tele dla graczy komputerowych, krzesła dla graczy komputerowych, 
meble dla graczy komputerowych, meble szkolne, meble biurowe, 
meble hotelowe, osprzęt niemetalowy do  mebli, lustra, materace, 
łóżka, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa mebli, mebli komputero-
wych, stołów komputerowych, stolików komputerowych, stojaków 
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do komputerów, stolików ruchomych pod komputery, szafek do kom-
puterów, komputerowych stanowisk pracy, półek na klawiatury kom-
puterowe, stanowisk pracy z  komputerem, foteli, foteli biurowych, 
krzeseł biurowych, krzeseł z ruchomym oparciem, foteli z ruchomym 
oparciem, foteli rozkładanych z odchylanym oparciem, foteli dopaso-
wanych do kształtu ciała, krzeseł, krzeseł biurowych, krzeseł obroto-
wych, krzeseł na kółkach, poduszek na krzesła, poduszek-podkładek 
na krzesła, przenośnych podkładek pod plecy do użycia z krzesłami, 
foteli dla graczy komputerowych, krzeseł dla graczy komputerowych, 
mebli dla graczy komputerowych, usługi reklamowe i  promocyjne 
na  rzecz osób trzecich, usługi menadżerskie, usługi badania rynku, 
usługi w zakresie informacji handlowej i ekonomicznej, usługi w za-
kresie organizowania aukcji, usługi w zakresie organizowania wystaw 
handlowych i reklamowych, 45 usługi mediacyjne 

(111) 327649 (220) 2019 06 23 (210) 501441
(151) 2019 12 06 (441) 2019 08 05
(732) MIKRUT JOanna, CISZeK JOanna aS MeDIa  
SPÓłKa CyWIlna, Dębica (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIaDOMOŚCI DĘBICKIe
(540) 

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 29 01 13, 27 05 01, 05 03 14
(510), (511) 41 usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tek-
stów elektronicznych, usługi wydawnicze za  pośrednictwem środ-
ków skomputeryzowanych, usługi wydawnicze w  zakresie książek 
i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek 
i czasopism w internecie, muzyczne usługi wydawnicze, usługi wy-
dawnicze w zakresie utworów muzycznych, wydawanie czasopism, 
wydawanie gazet, wydawanie biuletynów, wydawanie prospektów, 
wydawanie audiobooków, wydawanie katalogów, wydawanie prze-
wodników turystycznych, wydawanie publikacji medycznych, wyda-
wanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, usługi wydawania 
publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty rekla-
mowe, publikowanie, usługi publikacji, publikacja czasopism, publi-
kacja broszur, publikacje multimedialne, publikowanie podręczni-
ków, publikowanie recenzji, publikowanie opowiadań, publikowanie 
ulotek, publikowanie plakatów, publikowania broszur, publikowanie 
książek, publikowanie tekstów, publikowanie czasopism, publikowa-
nie elektroniczne, publikowanie fotografii, publikacja podręczników 
użytkownika, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja prac 
naukowych, publikowanie materiałów drukowanych i  publikacji 
drukowanych, publikowanie podręczników szkoleniowych, publi-
kowanie książek instruktażowych, publikowanie literatury instruk-
tażowej, publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie książek 
edukacyjnych, publikowanie materiałów drukowanych, publikowa-
nie tekstów muzycznych, publikowanie czasopism elektronicznych, 
publikowanie tekstów medycznych, publikowanie czasopism in-
ternetowych, publikowanie arkuszy informacyjnych, publikowanie 
multimedialne książek, publikowanie magazynów konsumenckich, 
przygotowywanie tekstów do  publikacji, publikacja gazet elektro-
nicznych online, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, 
udostępnianie publikacji on-line, publikowanie drogą elektroniczną, 
publikowanie materiałów multimedialnych online, usługi w zakresie 
publikacji książek, usługi doradcze w  zakresie publikowania, publi-
kowanie druków w formie elektronicznej, publikowanie naukowych 
czasopism informacyjnych, usługi w  zakresie publikowania online, 
publikowanie książek związanych z  rozrywką, udzielanie informacji 
związanych z publikowaniem, usługi konsultacyjne w zakresie publi-
kacji czasopism, usługi konsultacyjne w zakresie publikacji książek, 
publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, publikowa-
nie tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikowanie słów piose-
nek w postaci książek, publikowanie książek związanych z technolo-
gią informacyjną, publikowanie książek z nutowym zapisem muzyki, 
konsultacje edytorskie, redagowanie tekstów pisanych, publikacja 
i  redagowanie materiałów drukowanych, publikacja i  redagowanie 
książek, redagowanie tekstów pisanych, innych niż reklamowe 

(111) 327650 (220) 2019 06 23 (210) 501442
(151) 2019 12 06 (441) 2019 08 05
(732) MIChalaK MaCIeJ MBe, łódź (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) neBa
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji tatuażu, krem do pielęgnacji 
tatuażu, balsam o konsystencji wosku do pielęgnacji tatuażu, szam-
pon do tatuaży, ochronny krem do opalania na tatuaż, żel czyszczący 
do  tatuażu, masło do  tatuażu, mydło do  tatuażu, 35 sprzedaż hur-
towa i detaliczna następujących towarów: kosmetyki do pielęgnacji 
tatuażu, krem do pielęgnacji tatuażu, balsam o konsystencji wosku 
do pielęgnacji tatuażu, szampon do tatuaży, ochronny krem do opa-
lania na tatuaż, żel czyszczący do tatuażu, masło do tatuażu, mydło 
do tatuażu 

(111) 327651 (220) 2019 06 24 (210) 501445
(151) 2019 12 06 (441) 2019 08 05
(732) TOPOReK KRZySZTOF alIen engIneeRIng, Kraków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) alIen
(510), (511) 7 tłoki [części maszyn lub silników], tłoki do  cylindrów, 
tłoki do  silników, pierścienie tłokowe, cylindry do  maszyn, cylindry 
do  silników, gaźniki, głowice cylindrów do  silników, 12 szczęki ha-
mulcowe do pojazdów, nóżki motocyklowe, obręcze kół pojazdów, 
skrzynie biegów do pojazdów lądowych, sprzęgła do pojazdów lą-
dowych 

(111) 327652 (220) 2019 06 24 (210) 501446
(151) 2019 12 06 (441) 2019 08 05
(732) eUROCaSh SPÓłKa aKCyJna, Komorniki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JOKeR
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony, szary, złoty
(531) 25 01 15, 09 07 25, 27 05 01, 27 05 24, 29 01 15
(510), (511) 33 wódki z wyłączeniem wódek o smaku owocowym, na-
poje alkoholowe z wyjątkiem piwa, z wyłączeniem napojów alkoho-
lowych na bazie owoców lub o smaku owoców 

(111) 327653 (220) 2019 06 24 (210) 501469
(151) 2019 11 20 (441) 2019 08 05
(732) CD SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRÓleWSKI BaRTnIK
(540) 

(591) zielony, czarny, pomarańczowy
(531) 27 05 01, 29 01 13, 05 05 21
(510), (511) 30 miody 

(111) 327654 (220) 2019 06 24 (210) 501472
(151) 2019 12 17 (441) 2019 09 02
(732) Unilab, lP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) aleric lora
(540) 

(591) biały, granatowy, czerwony
(531) 26 01 02, 26 11 01, 27 05 01, 29 01 13
(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 kosmetycz-
ne, preparaty kosmetyczne do  odchudzania, preparaty do  golenia, 
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ust-
nej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne 
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, prepara-
ty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przybo-
rami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty 
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-
ny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty 
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty wita-
minowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mi-
neralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycz-
nego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze 
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów 
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty 
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowi-
ce, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów 
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, prepa-
raty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecz-
nicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmety-
ki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, 
okłady do  celów medycznych, środki sanitarne do  celów medycz-
nych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne pre-
paraty i  materiały diagnostyczne do  celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do  celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów lecz-
niczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniają-
ce, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, 
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające po-
ruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywa-
nia 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 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów 

(111) 327655 (220) 2019 06 24 (210) 501483
(151) 2019 12 17 (441) 2019 09 02
(732) Unilab, lP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aleric lora
(540) 

(591) biały, czerwony, granatowy, pomarańczowy
(531) 26 01 02, 26 11 03, 27 05 01, 29 01 14

(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 kosmetycz-
ne, preparaty kosmetyczne do  odchudzania, preparaty do  golenia, 
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ust-
nej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne 
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, prepara-
ty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przybo-
rami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty 
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-
ny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty 
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty wita-
minowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mi-
neralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycz-
nego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze 
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów 
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty 
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowi-
ce, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów 
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, prepa-
raty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecz-
nicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmety-
ki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, 
okłady do  celów medycznych, środki sanitarne do  celów medycz-
nych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne pre-
paraty i  materiały diagnostyczne do  celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do  celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów lecz-
niczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniają-
ce, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, 
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające po-
ruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywa-
nia 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 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów 

(111) 327656 (220) 2019 06 25 (210) 501526
(151) 2019 11 22 (441) 2019 08 05
(732) BaRBaSIeWICZ ROBeRT JUlIUSZ FlOX BROKeR SeRVICe, 
grodzisk Mazowiecki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) flox broker service
(540) 

(591) ciemnoniebieski
(531) 29 01 04, 05 05 19, 05 05 20, 05 05 21, 27 05 05, 27 05 08, 
27 05 17
(510), (511) 36 ubezpieczeniowe usługi brokerskie 

(111) 327657 (220) 2019 06 26 (210) 501579
(151) 2019 12 05 (441) 2019 08 19
(732) PRO1 SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRO1
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(540) 

(591) ciemnoszary, szary, biały
(531) 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 35 agencje reklamowe, doradztwo w  dziedzinie strategii 
komunikacyjnych public relations, doradztwo w  dziedzinie strategii 
komunikacyjnych w  reklamie, impresariat w  działalności artystycznej, 
marketing ukierunkowany, negocjowanie umów biznesowych dla osób 
trzecich, obróbka tekstów, organizacja pokazów mody w celach promo-
cyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
pisanie scenariuszy do  celów reklamowych, poszukiwania w  zakresie 
patronatu, prezentowanie produktów w  mediach dla celów sprzeda-
ży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów 
typu telezakupy, produkcja programów związanych z  telezakupami, 
projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wyda-
rzeń sportowych, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja ko-
munikatów pisemnych i  danych, reklama, reklama korespondencyjna, 
reklama online za  pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu 
„płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy tele-
wizyjne, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji 
do  celów handlowych lub reklamowych, stenografia, telemarketing, 
tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamo-
wych, usługi handlu detalicznego online w  zakresie muzyki cyfrowej 
do pobrania, usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i fil-
mów nagranych oraz do  pobrania, usługi komunikacji korporacyjnej, 
usługi marketingowe, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi mo-
delek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi 
pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze  sobą poten-
cjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi fi-
nansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi public relations, usłu-
gi relacji z mediami, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi 
sekretarskie, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy pro-
duktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowa-
nia graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywa-
nia cen, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie 
wywiadu rynkowego, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wyna-
jem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmo-
wanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, 
wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub 
reklamowych, zarządzanie hotelami, usługi angażu artystów w celach 
promocyjnych lub reklamowych, 41 organizacja imprez rozrywkowych 
typu cosplay, informacja o imprezach rozrywkowych, organizacja poka-
zów mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, organizowa-
nie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie 
i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, or-
ganizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
kongresów, organizowanie i  prowadzenie seminariów, organizowanie 
i  prowadzenie sympozjów, organizowanie i  prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organi-
zowanie konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie wi-
dowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, pisanie piosenek, 
pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamo-
we, planowanie przyjęć [rozrywka], pozowanie dla artystów, produkcja 
filmów, innych niż reklamowe, produkcja muzyczna, produkcja progra-
mów radiowych i  telewizyjnych, produkcja widowisk, przedstawienia 
teatralne [produkcja], przekazywanie know-how [szkolenia], publikowa-
nie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe programy 
rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), rezer-
wowanie miejsc na pokazy, reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów 
reklamowych, świadczenie usług w zakresie karaoke, telewizyjne usługi 
rozrywkowe, usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi arty-
stów estradowych, usługi edycji wideo na  potrzeby realizacji imprez, 
usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdro-
wie i ćwiczenia fizyczne], usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe 
świadczone przez galerie sztuki, usługi muzeów [wystawy], usługi or-

kiestry, usługi parków rozrywki, usługi pokazów filmowych, usługi pre-
zenterów muzyki, usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi studia 
nagrań, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, 
usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji imprez, usługi trenera 
osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie, usługi w za-
kresie inżynierii dźwięku do obsługi imprez, usługi w zakresie kompono-
wania muzyki, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi 
w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, 
usługi w  zakresie tłumaczeń ustnych, usługi związane z  dyskotekami, 
wynajem odbiorników radiowych i  telewizyjnych, wynajem urządzeń 
do gier, wynajem urządzeń kinematograficznych, wynajmowanie kor-
tów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie 
stadionów, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do  dekoracji te-
atralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatral-
nych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, 
wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu do  nurkowania, 
wypożyczanie zabawek, wystawianie spektakli na  żywo, wystawianie 
spektakli rewiowych, wynajem sceny plenerowej, wynajem nagłośnie-
nia, organizacja imprez firmowych, konferencji, techniczna organizacja 
targów, usługi związane z  rozrywką, to  jest: organizowanie i  prowa-
dzenie imprez artystycznych i  rozrywkowych, wynajem aparatury es-
tradowej (nagłośnieniowej, multimedialnej, oświetleniowej), wynajem 
konstrukcji i  dekoracji scenicznych, wynajem sprzętu technicznego 
do obsługi wydarzeń artystycznych i rozrywkowych, zaopatrzenie wy-
darzeń artystycznych i  rozrywkowych w niezbędny sprzęt techniczny, 
jego obsługa w trakcie wydarzeń artystycznych i rozrywkowych, usługi 
informacji o imprezach rozrywkowych, usługi montażu materiałów ar-
chiwizujących wydarzenia artystyczne i rozrywkowe, usługi wypożycza-
nia nagrań dźwiękowych, usługi archiwizacji wydarzeń artystycznych 
i rozrywkowych na różnorodnych nośnikach, usługi pisania scenariuszy 
imprez artystycznych i rozrywkowych, usługi postsynchronizacji, usługi 
produkcji filmów, programów radiowych i  telewizyjnych, usługi cało-
ściowej produkcji wydarzeń artystycznych i rozrywkowych, usługi rezer-
wacji miejsc na spektakle, usługi studia nagrań, usługi angażu artystów 
w celu prowadzenia konferencji, eventów, wydarzeń artystycznych 

(111) 327658 (220) 2019 06 26 (210) 501580
(151) 2019 12 04 (441) 2019 08 05
(732) MeRlIŃSKI PaWeł agenCJa OChROny OSÓB I MIenIa MaJOR, 
Wieruszów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) agenCJa OChROny OSÓB I MIenIa MaJOR OChROna
(540) 

(591) czarny, żółty, biały, czerwony
(531) 01 01 02, 01 01 10, 24 01 05, 24 07 01, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 37 instalowanie, konserwacja i  naprawa alarmów an-
tywłamaniowych, 45 ochrona osobista, ochrona obiektów i sprzętu, 
ochrona mienia, doradztwo w  sprawach bezpieczeństwa, monito-
ring systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych 

(111) 327659 (220) 2019 06 26 (210) 501582
(151) 2019 12 04 (441) 2019 08 05
(732) ROgalSKa RenaTa IZaBela RR, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Biały Kredens
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usłu-
gi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi w zakre-
sie pubów, serwowanie napojów w pubach z browarem, oferowanie 
żywności i napojów w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering w ka-
feteriach szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe, organizowa-
nie posiłków w  hotelach, dostarczanie posiłków do  bezpośredniego 
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spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i  transportem, oferowanie żywności i  napojów dla gości w  restaura-
cjach, oferowanie żywności i  napojów dla gości, przygotowywanie 
i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje do  bezpośredniego spożycia, 
przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i  napojów, 
restauracje dla turystów, usługi restauracji hotelowych, usługi kawiar-
ni, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe, 
serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, 
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, udzielanie 
informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie ba-
rów, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności 
i napojów, usługi barów i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, 
usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze w  dziedzinie 
kateringu obejmującego żywność i napoje, usługi kateringowe w za-
kresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków 

(111) 327660 (220) 2019 06 27 (210) 501603
(151) 2019 12 02 (441) 2019 08 05
(732) nePenTeS PhaRMa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) IWOSTIn DeOCaRe
(510), (511) 3 mydła, produkty perfumeryjne, kosmetyki do makijażu, 
olejki eteryczne, kosmetyki do  pielęgnacji skóry, kosmetyki, płyny 
i balsamy do włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 preparaty der-
matologiczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry 

(111) 327661 (220) 2019 06 27 (210) 501615
(151) 2019 12 04 (441) 2019 08 05
(732) BURCZyK-WaCłaWIaK aleKSanDRa naMO, gdańsk (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Boczki na bok
(510), (511) 44 usługi w  zakresie higieny i  pielęgnacji urody, usługi 
doradcze dotyczące pielęgnacji ciała i urody, usługi zabiegów pielę-
gnacji urody, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, usługi 
w zakresie zabiegów upiększających, usługi doradcze dotyczące ko-
smetyków, usługi świadczone przez salony piękności, usługi świad-
czone przez gabinety pielęgnacji skóry, usługi w zakresie medycyny 
estetycznej, usługi w zakresie kosmetologii i dermatologii estetycznej, 
usługi zabiegów z  zakresu medycyny estetycznej, kosmetologii es-
tetycznej i dermatologii estetycznej, udzielanie informacji o urodzie, 
usługi masaży, usuwanie cellulitu z  ciała, usługi świadczone przez 
dietetyków, usługi świadczone przez gabinety odchudzania, usługi 
w zakresie odchudzania, usługi doradztwa związane z odchudzaniem, 
usługi w zakresie kontrolowania wagi, usługi doradcze w zakresie die-
tetyki, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, usługi 
w zakresie planowania diety odchudzającej, usługi w zakresie plano-
wania programów redukcji wagi, doradztwo medyczne w zakresie re-
dukcji masy ciała, udzielanie informacji w zakresie suplementów diety 
i odżywiania, udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów 
spożywczych, usługi lecznicze w  zakresie usuwania tkanki tłuszczo-
wej, usługi w  zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi doradcze 
i  informacyjne w  dziedzinie zdrowia, badanie sprawności fizycznej, 
badania w  zakresie diagnozy stanu zdrowia, usługi kosmetyczne, 
usługi w zakresie zabiegów kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, usłu-
gi w zakresie porad kosmetycznych, usługi salonów piękności, usługi 
w zakresie makijażu, usługi doradztwa w zakresie makijażu, usługi ma-
nicure i pedicure, usługi w zakresie depilacji, usługi w zakresie depilacji 
laserowej, usługi spa, usługi saun, usługi solariów 

(111) 327662 (220) 2019 06 27 (210) 501617
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 02
(732) galata Chemicals, llC, Southbury, CT (US)
(540) (znak słowny)
(540) BlenDeX
(510), (511) 1 syntetyczne kompozycje żywiczne nieprzetworzone 
do stosowania w sztukach przemysłowych 

(111) 327663 (220) 2019 06 27 (210) 501620
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 09
(732) VeleZ MaRCelO anDInO MłODSZy BRaT  RODZInna 
KOORDynaCJa OPIeKI geRIaTRyCZneJ, Warszawa (Pl)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) młodszy brat
(540) 

(591) czarny, niebieski, ciemnoniebieski, czerwony
(531) 26 01 22, 26 11 03, 26 11 06, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 43 ośrodki opieki dziennej, usługi tymczasowej opieki 
zastępczej w postaci opieki dziennej nad osobami dorosłymi, usługi 
w zakresie ośrodków opieki dziennej, usługi domów opieki dla osób 
w podeszłym wieku, domy dla ludzi starszych, informacja w zakresie 
ww  usług, 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, świad-
czenie usług z zakresu opieki zdrowotnej w domach, usługi tymcza-
sowej opieki zastępczej w postaci pomocy pielęgniarskiej, usługi pie-
lęgniarskie, domowa opieka pielęgniarska, opieka psychologiczna, 
usługi opieki wyręczającej w  postaci domowej pomocy pielęgniar-
skiej, usługi domów opieki, opieka medyczna i  zdrowotna, domy 
opieki dla osób starszych, pielęgniarstwo geriatryczne, świadczenie 
usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi, usługi w  zakresie 
badań medycznych, mianowicie ocena sprawności fizycznej, opieka 
zdrowotna w  zakresie terapii relaksacyjnej, zapewnianie obiektów 
i sprzętu opieki długoterminowej, opieka zdrowotna dotycząca gim-
nastyki korekcyjnej, udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia, 
udzielanie informacji związanych z  usługami opieki pielęgniarskiej, 
usługi informacyjne w  zakresie opieki medycznej, sporządzanie ra-
portów dotyczących opieki zdrowotnej, doradztwo dotyczące ochro-
ny zdrowia, doradztwo medyczne w  zakresie geriatrii, doradztwo 
dotyczące opieki nad osobami starszymi, informacja w zakresie ww  
usług, 45 usługi w  zakresie opieki, usługi dotrzymywania towarzy-
stwa osobom starszym, usługi dotrzymywania towarzystwa osobom 
niepełnosprawnym, opieka zastępcza, dotrzymywanie towarzystwa 
jako opieka osobista, świadczenie usług występowania w  imieniu 
pacjentów szpitali i pacjentów znajdujących się w placówkach opieki 
długoterminowej, doradztwo związane z osobistymi sprawami praw-
nymi, organizowanie świadczenia usług prawnych, pośrednictwo 
w  procedurach prawnych, usługi dozorcze-concierge, usługi koor-
dynatora w  zakresie opieki, usługi osobistych doradców w  zakresie 
zakupów-personal shopper, usługi elektronicznego monitorowania 
w celach bezpieczeństwa, świadczenie usług w zakresie osobistego 
wsparcia dla pacjentów chorujących na choroby przewlekłe oraz dla 
ich rodzin, świadczenie usług w zakresie osobistego wsparcia dla ro-
dzin pacjentów cierpiących na choroby zagrażające życiu, świadcze-
nie usług wsparcia emocjonalnego, informacja w zakresie ww  usług 

(111) 327664 (220) 2019 06 28 (210) 501638
(151) 2019 12 19 (441) 2019 09 02
(732) gOlISZeWSKI KRZySZTOF, Szczecin (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) kisi-kisi
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa, grzyby, w tym orzechy, 
nasiona roślin strączkowych, 40 przetwarzanie żywności i napojów, 
owoców, warzyw, grzybów, orzechów, nasion roślin strączkowych 

(111) 327665 (220) 2019 06 28 (210) 501655
(151) 2019 12 04 (441) 2019 08 05
(732) MenDel BaRBaRa aRChOn+ BIURO PROJeKTÓW,  
Myślenice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) DOM W gOŹDZIKOWCaCh
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, rekla-
mówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi projektowania bu-
dynków, usługi w zakresie architektury, usługi w zakresie projekto-
wania architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego 
w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych 

(111) 327666 (220) 2019 06 28 (210) 501656
(151) 2019 12 04 (441) 2019 08 05
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(732) MenDel BaRBaRa aRChOn+ BIURO PROJeKTÓW,  
Myślenice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) DOM W KOSTRZeWaCh
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, rekla-
mówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi projektowania bu-
dynków, usługi w zakresie architektury, usługi w zakresie projekto-
wania architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego 
w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych  

(111) 327667 (220) 2019 06 28 (210) 501657
(151) 2019 12 04 (441) 2019 08 05
(732) MenDel BaRBaRa aRChOn+ BIURO PROJeKTÓW,  
Myślenice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) DOM W MeKInTOSZaCh
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, rekla-
mówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi projektowania bu-
dynków, usługi w zakresie architektury, usługi w zakresie projekto-
wania architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego 
w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych 

(111) 327668 (220) 2019 06 28 (210) 501658
(151) 2019 12 04 (441) 2019 08 05
(732) MenDel BaRBaRa aRChOn+ BIURO PROJeKTÓW,  
Myślenice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) DOM W SZMaRagDaCh
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, rekla-
mówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi projektowania bu-
dynków, usługi w zakresie architektury, usługi w zakresie projekto-
wania architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego 
w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych 

(111) 327669 (220) 2019 06 28 (210) 501659
(151) 2019 12 03 (441) 2019 08 05
(732) MenDel BaRBaRa aRChOn+ BIURO PROJeKTÓW,  
Myślenice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) DOM W ŻURaWKaCh
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, rekla-
mówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi projektowania bu-
dynków, usługi w zakresie architektury, usługi w zakresie projekto-
wania architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego 
w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych 

(111) 327670 (220) 2019 06 28 (210) 501661
(151) 2019 12 17 (441) 2019 09 02
(732) gRUPa aWW SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, niedźwiady (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) naJlePSZa MOC DO DOMOWyCh naleWeK SPIRyTUS 
ReKTyFIKOWany 70% najlepszy do  nalewek WIelOKROTna 
DeSTylaCJa 6
(540) 

(591) biały, zielony
(531) 25 01 01, 25 01 05, 26 01 04, 27 07 01, 27 07 13, 27 05 01, 29 01 12

(510), (511) 33 alkohol, napoje alkoholowe, napoje destylowane, spi-
rytus, wódka, ekstrakty alkoholowe 

(111) 327671 (220) 2019 06 28 (210) 501665
(151) 2019 12 17 (441) 2019 09 02
(732) InVeRSIOneS FaMIlIaReS S a , Santiago (Cl)
(540) (znak słowny)
(540) SanTa aleXanDRa
(510), (511) 33 wina 

(111) 327672 (220) 2019 06 28 (210) 501667
(151) 2019 12 03 (441) 2019 08 05
(732) MenDel BaRBaRa aRChOn+ BIURO PROJeKTÓW,  
Myślenice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) DOM POD JaRZĄBeM
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, rekla-
mówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi projektowania bu-
dynków, usługi w zakresie architektury, usługi w zakresie projekto-
wania architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego 
w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych 

(111) 327673 (220) 2019 06 28 (210) 501669
(151) 2019 12 03 (441) 2019 08 05
(732) MenDel BaRBaRa aRChOn+ BIURO PROJeKTÓW,  
Myślenice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) DOM W ŚlIWaCh
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, rekla-
mówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi projektowania bu-
dynków, usługi w zakresie architektury, usługi w zakresie projekto-
wania architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego 
w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych 

(111) 327674 (220) 2019 06 28 (210) 501671
(151) 2019 12 04 (441) 2019 08 05
(732) MenDel BaRBaRa aRChOn+ BIURO PROJeKTÓW,  
Myślenice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) DOM W ORlICZKaCh
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, rekla-
mówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi projektowania bu-
dynków, usługi w zakresie architektury, usługi w zakresie projekto-
wania architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego 
w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych 

(111) 327675 (220) 2019 06 28 (210) 501681
(151) 2019 12 10 (441) 2019 08 05
(732) MenDel BaRBaRa aRChOn+ BIURO PROJeKTÓW,  
Myślenice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) DOM W PRZeBIŚnIegaCh
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, rekla-
mówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi projektowania bu-
dynków, usługi w zakresie architektury, usługi w zakresie projekto-
wania architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego 
w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych 

(111) 327676 (220) 2019 06 28 (210) 501683
(151) 2019 12 10 (441) 2019 08 05
(732) MenDel BaRBaRa aRChOn+ BIURO PROJeKTÓW,  
Myślenice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) DOM W ZDROJÓWKaCh
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, rekla-
mówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi projektowania bu-
dynków, usługi w zakresie architektury, usługi w zakresie projekto-
wania architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego 
w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych 
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(111) 327677 (220) 2019 06 28 (210) 501685
(151) 2019 12 10 (441) 2019 08 05
(732) MenDel BaRBaRa aRChOn+ BIURO PROJeKTÓW,  
Myślenice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) DOM W ZIelISTKaCh
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, rekla-
mówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi projektowania bu-
dynków, usługi w zakresie architektury, usługi w zakresie projekto-
wania architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego 
w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych 

(111) 327678 (220) 2019 06 28 (210) 501690
(151) 2019 12 31 (441) 2019 09 02
(732) WOnga Pl SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Pożyczanie na poziomie
(510), (511) 36 analizy finansowe, doradztwo finansowe, planowanie 
finansowe, prognozy finansowe, badania finansowe, usługi finan-
sowe, skomputeryzowane analizy finansowe, skomputeryzowane 
usługi finansowe, doradztwo finansowe i  usługi konsultingu finan-
sowego, finansowe usługi konsultingowe, opracowania finansowe, 
informacje finansowe, usługi informacji finansowej, dostarczanie 
skomputeryzowanej informacji finansowej, informacje finansowe 
dostarczane za pomocą środków elektronicznych, agencje kredyto-
we, agencje ściągania wierzytelności, doradztwo w zakresie długów, 
inwestycje finansowe, pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, 
sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe, transfer elektro-
niczny środków pieniężnych, udostępnianie informacji finansowych 
za  pośrednictwem strony internetowej, usługi finansowania, zarzą-
dzanie finansami 

(111) 327679 (220) 2019 07 09 (210) 502008
(151) 2019 12 10 (441) 2019 08 19
(732) WOJDaT łUKaSZ POl-Kan, łódź (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) POl-Kan
(510), (511) 37 czyszczenie zbiorników, czyszczenie studzienek ście-
kowych, czyszczenie rur kanalizacyjnych, oczyszczanie i czyszczenie 
kanałów ściekowych, usługi czyszczenia kanalizacji, czyszczenie se-
paratorów tłuszczu i ropopochodnych, czyszczenie przepompowni, 
39 opróżnianie [usuwanie] zawartości szamb, oczyszczanie [usuwa-
nie i transport] ścieków i odpadów 

(111) 327680 (220) 2019 07 09 (210) 502022
(151) 2019 12 10 (441) 2019 08 19
(732) KRySIeWICZ PIOTR, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) RaVUS
(510), (511) 37 malowanie i  lakierowanie, tapetowanie, układanie po-
kryć podłogowych, układanie pokryć sufitów, usługi dekarskie, usługi 
elektryków, usługi hydrauliczne, usługi izolacyjne, usługi tynkowania, 
usługi układania płytek ceramicznych, usługi sprzątania, ciesielstwo, 
usługi budowlane, remont nieruchomości, 42 administracja serwerami 
pocztowymi, administracja serwerów, informatyka śledcza, instalacja, 
utrzymanie, naprawa i  serwis oprogramowania komputerowego, kon-
figuracja systemów i sieci komputerowych, kontrola jakości w zakresie 
oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych komputero-
wych, pisanie i projektowanie oprogramowania komputerowego, pro-
gramowanie komputerów, programowanie komputerowe w  zakresie 
gier komputerowych, programowanie komputerowe w  zakresie gier 
wideo, programowanie komputerów i projektowanie oprogramowania, 
programowanie oprogramowania do gier komputerowych, programo-
wanie oprogramowania do gier wideo, projektowanie i rozwój sprzętu 
komputerowego, projektowanie, konserwacja, opracowywanie i aktuali-
zacja oprogramowania komputerowego, projektowanie, opracowywa-
nie i programowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie, 
tworzenie, hosting i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób 
trzecich, testowanie sprzętu komputerowego, tworzenie, projektowanie 
i utrzymywanie stron internetowych, usługi doradcze w dziedzinie tech-
nologii komputerowej, usługi inżynieryjne w  zakresie programowania 

komputerowego, usługi konsultacyjne w zakresie programowania kom-
puterów, usługi pisania programów komputerowych, usługi projektowa-
nia dotyczące programów komputerowych, usługi projektowe w dzie-
dzinie sprzętu i  programów komputerowych, wykrywanie i  usuwanie 
usterek w  sprzęcie i  oprogramowaniu komputerowym, wypożyczanie 
sprzętu i urządzeń komputerowych, zapewnianie tymczasowego dostę-
pu do niepobieranego oprogramowania on-line, zapewnianie wsparcia 
technicznego w zakresie obsługi sieci komputerowych 

(111) 327681 (220) 2019 10 01 (210) 505082
(151) 2020 02 26 (441) 2019 11 12
(732) STOWaRZySZenIe POlSKa gRUPa MOTORyZaCyJna, 
Sędziszów Małopolski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PgM aUTOMOTIVe
(540) 

(591) ciemnoniebieski, czerwony
(531) 18 01 21, 27 05 05, 29 01 12
(510), (511) 12 części i  akcesoria do  pojazdów, amortyzatory do  pojaz-
dów, części i akcesoria do pojazdów lądowych, części i akcesoria do pojaz-
dów do poruszania się w powietrzu i przestrzeni kosmicznej, części i akce-
soria do pojazdów do poruszania się po wodzie, elementy do hamulców 
do pojazdów, pióra wycieraczek do szyb pojazdów, wycieraczki do szyb 
pojazdów, 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej następu-
jących towarów: pojazdy, części i akcesoria do pojazdów, amortyzatory 
do pojazdów, części i akcesoria do pojazdów lądowych, części i akcesoria 
do pojazdów do poruszania się w powietrzu i przestrzeni kosmicznej, czę-
ści i akcesoria do pojazdów do poruszania się po wodzie, elementy do ha-
mulców do pojazdów, pióra wycieraczek do szyb pojazdów, wycieraczki 
do szyb pojazdów, urządzenia oświetleniowe, sprzęt rolniczy, smary 

(111) 327682 (220) 2019 07 26 (210) 502787
(151) 2020 01 17 (441) 2019 09 30
(732) gRaBKOWSKa JUSTyna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bring neotiations
(540) 

(531) 26 01 22, 27 05 01, 27 05 21
(510), (511) 35 pomoc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 41 usługi 
edukacyjne i instruktażowe 

(111) 327683 (220) 2019 09 30 (210) 504999
(151) 2020 02 28 (441) 2019 11 12
(732) MIChalSKI TOMaSZ QUChnIa, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q Quchnia
(540) 

(591) czarny, biały, żółty
(531) 26 04 01, 26 04 04, 26 04 16, 26 04 18, 26 11 03, 26 11 07, 
26 11 10, 27 05 01, 29 01 13
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(510), (511) 43 restauracje, bary, bary szybkiej obsługi, lunch bary, ca-
tering, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, przygotowywanie dań na zamówienie oraz ich dosta-
wa, oferowanie i serwowanie żywności i napojów dla gości w restau-
racjach i barach 

(111) 327684 (220) 2019 10 11 (210) 505506
(151) 2020 03 11 (441) 2019 11 25
(732) OSTaChOWSKI ZBIgnIeW OSTI-hOTele, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S SenaCKI hOTel
(540) 

(591) ciemnoszary, biały
(531) 01 01 05, 26 11 09, 26 04 05, 27 05 01
(510), (511) 41 organizowanie i  prowadzenie konferencji, kongresów, 
sympozjów, zjazdów, przyjęć, spektakli, 43 hotele, noclegi (rezerwowa-
nie), noclegi (wynajmowanie), restauracje, restauracje samoobsługowe, 
przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie i ich dostawa 

(111) 327685 (220) 2019 06 17 (210) 501246
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 09
(732) eaSy ROBOTS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Radom (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) easy cell
(540) 

(591) jasnoniebieski, granatowy, biały
(531) 14 07 12, 29 01 13, 26 04 01, 26 04 04, 26 04 16, 27 05 01
(510), (511) 7 roboty jako maszyny, roboty do zastosowania w przemy-
śle, manipulatory przemysłowe jako maszyny, mechanizmy robotyczne 
do  przenoszenia, manipulatory [ramiona] robotyczne do  celów prze-
mysłowych, roboty do  użytku przemysłowego, roboty przemysłowe, 
9 instalacja elektryczna do  sterowania zdalnego procesami przemy-
słowymi, komputerowe oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie 
do sterowania procesami przemysłowymi, oprogramowanie kompute-
rowe, oprogramowanie komputerowe [programy], oprogramowanie 
komputerowe, nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, 
37 instalacja, konserwacja i  naprawa maszyn, 42 oprogramowanie 
komputerowe (aktualizacja-), oprogramowanie komputerowe (instala-
cje-), oprogramowanie komputerowe (projektowanie-), oprogramowa-
nie komputerowe (konserwacja), oprogramowanie komputerowe jako 
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego 

(111) 327686 (220) 2019 07 09 (210) 502034
(151) 2019 12 10 (441) 2019 08 19
(732) WOJDaT łUKaSZ POl-Kan, łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POl-Kan
(540) 

(591) niebieski, czerwony
(531) 07 01 08, 07 01 12, 07 01 24, 27 05 01, 29 01 12

(510), (511) 37 czyszczenie zbiorników, czyszczenie studzienek ście-
kowych, czyszczenie rur kanalizacyjnych, oczyszczanie i czyszczenie 
kanałów ściekowych, usługi czyszczenia kanalizacji, czyszczenie se-
paratorów tłuszczu i ropopochodnych, czyszczenie przepompowni, 
39 opróżnianie [usuwanie] zawartości szamb, oczyszczanie [usuwa-
nie i transport] ścieków i odpadów 

(111) 327687 (220) 2019 07 10 (210) 502076
(151) 2019 12 12 (441) 2019 08 19
(732) MaCIeJeWSKa MałgORZaTa, gryfino (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KIng nieruchomości
(540) 

(591) fioletowy
(531) 26 04 01, 26 04 16, 26 04 22, 24 09 01, 24 09 03, 24 09 10, 
27 05 01, 29 01 05
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w ob-
rocie nieruchomościami 

(111) 327688 (220) 2019 07 10 (210) 502086
(151) 2019 12 04 (441) 2019 08 19
(732) VeRCO SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pregna lacti
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 5 suplementy diety, żywność do celów medycznych, żyw-
ność dietetyczna do celów medycznych, preparaty białkowe do celów 
medycznych, preparaty odżywcze do  celów medycznych, preparaty 
witaminowe, preparaty farmaceutyczne, preparaty do celów medycz-
nych, globulki, kapsułki, kompresy, maści, płyny, kremy, żele do celów 
medycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, 
kosmetyki do celów medycznych, środki i preparaty higieniczne, testy 
do diagnostyki, preparaty diagnostyczne do celów medycznych 

(111) 327689 (220) 2019 07 10 (210) 502087
(151) 2019 12 04 (441) 2019 08 19
(732) VeRCO SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pregna Relief
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry twarzy, ciała i włosów, 
kosmetyki ochronne, preparaty do  higieny, 5 preparaty farmaceu-
tyczne, suplementy diety, żywność dietetyczna, żywność do celów 
medycznych, preparaty do  celów medycznych, maści, płyny, żele, 
emulsje, zawiesiny, aerozole do celów medycznych, krople do celów 
medycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, 
kompresy do celów medycznych, kosmetyki do celów medycznych, 
środki i preparaty higieniczne 

(111) 327690 (220) 2019 07 10 (210) 502089
(151) 2019 12 04 (441) 2019 08 19
(732) VeRCO SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Pregna Cold
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 5 suplementy diety, żywność do celów medycznych, żyw-
ność dietetyczna do celów medycznych, preparaty białkowe do celów 
medycznych, preparaty odżywcze do celów medycznych, preparaty 
witaminowe, preparaty farmaceutyczne, preparaty do celów medycz-
nych, globulki, kapsułki, kompresy, maści, płyny, kremy, żele do celów 
medycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, 
kosmetyki do celów medycznych, środki i preparaty higieniczne, testy 
do diagnostyki, preparaty diagnostyczne do celów medycznych 

(111) 327691 (220) 2019 07 10 (210) 502090
(151) 2019 12 17 (441) 2019 09 02
(732) ChWIeJCZaK DaMIan P W  MUlTIMaX, Zamość (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) emultimax
(540) 

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 26 01 03, 26 11 02, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 11 urządzenia grzewcze, instalacje grzewcze, urządzenia 
do  ogrzewania, urządzenia elektryczne do  ogrzewania, elektryczne 
ogrzewanie podłogowe, elektryczne maty grzewcze, elektryczne prze-
wody grzewcze, piece akumulacyjne, grzejniki elektryczne, kominki 
elektryczne, przepływowe podgrzewacze do  wody, pojemnościowe 
podgrzewacze do  wody, nagrzewnice elektryczne, promienniki pod-
czerwieni, kurtyny powietrzne, suszarki do włosów, suszarki do rąk, su-
szarki do prania, elektryczne, kominki gazowe, pompy ciepła, dywany 
podgrzewane elektrycznie, poduszki elektryczne nie do celów leczni-
czych, przewody grzewcze samoregulujące, ogrzewacze kieszonkowe, 
ogrzewacze stóp, elektryczne lub nieelektryczne, kaloryfery elektrycz-
ne, kotły grzewcze, urządzenia grzewcze do pojazdów, lady podgrze-
wane, lampy elektryczne, palniki, bojlery i podgrzewacze, promienni-
kowe ogrzewacze do  pomieszczeń, regeneratory ciepła, urządzenia 
do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, nawilżacze do grzej-
ników centralnego ogrzewania, piece-urządzenia grzewcze, aparatura 
i instalacje chłodnicze, urządzenia chłodzące, chłodziarki, elektryczne, 
klimatyzatory, klimatyzery, klimatyzatory przenośne, instalacje i urzą-
dzenia wentylacyjne-klimatyzacyjne, akcesoria do  klimatyzatorów 
przenośnych, instalacje klimatyzacyjne, urządzenia do chłodzenia na-
pojów, urządzenia do  chłodzenia powietrza, urządzenia do  poprawy 
jakości powietrza, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, kli-
matyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje do filtrowania powietrza, 
oczyszczacze powietrza, osuszacze powietrza, nawilżacze powietrza, 
wentylatory, filtry powietrza, lampy bakteriobójcze do  oczyszczania 
powietrza, urządzenia na  gorące powietrze, urządzenia jonizujące 
do  oczyszczania powietrza lub wody, urządzenia do  dezodoryzacji 
powietrza, urządzenia i  maszyny do  oczyszczania powietrza, pod-
grzewacze powietrza, sterylizatory powietrza, termostaty, regulatory 
temperatury, sterowniki przeciwoblodzeniowe, urządzenia i maszyny 
do uzdatniania wody, podgrzewacze wody, podgrzewacze wody jako 
aparatura, podgrzewacze wody do wanien, sterylizatory do wody, urzą-
dzenia do dezynfekcji, sterylizatory, instalacje i urządzenia do suszenia, 
akcesoria łazienkowe, krany, dozowniki środków odkażających w toale-
tach, aparatura do suszenia, odwadniania, instalacje i urządzenia do su-
szenia, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich następują-
cych towarów: urządzeń grzewczych, instalacji grzewczych, urządzeń 
do ogrzewania, urządzeń elektrycznych do ogrzewania, elektrycznego 
ogrzewania podłogowego, elektrycznych mat grzewczych, elektrycz-
nych przewodów grzewczych, pieców akumulacyjnych, grzejników 
elektrycznych, kominków elektrycznych, przepływowych podgrzewa-
czy do wody, pojemnościowych podgrzewaczy do wody, nagrzewnic 
elektrycznych, promienników podczerwieni, kurtyn powietrznych, su-
szarek do włosów, suszarek do rąk, suszarek do prania, elektrycznych, 
kominków gazowych, pomp ciepła, dywanów podgrzewanych elek-

trycznie, poduszek elektrycznych nie do celów leczniczych, przewodów 
grzewczych samoregulujących, ogrzewaczy kieszonkowych, ogrzewa-
czy stóp, elektrycznych lub nieelektrycznych, kaloryferów elektrycz-
nych, kotłów grzewczych, urządzeń grzewczych do pojazdów, lad pod-
grzewanych, lamp elektrycznych, palników, bojlerów i podgrzewaczy, 
promiennikowych ogrzewaczy do pomieszczeń, regeneratorów ciepła, 
urządzeń do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, nawilżaczy 
do grzejników centralnego ogrzewania, pieców-urządzeń grzewczych, 
aparatury i  instalacji chłodniczej, urządzeń chłodzących, chłodziarek 
elektrycznych, klimatyzatorów, klimatyzerów, klimatyzatorów prze-
nośnych, instalacji i urządzeń wentylacyjnych-klimatyzacyjnych, akce-
soriów do  klimatyzatorów przenośnych, instalacji klimatyzacyjnych, 
urządzeń do chłodzenia napojów, urządzeń do chłodzenia powietrza, 
urządzeń do poprawy jakości powietrza, instalacji i urządzeń do ogrze-
wania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacji do fil-
trowania powietrza, oczyszczaczy powietrza, osuszaczy powietrza, 
nawilżaczy powietrza, wentylatorów, filtrów powietrza, lamp bakterio-
bójczych do  oczyszczania powietrza, urządzeń na  gorące powietrze, 
urządzeń jonizujących do oczyszczania powietrza lub wody, urządzeń 
do dezodoryzacji powietrza, urządzeń i maszyn do oczyszczania po-
wietrza, podgrzewaczy powietrza, sterylizatorów powietrza, termo-
statów, regulatorów temperatury, sterowników przeciwoblodzenio-
wych, urządzeń i maszyn do uzdatniania wody, podgrzewaczy wody, 
podgrzewaczy wody jako aparatury, podgrzewaczy wody do wanien, 
sterylizatorów do  wody, urządzeń do  dezynfekcji, sterylizatorów, in-
stalacji i urządzeń do suszenia, akcesoriów łazienkowych, kranów, do-
zowników środków odkażających w toaletach, aparatury do suszenia 
[odwadniania], instalacji i urządzeń do suszenia, tak by umożliwić kon-
sumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach (bez 
uwzględnienia transportu), usługi powyższe świadczone przez sklepy 
detaliczne, hurtownie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
przez strony internetowe lub telesklepy, prezentowanie powyższych 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej 

(111) 327692 (220) 2019 07 10 (210) 502095
(151) 2019 12 04 (441) 2019 08 19
(732) VeRCO SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pregna Comfort
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry twarzy, ciała i włosów, 
kosmetyki ochronne, preparaty do  higieny, 5 preparaty farmaceu-
tyczne, suplementy diety, żywność dietetyczna, żywność do celów 
medycznych, preparaty do  celów medycznych, maści, płyny, żele, 
emulsje, zawiesiny, aerozole do celów medycznych, krople do celów 
medycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, 
kompresy do celów medycznych, kosmetyki do celów medycznych, 
środki i preparaty higieniczne 

(111) 327693 (220) 2019 07 25 (210) 502717
(151) 2019 12 17 (441) 2019 09 02
(732) PRO POZyCJe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pro-pozycje
(540) 

(591) żółty, ciemnoszary, czarny, biały
(531) 26 03 01, 26 03 03, 26 03 04, 26 03 11, 26 03 12, 26 03 23, 
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26 11 03, 26 11 09, 27 05 01, 27 05 05, 26 07 15, 29 01 13
(510), (511) 35 agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych 
w  komputerowych bazach danych, indeksowanie stron internetowych 
w celach handlowych lub reklamowych, pozyskiwanie danych do kompu-
terowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukie-
runkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, obróbka 
tekstów, obsługa administracyjna firm na  zlecenie, optymalizacja stron 
internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do  celów promocji dodat-
kowej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów rekla-
mowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, 
reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie reklam, systematyzacja danych 
w  komputerowych bazach danych, tworzenie tekstów reklamowych, 
usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług 
telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi w  zakresie opracowania 
graficznego do celów reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach 
komputerowych dla osób trzecich, 38 łączność poprzez terminale kom-
puterowe, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z  globalną siecią 
komputerową, poczta elektroniczna, transfer strumieniowy danych, 
transmisja plików cyfrowych, udostępnianie forów internetowych on-
-line, usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, wspo-
magane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, zapewnianie 
dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci kom-
puterowych, 41 komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji 
elektronicznej, udostępnianie filmów onlinie nie do pobrania, 42 aktuali-
zowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów kompute-
rowych, chmura obliczeniowa, digitalizacja dokumentów [skanowanie], 
doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo 
w  dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w  dziedzinie bezpie-
czeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania kom-
puterowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu 
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron interneto-
wych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programo-
waniu za  pośrednictwem strony internetowej, hosting serwerów, ho-
sting stron internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, 
konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja programów 
komputerowych i  danych, inna niż konwersja fizyczna, monitoring sys-
temów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie 
systemów komputerowych w  celu wykrywania awarii, monitorowanie 
systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego do-
stępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, odzyskiwanie danych kom-
puterowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako usługa 
[PaaS], projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie 
systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, 
tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach in-
ternetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzy-
mywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie platform 
komputerowych, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją 
użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi dorad-
cze w  dziedzinie technologii, usługi doradcze w  dziedzinie technologii 
komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunika-
cyjnej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usłu-
gi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania 
danych, usługi w  zakresie ochrony antywirusowej komputerów, usługi 
w zakresie poszukiwań złóż w dziedzinie przemysłu naftowego, gazowe-
go i wydobywczego, wynajmowanie serwerów www 

(111) 327694 (220) 2019 07 01 (210) 501727
(151) 2019 12 10 (441) 2019 08 05
(732) PaŚCIaK KRZySZTOF PeRFeKT PlUS, Bachórz (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) PODhalaŃCZyK
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie 

(111) 327695 (220) 2019 07 01 (210) 501729
(151) 2019 12 19 (441) 2019 09 02
(732) hanDlOSFeRa Pl SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gutkowo (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Zdrapka Biegacza
(510), (511) 16 dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele 
architektoniczne, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, toreb-
ki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu 

lub tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie eduka-
cyjne, materiały drukowane, papier i karton, afisze, plakaty z papieru 
lub kartonu, chorągiewki papierowe, dekoracje z papieru [flagi], gir-
landy papierowe, plakaty z papieru, proporczyki z papieru, 28 arty-
kuły i sprzęt sportowy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy 

(111) 327696 (220) 2019 07 01 (210) 501730
(151) 2019 12 10 (441) 2019 08 05
(732) Fen SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) af amber Felix
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 08, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 17, 27 05 19, 
27 05 22, 01 15 05, 05 03 11, 05 03 13, 05 03 14, 27 03 11, 27 03 12
(510), (511) 3 balsam do  ciała, balsam do  włosów, balsamy do  rąk, 
balsam po goleniu, nielecznicze balsamy do stóp, emulsje do ciała, 
emulsje do twarzy [do użytku kosmetycznego], emulsje po goleniu, 
kosmetyczne peelingi do ciała, krem do opalania, krem do rąk, krem 
do  twarzy, krem do  włosów, kremy do  opalania, kremy do  mycia, 
kremy do golenia, kremy do depilacji, kremy do ciała, kremy do skó-
ry, kremy samoopalające, kremy pod prysznic, kremy po  opalaniu 
[do użytku kosmetycznego], kremy po goleniu, maseczki do włosów, 
maseczki do twarzy, maseczki do ciała, maski do pielęgnacji włosów, 
maski do  twarzy, maski kosmetyczne, mydełka, mleczko po  opala-
niu, mleczko po goleniu, mleczko kosmetyczne, mleczko kąpielowe, 
mleczko do opalania, mleczko do rąk, mleczko do demakijażu, mlecz-
ka do ciała, mydła, mydła w kostce, mydła w kremie, mydła w płynie, 
mydło pod prysznic, mydła w żelu, odżywki do włosów, pianka pod 
prysznic i  do  kąpieli, pianki do  golenia, pianki do  włosów, pianki 
[kosmetyki], płyny do golenia, płyny do mycia, płyny do pielęgnacji 
twarzy i ciała, płyny do włosów, preparaty kosmetyczne do twarzy, 
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne 
do włosów i skóry głowy, preparaty kosmetyczne do kąpieli, serum 
do  celów kosmetycznych, serum do  twarzy do  celów kosmetycz-
nych, serum do  włosów, sole do  kąpieli, szampony do  włosów, żel 
po goleniu, żel pod prysznic i do kąpieli, żele do rąk, żele do twarzy 
i ciała [kosmetyki], żele do opalania, żele do masażu, inne niż do ce-
lów medycznych, żele do  golenia, żele do  demakijażu, 14 artykuły 
ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, biżuteria i wy-
roby jubilerskie, bransoletki [biżuteria], breloczki do kluczy [ozdoby], 
broszki [biżuteria], kolczyki, krzyżyki [biżuteria], łańcuszki [biżuteria], 
naszyjniki, ozdoby z żółtego bursztynu, pierścionki, pudełka na bi-
żuterię i  pudełka na  zegarki, różańce, spinki do  krawatów, spinki 
do  mankietów, srebrne bransoletki, srebrne kolczyki, srebrne na-
szyjniki, srebrne pierścionki, srebro, szkatułki na biżuterię, szpilki [bi-
żuteria], wisiorki z  aglomerowanego bursztynu [ambroidu] będące 
biżuterią, wisiorki z bursztynu będące biżuterią, wisiorki, zawieszki, 
wyroby jubilerskie, wyroby jubilerskie wykonane ze srebra, zawieszki 
[biżuteria], 16 pióra i długopisy, zestawy piór i długopisów, 21 ozdo-
by szklane, figurki szklane, świeczniki szklane, szklane karafki, donice 
szklane, butelki szklane [pojemniki], słoiki, dzbanki szklane, wyroby 
szklane malowane, patery szklane na owoce, naczynia szklane do na-
pojów, kryształowe wyroby szklane rżnięte ręcznie, wyroby szklane 
dla gospodarstwa domowego, pudełka szklane, pojemniki ze szkła, 
wazony ze  szkła, naczynia ze  szkła, talerze ze  szkła, miski ze  szkła, 
szklana zastawa stołowa, wyroby artystyczne ze  szkła, cukiernice, 
półmiski [tace], pucharki, salaterki, kubki szklane, szklane filiżanki, 
szklanki, kieliszki, kufle, misy i miseczki, izolacyjne klosze do przykry-
wania żywności, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżute-
rią, usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, usługi sprzeda-
ży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów jubilerskich, 
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w  zakresie artyku-
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łów kosmetycznych, usługi sklepów detalicznych online związane 
z  produktami kosmetycznymi i  pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z  materiałami piśmiennymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z przyborami kuchennymi 

(111) 327697 (220) 2019 07 01 (210) 501737
(151) 2019 12 10 (441) 2019 08 05
(732) PłOnKa KaROlIna MałgORZaTa 102 POMySły na, 
Szczecin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 102 pomysły na
(540) 

(591) czarny, brązowy
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 08, 27 05 09, 27 05 11, 27 07 01, 27 07 11, 
26 11 01, 26 11 05, 26 11 08, 26 11 10, 26 04 01, 26 04 05, 26 04 12, 
26 04 17, 26 04 18, 26 04 19
(510), (511) 19 statuy z  marmuru, wyroby dekoracyjne z  odlewów 
betonowych, rzeźby z  marmuru, rzeźby z  betonu, rzeźby wykona-
ne z  kamienia, rzeźby niemetalowe, posążki z  kamienia, betonu 
lub marmuru, popiersia z  kamienia, betonu lub marmuru, pomniki 
z marmuru, pomniki z kamienia, pomniki z granitu, pomniki niemeta-
lowe, pomniki betonowe, betonowe rzeźby, figurki z betonu, figurki 
z kamienia, figurki z marmuru, kamienne rzeźby, ozdoby z kamienia, 
drzwi niemetalowe, bramy niemetalowe, okna niemetalowe, nieme-
talowe osłony okienne, drewno, sztuczne drewno, 42 projektowanie 
wnętrz budynków, projektowanie wnętrz komercyjnych, projekto-
wanie dekoracji wnętrz, projektowanie architektoniczne dekoracji 
wnętrz, projektowanie produktu [wzornictwo], wzornictwo przemy-
słowe i projektowanie graficzne, projektowanie mebli, projektowa-
nie rozmieszczenia mebli biurowych, doradztwo w zakresie doboru 
pokrowców na meble [projektowanie wnętrz], doradztwo związane 
z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz] 

(111) 327698 (220) 2019 07 01 (210) 501738
(151) 2019 12 10 (441) 2019 08 05
(732) PRZeDSIĘBIORSTWO InnOWaCyJnO-WDROŻenIOWe 
lUBanTa SPÓłKa aKCyJna, luboń (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) ZIMOBeT
(510), (511) 1 substancje, materiały i  preparaty chemiczne oraz su-
rowce naturalne „plastyfikator”, domieszka do betonu i zapraw  

(111) 327699 (220) 2019 07 01 (210) 501739
(151) 2019 12 10 (441) 2019 08 05
(732) PRZeDSIĘBIORSTWO InnOWaCyJnO-WDROŻenIOWe 
lUBanTa SPÓłKa aKCyJna, luboń (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) eKOnBeT
(510), (511) 1 substancje, materiały i  preparaty chemiczne oraz su-
rowce naturalne „plastyfikator”, domieszka do betonu i zapraw  

(111) 327700 (220) 2019 07 01 (210) 501741
(151) 2019 12 10 (441) 2019 08 05
(732) PRZeDSIĘBIORSTWO InnOWaCyJnO-WDROŻenIOWe 
lUBanTa SPÓłKa aKCyJna, luboń (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) BeTOSTaT
(510), (511) 1 substancje, materiały i  preparaty chemiczne oraz su-
rowce naturalne „plastyfikator”, domieszka do betonu i zapraw 

(111) 327701 (220) 2019 07 01 (210) 501753
(151) 2019 12 10 (441) 2019 08 05
(732) PRZeDSIĘBIORSTWO InnOWaCyJnO-WDROŻenIOWe 
lUBanTa SPÓłKa aKCyJna, luboń (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) lUBeT
(510), (511) 1 substancje, materiały i  preparaty chemiczne oraz su-
rowce naturalne „plastyfikator”, domieszka do betonu i zapraw 

(111) 327702 (220) 2019 07 01 (210) 501755
(151) 2019 12 04 (441) 2019 08 19
(732) SPÓłDZIelnIa PSZCZelaRSKa aPIS W lUBlInIe, lublin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) apis 1932 bee Fit & Strong
(540) 

(591) czarny, żółty, biały, różowy
(531) 27 05 01, 29 01 14, 03 13 04, 02 07 13, 19 07 10, 26 05 15
(510), (511) 30 miód 

(111) 327703 (220) 2019 07 01 (210) 501758
(151) 2019 12 10 (441) 2019 08 05
(732) PRZeDSIĘBIORSTWO InnOWaCyJnO-WDROŻenIOWe 
lUBanTa SPÓłKa aKCyJna, luboń (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) SKORBeT
(510), (511) 1 substancje, materiały i  preparaty chemiczne oraz su-
rowce naturalne „plastyfikator”, domieszka do betonu i zapraw 

(111) 327704 (220) 2019 07 01 (210) 501770
(151) 2019 12 05 (441) 2019 08 19
(732) Joint-Stock Company KReDOBanK, lwów (Ua)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KredoBank
(540) 

(591) niebieski, pomarańczowy
(531) 26 11 12, 29 01 12, 27 05 01
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie czynno-
ści biurowych, agencje informacji handlowej, analizy kosztów, audyt 
działalności gospodarczej, reklama audio, wideo i  na  fotografii, ba-
dania rynkowe, organizowanie i prowadzenie imprez, kampanii, an-
kiet, konkursów i prezentacji w celach handlowych lub reklamowych, 
w tym w Internecie, kampanie marketingowe i promocyjne, sporzą-
dzanie ankiet biznesowych i  marketingowych, przygotowanie listy 
płac, informacja o działalności gospodarczej, doradztwo biznesowe, 
wycena firm, pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi 
lub handlowymi, pomoc nabywcom w  wyborze i  zakupie różnych 
towarów, pomoc doradcza w zarządzaniu przedsiębiorstwem, bada-
nia i prognozowanie rynków towarów i usług, prognozy ekonomicz-
ne, wsparcie w  prowadzeniu działalności biznesowej, statystyczne 
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zestawienia, fakturowanie, reklama online za  pośrednictwem sieci 
komputerowej, doradztwo w  zakresie zarządzania przedsiębior-
stwem, doradztwo w  zakresie prowadzenia działalności gospodar-
czej, biznesowe usługi doradcze i  konsultacyjne, usługi public rela-
tions, poszukiwania w  zakresie patronatu, umieszczanie informacji 
o wykazie świadczonych usług w Internecie i na stronach interneto-
wych, pozwalające wszystkim zainteresowanym osobom wygodnie 
rezerwować usługi za  pośrednictwem stron internetowych, a  także 
otrzymywać niezbędne informacje o świadczonych usługach, sporzą-
dzanie wyciągów z konta, promocja sprzedaży, zbieranie, tworzenie 
i opracowywanie danych statystycznych, telemarketing, wyszukiwa-
nie informacji w  plikach komputerowych dla osób trzecich, organi-
zowanie promocji imprez mających na  celu pozyskiwanie funduszy 
na  cele dobroczynne, 36 usługi ubezpieczeniowe, finanse, działal-
ność finansowa, zarządzanie finansami, zarządzanie nieruchomościa-
mi, analizy finansowe, prowadzenie spraw finansowych, konsultacje 
finansowe, usługi bankowe i finansowe, usługi bankowe prowadzone 
z wykorzystaniem systemów elektronicznych, usługi dotyczące ma-
klerstwa giełdowego, wzajemne rozliczenia bezgotówkowe, emisja 
czeków podróżnych, wydawanie kart kredytowych (płatniczych), 
emisja bonów wartościowych, udostępnianie rachunków bieżących, 
usługi w  zakresie rachunków bieżących, otwieranie i  utrzymywanie 
rachunków bieżących i  depozytowych inwestycji w  fundusze, ope-
racje finansowe na  depozytach, usługi zbierania funduszy na  cele 
dobroczynne, usługi funduszu dobroczynnego, transfer elektronicz-
ny środków pieniężnych, usługi depozytów pieniężnych, pożyczki 
na cele mieszkaniowe, pozyskiwanie inwestycji finansowych, doradz-
two finansowe dotyczące inwestycji, depozyty kosztowności, usługi 
depozytów sejfowych, transakcje finansowe i monetarne, dostarcza-
nie informacji dotyczących kursów wymiany walut, doradztwo finan-
sowe, informacja w  sprawach finansowych, informowanie i  doradz-
two w  zakresie udzielania pożyczek osobom fizycznym i  prawnym, 
prowadzenie programów pożyczkowych dla ludności, udzielanie 
pożyczek i  kredytów dla młodzieży, usługi w  zakresie bankowości 
inwestycyjnej, inwestycje oraz finansowanie projektów inwestycyj-
nych, usługi związane z obrotem gotówkowym, doradztwo w zakre-
sie zadłużenia finansowego, udzielanie kredytów krótkoterminowych 
i  długoterminowych, udzielanie kredytów pod zastaw hipoteczny 
i pożyczek, pożyczki, udzielanie pożyczek finansowych, świadczenie 
usług płatności mobilnych, handel walutami i wymiana walut, obsłu-
ga kart do transakcji płatniczych, usługi związane z kartami kredyto-
wymi, kartami debetowymi i kartami płatniczymi, oceny finansowe, 
weryfikacja autentyczności czeków, kredyty sub-bankowe, agencje 
pożyczkowe, pożyczanie pod zastaw, faktoring, usługi pośrednictwa 
w  zakresie transakcji giełdowych, usługi pośrednictwa w  zakresie 
obrotu akcjami i  obligacjami, usługi pośrednictwa w  zakresie obro-
tu papierami wartościowymi, inwestycje kapitałowe, usługi banków 
oszczędnościowych, usługi funduszy zapomogowych, usługi w  za-
kresie udzielania gwarancji, świadczenia emerytalne, przyjmowanie 
depozytów od osób prawnych i osób fizycznych, finansowanie opera-
cji eksportowo-importowych, ocena finansowa strat materialnych 

(111) 327705 (220) 2019 07 02 (210) 501813
(151) 2019 12 09 (441) 2019 08 12
(732) BIeleCKI CeZaRy, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) a 1871 aKVaDIV
(540) 

(591) granatowy, czerwony, biały
(531) 27 05 01, 29 01 13, 27 05 21, 27 07 01
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazo-
wane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne bezalkoholowe 
preparaty do produkcji napojów 

(111) 327706 (220) 2019 07 29 (210) 502829
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 09

(732) eWROl SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
lutry (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aMIRaP
(540) 

(591) czarny, brązowy, szary
(531) 26 05 04, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 5 suplementy, mikroelementy dla zwierząt, 31 pasze dla 
zwierząt, komponenty paszowe, dodatki żywieniowe do  wyrobu 
pasz, surowce paszowe, nasiona roślin rolniczych 

(111) 327707 (220) 2019 07 03 (210) 501831
(151) 2019 12 09 (441) 2019 08 12
(732) ICODe TRUST SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUTURe COllaRS
(540) 

(591) niebieski, jasnoniebieski, jasnozielony
(531) 29 01 13, 27 05 01
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, ad-
ministrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe 

(111) 327708 (220) 2019 07 03 (210) 501835
(151) 2019 12 09 (441) 2019 08 12
(732) SIKORSKI JeReMI, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOlF hOUSe
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 24, 03 01 08
(510), (511) 9 etui na  smartfony, etui do  tabletów, etui na  telefony 
komórkowe, etui na przenośne odtwarzacze, etui na cyfrowe odtwa-
rzacze mediów, etui na odtwarzacze MP3, etui na okulary, ochronne 
kaski sportowe, maski ochronne, kamizelki ratunkowe, kombinezony 
ochronne, 25 odzież sportowa, t-shirty, bluzy, bluzy z kapturem, blu-
zy polarowe, spodnie, koszule i  spódniczki do  golfa, kombinezony 
piankowe, czapki, czapki z daszkiem, czapki do gry w golfa, skarpet-
ki, szaliki, apaszki, krawaty, opaski na  głowę, opaski przeciwpotne 
do tenisa, opaski przeciwpotne na nadgarstek, paski, paski tekstylne, 
buty, buty sportowe, buty golfowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej 
i  hurtowej oraz usługi sprzedaży świadczone on-line w  zakresie: 
etui na  smartfony, etui do  tabletów, etui na  telefony komórkowe, 
etui na przenośne odtwarzacze mediów, etui na cyfrowe odtwarza-
cze mediów, etui na odtwarzacze MP3, etui na okulary, ochronnych 
kasków sportowych, masek ochronnych, kamizelek ratunkowych, 
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kombinezonów ochronnych, odzieży sportowej, t-shirtów, bluz, bluz 
z kapturem, bluz polarowych, spodni, koszul i spódniczek do golfa, 
kombinezonów piankowych, czapek, czapek z  daszkiem, czapek 
do  gry w  golfa, skarpetek, szalików, apaszek, krawatów, opasek 
na głowę, opasek przeciwpotnych do tenisa, opasek przeciwpotnych 
na nadgarstek, pasków, pasków tekstylnych, butów, butów sporto-
wych, butów golfowych 

(111) 327709 (220) 2019 06 07 (210) 500879
(151) 2019 11 08 (441) 2019 07 22
(732) POneTa łUKaSZ, STĘPIeŃ TOMaSZ, STĘPIeŃ WOJCIeCh eCO 
POWeR eneRgy, Radom (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B-lIne
(540) 

(591) niebieski
(531) 29 01 04, 27 05 01, 27 05 05, 27 05 17
(510), (511) 9 włączniki światła, włączniki dotykowe, piloty zdalnego 
sterowania, piloty do  urządzeń elektronicznych, modulatory światła, 
czujniki światła, ściemniacze światła, diody świecące, diody świecące 
leD, osłony do  gniazdek elektrycznych, elektryczne gniazdka i  kon-
takty, zdalnie sterowane gniazdka, obudowy gniazdek elektrycznych, 
elektryczne gniazda wtyczkowe, gniazdka elektryczne, regulatory 
oświetlenia, urządzenia sterujące oświetleniem, elektryczne wyłączniki 
oświetleniowe, przełączniki jako osprzęt do oświetlenia ściennego, ste-
rowniki leD, 11 taśmy leD, świetlówki, świetlówki kompaktowe, panele 
oświetleniowe, oprawy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe sufitowe, 
elektryczne oprawy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe leD, kołnie-
rzowe oprawy oświetleniowe, oprawki do  lamp, halogenowe oprawy 
oświetleniowe, elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne, opraw-
ki do lamp elektrycznych, oprawy do elektrycznego oświetlania wnętrz, 
oprawy, obudowy i  osłony do  oświetlenia, oprawy oświetleniowe 
do użytku w gospodarstwie domowym, szyny zawieszone do elektrycz-
nej oprawy oświetleniowej, osprzęt do oświetlenia ściennego inny niż 
włączniki, żarówki oświetleniowe, żarówki halogenowe, żarówki fluore-
scencyjne, żarówki oświetleniowe leD, elektryczne żarówki fluorescen-
cyjne, miniaturowe żarówki oświetleniowe, żarówki i akcesoria do nich, 
architektoniczne oprawy do oświetlenia, architektoniczne światła skie-
rowane w  górę do  instalacji w  podłożu, elektryczne instalacje oświe-
tleniowe, elektryczne instalacje oświetleniowe do  wnętrz, elementy 
elektrycznej instalacji oświetleniowej, elektryczne systemy oświetlenia 
szynowego, elektryczne urządzenia oświetleniowe do wnętrz, elemen-
ty oświetleniowe, filtry do  urządzeń oświetleniowych, filtry do  użycia 
z lampami, filtry kolorów do urządzeń oświetleniowych, fluorescencyjne 
elektryczne elementy oświetleniowe do wnętrz, fluorescencyjne urzą-
dzenia oświetleniowe, halogenowe architektoniczne instalacje oświe-
tleniowe, instalacje oświetleniowe, instalacje oświetleniowe z diodami 
elektroluminescencyjnymi, lampy bezpieczeństwa leD, lampy do celów 
oświetleniowych, lampy elektryczne do oświetlenia zewnętrznego, lam-
py elektryczne do oświetlenia wnętrz, lampy leD, lampy oświetleniowe, 
listwy świetlne, osprzęt oświetleniowy, osprzęt do żarówek, oświetlenie 
kopułowe do mebli, oświetlenie ogrodowe, oświetlenie ścienne, oświe-
tlenie typu leD zewnętrzne, oświetlenie sufitowe, oświetlenie sufitowe 
typu downlight, podświetlane przyciski, przewody świetlne do  celów 
oświetleniowych, światła punktowe do oświetlenia domowego, światła 
sufitowe, światła do mocowania na szynach, szyny oświetleniowe jako 
urządzenia oświetleniowe, transformatory oświetleniowe, urządzenia 
i  instalacje oświetleniowe, urządzenia oświetleniowe leD, urządzenia 
oświetleniowe z  organicznymi diodami elektroluminescencyjnymi, 
wyposażenie oświetleniowe, wyposażenie oświetleniowe zewnętrzne, 
zespoły świetlne, źródła światła o pełnym spektrum światła, światełka 
elektryczne do ozdób świątecznych, ozdoby świetlne na drzewka bo-
żonarodzeniowe, elektryczne światełka okolicznościowe, elektryczne 
urządzenia oświetlenia dekoracyjnego, sznury kolorowych lampek 
do celów dekoracyjnych, ozdobne zestawy oświetleniowe, oświetlenie 
nastrojowe, oświetlenie nastrojowe leD, lampy do dekoracji świątecz-
nych, kolorowe światełka do dekoracji świątecznych, lampki elektryczne 
na choinki, instalacje do oświetlania choinek, 35 usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami 
świątecznymi, usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  dekoracjami 

świątecznymi, sprzedaż detaliczna lub hurtowa włączników świa-
tła, włączników dotykowych, pilotów zdalnego sterowania, pilotów 
do  urządzeń elektronicznych, modulatorów światła, czujników świa-
tła, ściemniaczy światła, diod świecących, diod świecących leD, osłon 
do gniazdek elektrycznych, elektrycznych gniazdek i kontaktów, zdalnie 
sterowanych gniazdek, obudów gniazdek elektrycznych, elektrycznych 
gniazd wtyczkowych, gniazdek elektrycznych, regulatorów oświetle-
nia, urządzeń sterujących oświetleniem, elektrycznych wyłączników 
oświetleniowych, przełączników jako osprzętu do  oświetlenia ścien-
nego, sterowników leD, taśm leD, świetlówek, świetlówek kompakto-
wych, paneli oświetleniowych, opraw oświetleniowych, opraw oświe-
tleniowych sufitowych, elektrycznych opraw oświetleniowych, opraw 
oświetleniowych leD, kołnierzowych opraw oświetleniowych, oprawek 
do lamp, halogenowych opraw oświetleniowych, elektrycznych opraw 
oświetleniowych zewnętrznych, oprawek do lamp elektrycznych, opraw 
do  elektrycznego oświetlania wnętrz, osłony do  oświetlenia, opraw 
oświetleniowych do użytku w gospodarstwie domowym, szyn zawie-
szonych do elektrycznej oprawy oświetleniowej, osprzętu do oświetle-
nia ściennego innych niż włączniki, żarówek oświetleniowych, żarówek 
halogenowych, żarówek fluorescencyjnych, żarówek oświetleniowych 
leD, elektrycznych żarówek fluorescencyjnych, miniaturowych żarówek 
oświetleniowych, żarówek i  akcesoriów do  nich, architektonicznych 
opraw do oświetlenia, architektonicznych świateł skierowanych w górę 
do  instalacji w  podłożu, elektrycznych instalacji oświetleniowych, 
elektrycznych instalacji oświetleniowych do  wnętrz, elementów elek-
trycznej instalacji oświetleniowej, elektrycznych systemów oświetlenia 
szynowego, elektrycznych urządzeń oświetleniowych do  wnętrz, ele-
mentów oświetleniowych, filtrów do urządzeń oświetleniowych, filtrów 
do użycia z lampami, filtrów kolorów do urządzeń oświetleniowych, flu-
orescencyjnych elektrycznych elementów oświetleniowych do wnętrz, 
fluorescencyjnych urządzeń oświetleniowych, halogenowych archi-
tektonicznych instalacji oświetleniowych, instalacji oświetleniowych, 
instalacji oświetleniowych z  diodami elektroluminescencyjnymi, lamp 
bezpieczeństwa leD, lamp do celów oświetleniowych, lamp elektrycz-
nych do oświetlenia zewnętrznego, lamp elektrycznych do oświetlenia 
wnętrz, lamp leD, lamp oświetleniowych, listew świetlnych, osprzę-
tu oświetleniowego, osprzętu do  żarówek, oświetlenia kopułowego 
do mebli, oświetlenia ogrodowego, oświetlenia ściennego, oświetlenia 
typu leD zewnętrznego, oświetlenia sufitowego, oświetlenia sufito-
wego typu downlight, podświetlanych przycisków, przewodów świetl-
nych do  celów oświetleniowych, świateł punktowych do  oświetlenia 
domowego, świateł sufitowych, świateł do  mocowania na  szynach, 
szyn oświetleniowych jako urządzenia oświetleniowe, transformato-
rów oświetleniowych, urządzeń i  instalacji oświetleniowych, urządzeń 
oświetleniowych leD, urządzeń oświetleniowych z  organicznymi dio-
dami elektroluminescencyjnymi, wyposażenia oświetleniowego, wypo-
sażenia oświetleniowego zewnętrznego, zespołów świetlnych, źródeł 
światła o pełnym spektrum światła, światełek elektrycznych do ozdób 
świątecznych, ozdób świetlnych na  drzewka bożonarodzeniowe, 
elektrycznych światełek okolicznościowych, elektrycznych urządzeń 
oświetlenia dekoracyjnego, sznurów kolorowych lampek do  celów 
dekoracyjnych, ozdobnych zestawów oświetleniowych, oświetlenia 
nastrojowego, oświetlenia nastrojowego leD, lamp do dekoracji świą-
tecznych, kolorowych światełek do  dekoracji świątecznych, lampek 
elektrycznych na choinki, instalacji do oświetlania choinek 

(111) 327710 (220) 2019 06 26 (210) 501541
(151) 2019 11 20 (441) 2019 08 05
(732) aRChICOM SPÓłKa aKCyJna, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) akacjowy Zakątek by archicom
(540) 

(591) zielony, niebieski, biały, żółty, szary
(531) 29 01 15, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 17, 05 03 07, 26 11 01, 26 11 07, 
26 13 25
(510), (511) 35 reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewi-
zyjna, reklama billboardowa lub outdoorowa, reklama za pośrednic-
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twem Internetu, produkcja filmów reklamowych, usługi w  zakresie 
tworzenia marki (reklama i  promocja), wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, wynajmowanie nośników reklamowych, przygotowy-
wanie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej, tworzenie i  uaktu-
alnianie materiałów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie  
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulotek, prospektów, 
druków, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach prze-
kazu, informacja handlowa, informowanie o prowadzonej działalno-
ści gospodarczej, prezentowanie produktów w  mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, przegląd prasy, usługi marketingowe, badania 
rynkowe w celach handlowych, reklamowych, marketingowych, ba-
dania opinii publicznej, badania dotyczące działalności gospodar-
czej, organizowanie badań handlowych lub reklamowych we wszyst-
kich 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 zamówień handlowych, zarządzanie sprzedażą i  bazą 
klientów, usługi dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio 
do klientów za pośrednictwem poczty i poczty elektronicznej w celu 
przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania istniejącej bazy klien-
tów, 36 administrowanie i  zarządzanie nieruchomościami, agencje 
nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, 
dzierżawa, wynajmowanie, sprzedaż: budynków, domów, mieszkań, 
biur, pomieszczeń magazynowych i  powierzchni użytkowej, usługi 
w zakresie funkcji generalnego wykonawcy i  inwestora robót ogól-
nobudowlanych, usługi wyceny nieruchomości, usługi wyszukiwa-
nia i  formalnego przygotowania terenów i  nieruchomości celem 
ich  pozyskania dla budownictwa mieszkalnego, usługi doradztwa 
w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, usługi 
doradztwa inwestycyjnego, usługi finansowe, ekspertyzy oraz anali-
zy finansowe i inwestycyjne, 37 budownictwo, prowadzenie działal-
ności deweloperskiej w dziedzinie budownictwa, realizacja i nadzór 
nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/
lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi 
remontowe budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budow-
li, usługi wykończeniowe, naprawy obiektów budowlanych, roboty 
ziemne oraz wodno-inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i na-
wierzchni, instalowanie drzwi i okien, nadzór budowlany, instalowa-
nie i  naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie oraz naprawa 
urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, 
rozbiórka obiektów budowlanych, zabezpieczanie budynków przed 
wilgocią, informacja budowlana, izolowanie budynków, tynkowanie 

(111) 327711 (220) 2019 07 25 (210) 502731
(151) 2019 12 17 (441) 2019 09 02
(732) MeTRUM CRyOFleX SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa,  
Blizne łaszczyńskiego k  Warszawy (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) CRyO-S
(510), (511) 10 aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stoma-
tologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły 
ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii 

(111) 327712 (220) 2019 05 27 (210) 500280
(151) 2019 12 09 (441) 2019 07 29
(732) TUBĄDZIn ManageMenT gROUP SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Cedrowice Parcela (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) TeRInI
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, 
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalo-
we, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, nieme-
talowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, 
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, nie-
metalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla 
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, 
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, ele-
menty obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe 
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, 
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i  ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty nie-

metalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia 
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, 
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe 
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity 
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, 
terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksporto-
we, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja 
materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozy-
skiwanie i  systematyzacja danych do  komputerowych baz danych, 
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wy-
szukiwanie informacji w  plikach komputerowych dla osób trzecich, 
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach da-
nych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług 
dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
zgrupowanie na  rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające 
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie interne-
towej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów 
budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budow-
lanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek 
ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części 
instalacji sanitarnych, instalacji i  aparatur sanitarnych, zgrupowanie 
na  rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wy-
godnie oglądać i  kupować te towary w  sklepie lub hurtowni z  pro-
duktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami 
gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami 
kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ścienny-
mi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami, 
częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną 

(111) 327713 (220) 2019 05 27 (210) 500282
(151) 2019 12 09 (441) 2019 07 29
(732) TUBĄDZIn ManageMenT gROUP SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Cedrowice Parcela (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) PIRI
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, 
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalo-
we, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, nieme-
talowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, 
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, nie-
metalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla 
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, 
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, ele-
menty obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe 
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, 
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i  ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty nie-
metalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia 
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, 
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe 
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity 
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, 
terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksporto-
we, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja 
materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozy-
skiwanie i  systematyzacja danych do  komputerowych baz danych, 
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wy-
szukiwanie informacji w  plikach komputerowych dla osób trzecich, 
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach da-
nych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług 
dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
zgrupowanie na  rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające 
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie interne-
towej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów 
budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budow-
lanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek 
ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części 
instalacji sanitarnych, instalacji i  aparatur sanitarnych, zgrupowanie 
na  rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wy-
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godnie oglądać i  kupować te towary w  sklepie lub hurtowni z  pro-
duktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami 
gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami 
kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ścienny-
mi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami, 
częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną 

(111) 327714 (220) 2019 05 27 (210) 500299
(151) 2019 12 06 (441) 2019 07 29
(732) KĄDZIOłKa KRZySZTOF, Widna góra (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Idea-KK
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, w  tym: pusta-
ki betonowe, pustaki żużlowe, kręgi betonowe, płyty z  marmuru 
sztucznego, płyty posadzkowe, płyty na cokoły, parapety, okładziny 
schodów, okładziny ścienne, grobowce i nagrobki oraz ich elementy 

(111) 327715 (220) 2019 05 30 (210) 500487
(151) 2019 12 16 (441) 2019 08 26
(732) BIURO TURySTyKI ZWIĄZKU naUCZyCIelSTWa POlSKIegO 
lOgOSTOUR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) logos Tour
(540) 

(531) 03 07 19, 26 01 01, 27 05 01
(510), (511) 39 usługi biur podróży, usługi biur turystycznych, po-
średnictwo w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych, 
usługi turystyczne, usługi w zakresie planowania podróży, organizo-
wanie podróży, organizowanie wycieczek, organizowanie pielgrzy-
mek, organizowanie zwiedzania, pilotowanie grup wycieczkowych, 
przewodnictwo wycieczek, usługi informacji o  transporcie, rezer-
wacje miejsc w podróży, pośrednictwo w sprzedaży biletów, usługi 
w  zakresie przewozu osób i  rzeczy, wynajmowanie pojazdów, 41 
działalność wydawnicza, usługi oświatowe i szkoleniowe, organiza-
cja i obsługa konferencji i seminariów, organizacja i obsługa imprez 
kulturalnych, usługi związane z  organizacją wypoczynku, usługi 
związane z organizacją rozrywki, 43 usługi hoteli i pensjonatów, re-
zerwacje w hotelach i innych miejscach zakwaterowania, usługi kem-
pingów, domów turystycznych, domów wypoczynkowych, usługi 
gastronomiczne, usługi barów, kawiarni, restauracji 

(111) 327716 (220) 2019 05 30 (210) 500488
(151) 2019 12 16 (441) 2019 08 26
(732) BIURO TURySTyKI ZWIĄZKU naUCZyCIelSTWa POlSKIegO 
lOgOSTOUR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Podróże na 7 kontynentów z logos Tour
(540) 

(531) 03 07 19, 26 01 01, 27 05 01
(510), (511) 39 usługi biur podróży, usługi biur turystycznych, po-
średnictwo w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych, 
usługi turystyczne, usługi w zakresie planowania podróży, organizo-
wanie podróży, organizowanie wycieczek, organizowanie pielgrzy-
mek, organizowanie zwiedzania, pilotowanie grup wycieczkowych, 
przewodnictwo wycieczek, usługi informacji o  transporcie, rezer-
wacje miejsc w podróży, pośrednictwo w sprzedaży biletów, usługi 
w  zakresie przewozu osób i  rzeczy, wynajmowanie pojazdów, 41 

działalność wydawnicza, usługi oświatowe i szkoleniowe, organiza-
cja i obsługa konferencji i seminariów, organizacja i obsługa imprez 
kulturalnych, usługi związane z  organizacją wypoczynku, usługi 
związane z organizacją rozrywki, 43 usługi hoteli i pensjonatów, re-
zerwacje w hotelach i innych miejscach zakwaterowania, usługi kem-
pingów, domów turystycznych, domów wypoczynkowych, usługi 
gastronomiczne, usługi barów, kawiarni, restauracji 

(111) 327717 (220) 2019 05 30 (210) 500500
(151) 2019 11 29 (441) 2019 07 22
(732) FUnDaCJa SMIle TOgeTheR UŚMIeChnIJMy SIĘ RaZeM, 
Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMIle TOgeTheR
(540) 

(531) 02 05 23, 27 05 01
(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport, usługi edukacyjne, rozryw-
kowe i  sportowe, usługi rozrywkowe dla dzieci, usługi edukacyjne 
świadczone dla dzieci, usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci, 
usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej dzie-
ci, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelektualnej 
dzieci, usługi edukacyjne dla dzieci w postaci grup zabaw, udostęp-
nianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, kształcenie ruchowe 
dla dzieci w wieku przedszkolnym, zajęcia zorganizowane, dla dzieci 
[rozrywka / edukacja], świadczenie usług edukacyjno-rozrywkowych 
dla dzieci w świetlicach pozalekcyjnych, szkolenia w zakresie kultury 
fizycznej dla dorosłych i dzieci 

(111) 327718 (220) 2019 05 30 (210) 500509
(151) 2019 12 13 (441) 2019 07 22
(732) WyReMBeK-URBan KaROlIna, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Położna z Sercem
(540) 

(591) biały, różowy, zielony
(531) 29 01 13, 27 05 01, 26 01 14, 02 03 01, 02 05 01, 02 07 01, 02 07 09
(510), (511) 3 preparaty kosmetyczne do kąpieli, maseczki kosmetycz-
ne, kosmetyki (zestawy), kosmetyki, kremy kosmetyczne, kosmetyki 
upiększające, szampony, chusteczki nasączane płynami kosmetyczny-
mi, odżywki do włosów, 44 szkoła rodzenia, usługi w zakresie opieki 
zdrowotnej dla ludzi, usługi położnicze, usługi informacyjne i dorad-
cze w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowot-
nej kobiet w ciąży i po porodzie, usługi doradcze w zakresie laktacji 
i karmienia dzieci, usługi doradcze dotyczące problemów medycznych 
w okresie ciąży i połogu, usługi doradcze dotyczące problemów me-
dycznych kobiet planujących rodzinę, udostępnianie informacji me-
dycznych w  dziedzinie opieki zdrowotnej, udostępnianie informacji 
i  edukacja na  temat karmienia piersią, świadczenie usług z  zakresu 
opieki zdrowotnej w  środowisku domowym, świadczenie usług me-
dycznych, doradztwo i edukacja medyczna w zakresie ciąży, informa-
cja medyczna, doradztwo i edukacja w dziedzinie rodzenia, edukacja 
i fizjologia porodu, konsultacje medyczne, doradztwo dotyczące psy-
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chologicznego łagodzenia dolegliwości leczenia bólu, poza ambula-
toryjna opieka medyczna, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia 
w okresie ciąży i po porodzie, planowanie rodziny, edukacja i doradz-
two w zakresie środków zabezpieczenia, doradztwo w zakresie anty-
koncepcji, edukacja seksualna, usługi indywidualnych konsultacji me-
dycznych świadczone dla pacjentów, usługi opieki poporodowej dla 
kobiet, edukacja i porady w zakresie zdrowia publicznego 

(111) 327719 (220) 2019 05 31 (210) 500569
(151) 2019 12 17 (441) 2019 08 26
(732) Unilab, lP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ISKIal w PłynIe
(540) 

(591) granatowy, żółty, biały
(531) 26 04 02, 26 04 02, 26 04 22, 27 05 01, 27 05 05, 29 01 02, 29 01 04
(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 kosmetycz-
ne, preparaty kosmetyczne do  odchudzania, preparaty do  golenia, 
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ust-
nej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne 
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, prepara-
ty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przybo-
rami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty 
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-
ny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty 
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty wita-
minowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mi-
neralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycz-
nego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze 
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów 
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty 
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowi-
ce, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów 
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, prepa-
raty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecz-
nicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmety-
ki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, 
okłady do  celów medycznych, środki sanitarne do  celów medycz-
nych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne pre-
paraty i  materiały diagnostyczne do  celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do  celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów lecz-
niczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniają-
ce, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, 
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające po-
ruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywa-
nia 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 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów 

(111) 327720 (220) 2019 06 04 (210) 500665
(151) 2019 12 12 (441) 2019 08 19
(732) gRUPa MaSPeX SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Wadowice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) MaSPeX

(510), (511) 5 suplementy diety i  preparaty dietetyczne, dietetyczna 
żywność przystosowana dla niemowląt, dietetyczna żywność przy-
stosowana do celów medycznych, dodatki witaminowe i mineralne, 
drażetki [lekarstwa], guma do  żucia do  celów medycznych, leki dla 
ludzi, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze, 
musujące tabletki witaminowe, napoje witaminizowane, napoje dla 
niemowląt, preparaty farmaceutyczne dla ludzi, preparaty i substan-
cje farmaceutyczne, preparaty medyczne, preparaty multiwitamino-
we, preparaty przeciwwirusowe, preparaty witaminowe w postaci su-
plementów diety, produkty żywnościowe dla niemowląt, suplementy 
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety 
dla niemowląt, tabletki witaminowe, witaminy i  preparaty witami-
nowe, żelki witaminowe, zioła lecznicze, ziołowe suplementy diety 
dla osób o  szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność dla 
niemowląt, 29 buliony, desery owocowe, dżemy, ekstrakty do  zup, 
ekstrakty warzywne do gotowania [soki], gotowe produkty z warzyw, 
kandyzowane owoce, kandyzowane przekąski owocowe, koncentraty 
pomidorowe [puree], koncentraty rosołowe, koncentraty zup, konser-
wowane warzywa, mleko, mleko w proszku do celów spożywczych, 
mleczne produkty, owoce konserwowane, owoce przetworzone, 
przecier pomidorowy, przeciery owocowe, przeciery warzywne, prze-
twory owocowe [dżemy], puree z warzyw, sałatki warzywne, warzy-
wa konserwowane, warzywa marynowane, warzywa preparowane, 
warzywa przetworzone, warzywa w puszkach, warzywa w słoikach, 
zabielacze do napojów, zabielacz do kawy, dżemy i marmolady owo-
cowe, dżemy owocowe, sałatki gotowe, sałatki owocowe, zabielacze 
mleczne do napojów, zupy, 30 aromaty do żywności, batony zbożo-
we, cappuccino, chrupki zbożowe, chrzan [sos przyprawowy], ciasta 
[słodkie lub słone], ciastka czekoladowe, ciastka herbaciane, ciastka 
owsiane, ekstrakty z kawy, ekstrakty kakaowe do spożycia przez ludzi, 
gotowe napoje kawowe, gorąca czekolada, herbata rozpuszczalna, 
herbatniki, herbatniki [słodkie lub słone], kakao, kakao do sporządza-
nia napojów, kakao w  proszku, kakaowe napoje, kasze spożywcze, 
kawa rozpuszczalna, ketchup, lody spożywcze, lody owocowe, lody 
wodne [sorbety], mąka, makarony, makaron pełnoziarnisty, mieszanki 
kawowe, mieszanki kakaowe, mieszanki przypraw, marynaty, muesli, 
musy deserowe, musztarda, napoje na bazie kawy, napoje na bazie 
kakao, owoce w polewie czekoladowej, pasty czekoladowe, pasty cze-
koladowe do chleba, pasty czekoladowe [do smarowania], płatki śnia-
daniowe, płatki owsiane, płatki zbożowe, preparaty kakaowe do spo-
rządzania napojów, przeciery warzywne [sosy], przekąski na  bazie 
zbóż, przyprawy, sosy, sosy do makaronów, sosy pomidorowe, sosy 
w  proszku, wyroby cukiernicze, słodziki naturalne, słodziki natural-
ne w  postaci granulowanej, napoje na  bazie herbaty z  owocowymi 
dodatkami smakowymi, ciastka zbożowe do  spożycia przez ludzi, 
napoje kawowe, herbata owocowa [inna niż do celów medycznych], 
31 świeże owoce i warzywa, nieprzetworzone warzywa, nieprzetwo-
rzone owoce, 32 bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe 
aromatyzowane napoje gazowane, esencje do  produkcji napojów, 
bezalkoholowe ekstrakty z  owoców używane do  sporządzania na-
pojów, cydr bezalkoholowy, koncentraty soków owocowych, kon-
centraty do  sporządzania napojów bezalkoholowych, lemoniada, 
mieszane soki owocowe, napoje bezalkoholowe na  bazie owoców 
o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napo-
je owocowe i soki owocowe, napoje warzywne, napoje witaminizo-
wane, piwo i produkty piwowarskie, piwo, piwo bezalkoholowe, sok 
pomidorowy [napój], skoncentrowane soki owocowe, soki owocowe 
do użytku jako napoje, soki warzywne [napoje], syropy do napojów, 
warzywne napoje typu smoothie, woda mineralna [napoje], napoje 
energetyzujące, napoje na bazie owoców lub warzyw, 33 cydr, cydr 
słodki, cydr wytrawny, wino, wino owocowe, 35 doradztwo handlowe 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, kampanie marketingowe, 
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi impor-
towo-eksportowe, usługi promocyjne i  reklamowe, usługi pośred-
nictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów 
i  świadczenia usług, produkcja filmów reklamowych, doradztwo 
biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, marketing finansowy, 
pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, 
doradztwo w  zakresie działalności gospodarczej dotyczące rozwo-
ju produktu, udostępnianie informacji o  działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, marketing dotyczący promo-
cji, marketing imprez i wydarzeń, usługi w zakresie tworzenia marki, 
reklama, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich po-
przez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, 
usługi w zakresie strategii rozwoju marki, pośrednictwo w zawieraniu 
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umów kupna i  sprzedaży na  rzecz osób trzecich, promowanie [re-
klama] działalności gospodarczej, usługi w zakresie tworzenia marki 
(reklama i promocja), organizacja konkursów w celach reklamowych, 
36 doradztwo finansowe, transakcje finansowe, badania finansowe, 
inwestycje finansowe, inwestowanie w  nieruchomości, doradztwo 
finansowe i  usługi konsultingu finansowego, pośrednictwo w  usłu-
gach finansowych, pośrednictwo w sprawach inwestycji finansowych, 
pozyskiwanie funduszy dla rozwoju nowych technologii, usługi fi-
nansowo-inwestycyjne, usługi finansowe dotyczące nieruchomości, 
finansowanie rozwoju produktów, 39 magazynowanie i  składowa-
nie, usługi w  zakresie bezpiecznego magazynowania [transport], 
transport żywności, transport towarów, logistyka transportu, usługi 
transportowe, transport i  składowanie, usługi transportu żywności, 
40 przetwarzanie żywności i napojów, wytłaczanie owoców, konser-
wowanie napojów i  żywności, puszkowanie żywności, 41 organizo-
wanie i  prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], 
organizowanie imprez i zawodów sportowych, organizowanie imprez 
rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie konkursów, organizacja 
konkursów edukacyjnych, prowadzenie konkursów w  Internecie, 
organizowanie konkursów w  celach rozrywkowych, organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wykładów edu-
kacyjnych, dostarczanie informacji edukacyjnych, usługi edukacyjne 
i szkoleniowe, usługi edukacyjne dotyczące sportu, 42 tworzenie wi-
tryn internetowych, usługi badawczo-rozwojowe, usługi doradztwa 
w dziedzinie rozwoju technologicznego, prace badawczo-rozwojowe 
nad produktami, prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, 
prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami 

(111) 327721 (220) 2019 06 04 (210) 500671
(151) 2019 12 09 (441) 2019 08 19
(732) gRaCZ MIROSłaW, Piła (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WhITe TaXI
(540) 

(531) 03 03 01, 03 03 03, 03 03 15, 03 03 24, 25 07 04, 27 05 01
(510), (511) 39 usługi taksówkarskie 

(111) 327722 (220) 2019 06 05 (210) 500729
(151) 2019 12 04 (441) 2019 08 19
(732) agRO InTegRaCJa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kuklinów (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Futter nova 11
(510), (511) 31 nasiona roślin rolniczych i ich mieszanki, nasiona traw 
oraz ich mieszanki 

(111) 327723 (220) 2019 06 05 (210) 500735
(151) 2019 12 04 (441) 2019 08 19
(732) agRO InTegRaCJa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kuklinów (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) agro integracja
(510), (511) 44 usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnic-
twem 

(111) 327724 (220) 2019 06 16 (210) 501204
(151) 2019 12 16 (441) 2019 07 29
(732) SChWageR agnIeSZKa anna, Tczew (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Solidarity game
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sporto-
wa i kulturalna, gry, coaching, e-learning, materiały edukacyjne 

(111) 327725 (220) 2019 06 19 (210) 501379
(151) 2019 12 19 (441) 2019 09 09
(732) The FOOD gROUP SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Tarnowskie góry (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) SReBRZanKa
(510), (511) 32 woda, w tym woda mineralna, woda mineralizowana, 
smakowa woda mineralna, woda źródlana, woda gazowana, woda 
niegazowana, woda kokosowa jako napój, woda sodowa, woda ga-
zowana wzbogacona witaminami, bezalkoholowe gazowane napoje 
na bazie soków owocowych, aromatyzowane napoje gazowane, na-
poje bezalkoholowe, napoje dla sportowców, napoje energetyzują-
ce, napoje funkcjonalne na bazie wody, napoje izotoniczne, napoje 
na  bazie wody zawierające ekstrakty z  herbaty, napoje odalkoholi-
zowane, napoje orzeźwiające, 33 alkohole wysokoprocentowe, de-
stylowane napoje, napoje alkoholowe (z  wyjątkiem piwa), napoje 
alkoholowe aromatyzowane, wódka 

(111) 327726 (220) 2019 06 25 (210) 501498
(151) 2019 12 04 (441) 2019 08 19
(732) nIeDŹWIeCKa IRMIna SKleP ZIelaRSKO-MeDyCZny IMBIR, 
lublin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Królewska Zielarnia
(540) 

(591) brązowy, zielony, biały
(531) 27 05 01, 29 01 12, 05 03 15
(510), (511) 35 usługi sklepów detalicznych online związane z produkta-
mi kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi reklamowe w zakresie pro-
duktów farmaceutycznych, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie 
sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pie-
lęgnacji dla ludzi, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, sprzedaż deta-
liczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sani-
tarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z herbatami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z herba-
tami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z kawą, prace biurowe, usługi sklepów detalicznych 
sprzedających środki farmaceutyczne, kosmetyki, żywność i napoje, wi-
taminy i produkty dla zdrowia, środki toaletowe i produkty do higieny 
osobistej, 39 pakowanie prezentów, pakowanie towarów na upominki, 
pakowanie artykułów na zamówienie i według specyfikacji osób trze-
cich, 41 warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty w celach szkole-
niowych, organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], usługi 
edukacyjne z zakresu farmacji, medyczne usługi edukacyjne 

(111) 327727 (220) 2019 06 26 (210) 501578
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 09
(732) KaCPRZaK IWOna aKaDeMIa PaMIĘCI, Książenice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aKaDeMIa PaMIĘCI
(540) 

(591) zielony, granatowy, fioletowy, pomarańczowy, żółty, 
niebieski
(531) 26 04 01, 26 05 01, 26 13 25, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 41 usługi edukacyjne dla dzieci, młodzieży, dorosłych 
i seniorów, szkolenia z technik pamięci, szybkiego czytania, efektyw-
nej nauki i rozwoju osobistego 
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(111) 327728 (220) 2019 07 01 (210) 501797
(151) 2019 12 06 (441) 2019 08 19
(732) Stawikowska agnieszka, Tczew (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Skillsgarden
(510), (511) 41 nauczanie, szkolenie, rozrywka, działalność sportowa 
i kulturalna 

(111) 327729 (220) 2019 07 03 (210) 501836
(151) 2019 12 17 (441) 2019 08 19
(732) BaRgIel anDRZeJ SPORT PROMOTIOn, Zakopane (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUnT leÔneS heRITage
(540) 

(531) 03 01 01, 03 01 02, 27 05 01
(510), (511) 3 produkty perfumeryjne, preparaty kosmetyczne, prepara-
ty higieniczne w postaci środków toaletowych, preparaty do pielęgnacji 
włosów, 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki 
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do-
stosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, suplementy die-
ty dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, środki odkażające, 
6 metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, przenośne metalowe konstrukcje 
budowlane, przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, 
drobne wyroby metalowe, kasy pancerne, pojemniki metalowe do prze-
chowywania lub transportu, sprzęt wspinaczkowy z metalu, sprzęt alpini-
styczny metalowy: raki, czekany, karabinki, uprzęże, haki, 9 urządzenia 
i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinemato-
graficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, 
do  ratowania życia, do  celów dydaktycznych, urządzenia i  przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowa-
nia i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, transmisji 
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, na-
grywalne płyty (dyski), płyty kompaktowe, DVD i  inne cyfrowe nośniki 
do nagrywania danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez 
wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzają-
cy dane, komputery oprogramowanie komputerowe, urządzenia do ga-
szenia ognia, elektryczne, elektroniczne fotograficzne i optyczne urzą-
dzenia i  sprzęt, urządzenia do  nagrywania, transmisji odtwarzania 
dźwięku i obrazu, nośniki dźwięku i obrazu, gry komputerowe, filmy apli-
kacje mobilne, aplikacje komputerowe do pobrania, magnesy dekoracyj-
ne, kompasy komputerowe mapy cyfrowe, 11 urządzenia do oświetlania, 
ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wenty-
lacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, 14 biżuteria, ozdoby 
(biżuteria), instrumenty horyzontalne i chronometryczne, stopery, okula-
ry i okulary przeciwsłoneczne, towary z metali szlachetnych i ich stopów 
lub pokryte nimi nie ujęte w innych klasach, zegary i zegarki, 16 papier, 
karton, torby, torebki i opakowania z papieru lub folii, materiały drukar-
skie, fotografie, plakaty, kartki pocztowe, artykuły piśmienne i biurowe 
z wyjątkiem mebli, artykuły papiernicze do pisania, czasopisma, książki, 
gazety, materiały dla artystów i do rysowania, materiały szkoleniowe i dy-
daktyczne, katalogi, albumy, kalendarze, dzieła sztuki oraz figurki z pa-
pieru i kartonu, drukowane wzory na odzież, notesy, zeszyty, drukowane 
zaproszenia, mapy geograficzne, 18 skóra i imitacje skóry, skóry zwierzę-
ce, bagaże i torby do przenoszenia, parasolki i parasole przeciwsłonecz-
ne, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, 20 meble, lustra, ramki obra-
zów, pojemniki niemetalowe, do  przechowywania lub transportu, 
materace, pokrowce na  odzież, 21 przybory oraz pojemniki kuchenne 
i gospodarstwa domowego, artykuły stołowe, wyroby szklane, porcela-
nowe i ceramiczne, sprzęt do czyszczenia, termosy, 22 liny i sznury, w tym 
wspinaczkowe, materiały na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjąt-
kiem papieru, tektury, gumy lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzonej 
tekstylne materiały włókiennicze i  ich  zamienniki, namioty i  brezenty, 
siatki, żagle, worki do transportu i przechowywania materiałów w dużych 
ilościach, markizy z  materiałów tekstylnych lub syntetycznych, sznury 
i  sznurki, plandeki, 24 wyroby włókiennicze i  tekstylne, ręczniki, koce 

i obrusy, maty na stół, pledy podróżne, pościel, flagi i proporczyki, śpiwo-
ry, torby na śpiwory, wkładki do śpiwora, 25 odzież i odzież sportowa, 
nakrycia głowy, obuwie, 28 gry i zabawki, artykuły gimnastyczne i spor-
towe, sprzęt sportowy oraz akcesoria do niego, karty do gry, ozdoby cho-
inkowe, sprzęt do gier wideo, narty, wiązania narciarskie, deski snowbo-
ardowe, łyżwy, deski surfingowe, deskorolki, ochraniacze do uprawiania 
sportów, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalko-
holowe, napoje owocowe i  soki owocowe, 35 reklama, zarządzanie 
w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, dys-
trybucja materiałów reklamowych, marketingowych i  promocyjnych, 
marketing imprez i wydarzeń, organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, sponsoring promocyjny, usługi promo-
cyjne i reklamowe, usługi sprzedaży, w tym sprzedaży żywności, usługi 
prowadzenia sprzedaży towarów z  naniesionym logo jako elementem 
reklamowo-ozdobnym z wymienionymi w przedmiotowym zgłoszeniu 
towarami: produkty perfumeryjne, preparaty kosmetyczne, preparaty 
higieniczne w  postaci środków toaletowych, preparaty do  pielęgnacji 
włosów, produkty farmaceutyczne, medyczne i  weterynaryjne, środki 
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do-
stosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, suplementy die-
ty dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, środki odkażające, 
metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, przenośne metalowe konstrukcje 
budowlane, przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, 
drobne wyroby metalowe, kasy pancerne, pojemniki metalowe do prze-
chowywania lub transportu, sprzęt wspinaczkowy z metalu, sprzęt alpini-
styczny metalowy: raki, czekany, karabinki, uprzęże, haki, urządzenia 
i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinemato-
graficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, 
do  ratowania życia, do  celów dydaktycznych, urządzenia i  przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowa-
nia i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, transmisji 
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, na-
grywalne płyty (dyski), płyty kompaktowe, DVD i  inne cyfrowe nośniki 
do nagrywania danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez 
wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzają-
cy dane, komputery, oprogramowanie komputerowe, urządzenia do ga-
szenia ognia, elektryczne, elektroniczne, fotograficzne i optyczne urzą-
dzenia i  sprzęt, urządzenia do  nagrywania, transmisji i  odtwarzania 
dźwięku i  obrazu, nośniki dźwięku i  obrazu, gry komputerowe, filmy, 
aplikacje mobilne, aplikacje komputerowe do pobrania, magnesy deko-
racyjne, kompasy, komputerowe mapy cyfrowe, urządzenia do oświetla-
nia, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, 
wentylacji, zaopatrzenia w  wodę oraz instalacje sanitarne, biżuteria, 
ozdoby (biżuteria), instrumenty horyzontalne i chronometryczne, stope-
ry, okulary i  okulary przeciwsłoneczne, towary z  metali szlachetnych 
i ich stopów lub pokryte nimi, nie ujęte w innych klasach, zegary i zegarki, 
papier, karton, torby, torebki i opakowania z papieru lub folii, materiały 
drukarskie, fotografie, plakaty, kartki pocztowe, artykuły piśmienne i biu-
rowe z  wyjątkiem mebli, artykuły papiernicze do  pisania, czasopisma, 
książki, gazety, materiały dla artystów i do rysowania, materiały szkole-
niowe i dydaktyczne, katalogi, albumy, kalendarze, dzieła sztuki oraz fi-
gurki z papieru i kartonu, drukowane wzory na odzież, notesy, zeszyty, 
drukowane zaproszenia, mapy geograficzne, skóra i imitacje skóry, skóry 
zwierzęce, bagaże i torby do przenoszenia, parasolki i parasole przeciw-
słoneczne, obroże, smycze i  ubrania dla zwierząt, meble, lustra, ramki 
obrazów, pojemniki niemetalowe, do przechowywania lub transportu, 
materace, pokrowce na odzież, przybory oraz pojemniki kuchenne i go-
spodarstwa domowego, artykuły stołowe, wyroby szklane, porcelanowe 
i ceramiczne, sprzęt do czyszczenia, termosy, liny i sznury, w tym wspi-
naczkowe, materiały na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem 
papieru, tektury, gumy lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzone tek-
stylne materiały włókiennicze i ich zamienniki, namioty i brezenty, siatki, 
żagle, worki do transportu i przechowywania materiałów w dużych ilo-
ściach, markizy z  materiałów tekstylnych lub syntetycznych, sznury 
i sznurki, plandeki, wyroby włókiennicze i tekstylne, ręczniki, koce i obru-
sy, maty na stół, pledy podróżne, pościel, flagi i proporczyki, śpiwory, tor-
by na śpiwory, wkładki do śpiwora, odzież i odzież sportowa, nakrycia 
głowy, obuwie, gry i zabawki, artykuły gimnastyczne i sportowe, sprzęt 
sportowy oraz akcesoria do  niego, karty do  gry, ozdoby choinkowe, 
sprzęt do gier wideo, narty, wiązania narciarskie, deski snowboardowe, 
łyżwy, deski surfingowe, deskorolki, ochraniacze do uprawiania sportów, 
piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, na-
poje owocowe i soki owocowe, 39 transport, pakowanie i składowanie 
towarów, organizowanie podróży, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, 
działalność sportowa i kulturalna, fankluby, organizacja imprez rozrywko-
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wych, organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sporto-
wych, w  tym wspinaczki górskiej, organizacja wypraw podróżniczych, 
wspinaczek górskich, świadczenie usług sportowych i  rekreacyjnych, 
świadczenie usług w  dziedzinie rekreacji, udostępnianie obiektów 
i sprzętu do celów rekreacyjnych, udostępnianie klubowych obiektów, 
sprzętu rekreacyjnego i sportowego, usługi rozrywkowe w postaci wyda-
rzeń sportowych, usługi szkół-edukacja, w tym szkoły sportowe, zajęcia 
sportowe i kulturalne, zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby zajęć 
rekreacyjnych czy wypraw podróżniczych, usługi wydawnicze: publiko-
wanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie książek, 
magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej oraz udostępnia-
nie ich w sieci internetowej, radiowe programy rozrywkowe, 43 dostar-
czanie żywności i napojów, usługi hotelowe i gastronomiczne, 44 opieka 
medyczna, usługi kosmetyczne, usługi fizjoterapeutyczne i masaże 

(111) 327730 (220) 2019 07 03 (210) 501839
(151) 2019 12 17 (441) 2019 08 19
(732) KaSPRZaK MaRCIn, lubin (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Credomedica
(510), (511) 36 analizy finansowe, biura informacji kredytowej, dota-
cje, działalność poręczeniowa, doradztwo w sprawach finansowych, 
doradztwo w zakresie kredytowania, kredytowanie pod zastaw, kre-
dyty ratalne, lokaty kapitału, leasing, operacje finansowe: pośred-
nictwo kredytowe, usługi finansowe, w  tym dla usług medycznych 
i  paramedycznych, transakcje finansowe, tworzenie funduszów in-
westycyjnych, umowy kredytowe: udzielanie pożyczek, w tym usługi 
on-line, wycena finansowa, wsparcie finansowe firm, w  tym inwe-
stycyjne, udzielanie kredytów, organizowanie kredytów, doradztwo 
kredytowe, usługi doradcze dotyczące kredytów, pośrednictwo 
w umowach kredytowych, usługi w zakresie informacji kredytowej, 
usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej, doradztwo finansowe 
związane z usługami kredytowymi, usługi udzielania pożyczek i kre-
dytów, usługi leasingowe 

(111) 327731 (220) 2019 07 03 (210) 501850
(151) 2019 12 17 (441) 2019 08 19
(732) InSTyTUT IMMUnOlOgII I TeRaPII DOŚWIaDCZalneJ IM  
lUDWIKa hIRSZFelDa POlSKIeJ aKaDeMII naUK, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) MIRRI Pl
(510), (511) 41 usługi edukacyjne w  zakresie nauk biologicznych 
i  medycznych, bakteriologii i  biotechnologii, organizowanie konfe-
rencji, sympozjów, warsztatów, szkoleń i  festiwali w  celach eduka-
cyjnych, publikowanie elektroniczne, udostępnianie publikacji elek-
tronicznych, nie do pobrania, 42 badania naukowe, badania i analizy 
naukowe, badania naukowe do celów medycznych, badania mikro-
biologiczne, badania, testy i  analizy bakteriologiczne, doradztwo 
w zakresie bakteriologii, badania, testy i analizy biotechnologiczne, 
doradztwo w zakresie biotechnologii 

(111) 327732 (220) 2019 07 03 (210) 501852
(151) 2019 12 17 (441) 2019 08 19
(732) MaJeWSKI JaKUB CheMIX, Pruszcz gdański (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CheMIX hURTOWnIa CheMICZna
(540) 

(591) czerwony, zielony, biały
(531) 29 01 13, 27 05 01, 26 01 01, 26 01 16
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących towa-
rów:chemiczne środki czyszczące do  stosowania w  procesach prze-
mysłowych, chemiczne środki oczyszczające do użytku w przemysło-
wych procesach produkcyjnych, chemikalia przemysłowe, preparaty 
chemiczne do użytku przemysłowego, produkty chemiczne do celów 
przemysłowych, środki chemiczne dla przemysłu, substancje chemicz-
ne do celów przemysłowych, papier toaletowy, ręczniki papierowe 

(111) 327733 (220) 2019 07 03 (210) 501854
(151) 2019 12 02 (441) 2019 08 12
(732) InSTyTUT IMMUnOlOgII I TeRaPII DOŚWIaDCZalneJ IM  
lUDWIKa hIRSZFelDa POlSKIeJ aKaDeMII naUK, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) MIRRI-Pl
(510), (511) 41 usługi edukacyjne w  zakresie nauk biologicznych 
i  medycznych, bakteriologii i  biotechnologii, organizowanie konfe-
rencji, sympozjów, warsztatów, szkoleń i  festiwali w  celach eduka-
cyjnych, publikowanie elektroniczne, udostępnianie publikacji elek-
tronicznych, nie do pobrania, 42 badania naukowe, badania i analizy 
naukowe, badania naukowe do celów medycznych, badania mikro-
biologiczne, badania, testy i  analizy bakteriologiczne, doradztwo 
w zakresie bakteriologii, badania, testy i analizy biotechnologiczne, 
doradztwo w zakresie biotechnologii 

(111) 327734 (220) 2019 07 04 (210) 501868
(151) 2019 12 06 (441) 2019 08 19
(732) SenIOR PaRK SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Szczecin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SenIOR PaRK dom opieki i wsparcia
(540) 

(591) zielony, czarny
(531) 05 01 05, 05 01 16, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 44 usługi domów opieki 

(111) 327735 (220) 2019 07 04 (210) 501877
(151) 2019 12 03 (441) 2019 08 12
(732) hOTel-ReSTaURaCJa DelICJUSZ SaDłOCha SPÓłKa 
JaWna, Trzebaw (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) DellO RISTORanTe
(510), (511) 29 zupy, zupy (składniki do sporządzania-), zupy i wywa-
ry, ekstrakty mięsne, chowder (zupa rybna), zupy z makaronem, sa-
łatki warzywne, sałatki drobiowe, sałatki gotowe, sałatka z kurczaka, 
pokrojone sałatki warzywne, sałatki podawane na przystawkę, ryby, 
ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, filety rybne, filety z piersi kur-
czaka, cielęcina, jagnięcina pieczona, wołowina, steki wołowe, steki 
z ryb, steki z mięsa, kurczak, rosół [zupa], wędliny, przystawki na ba-
zie warzyw, przystawki gotowe do  spożycia, składające się przede 
wszystkim z owoców morza, dziczyzna, golonka, schab wieprzowy, 
krojone owoce, mrożone owoce, szynka, kaczka gotowana, 30 maka-
rony, makarony do zup, ciasta [słodkie lub słone], potrawy z makaro-
nu, potrawy składające się głównie z ryżu, pizza, spaghetti i klopsy, 
ryba w  cieście, ravioli [gotowe], świeża pizza, wyroby piekarnicze 
z  warzywami i  rybami, spaghetti, tiramisu, sernik, szarlotka, lody, 
lody z owocami, dania na bazie ryżu, 43 usługi restauracyjne, usłu-
gi barów i restauracji, restauracje dla turystów, udzielanie informacji 
dotyczących restauracji, rezerwacja stolików w  restauracjach, ser-
wowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, zapewnianie żywności 
i napojów w restauracjach, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, 
serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, pizzerie, 
usługi w zakresie bankietów, usługi kateringowe, bary 

(111) 327736 (220) 2019 07 04 (210) 501892
(151) 2019 12 02 (441) 2019 08 12
(732) FUnDaCJa COOPeRaTIVa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) CUUD Coaching Oddechem
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(510), (511) 35 audyt działalności gospodarczej, doradztwo w  dzie-
dzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dzie-
dzinie strategii komunikacyjnych w  reklamie, doradztwo w  zakresie 
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
rekrutacja personelu, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 41 
edukacja, coaching, doradztwo zawodowe, nauczanie indywidualne 

(111) 327737 (220) 2019 07 04 (210) 501895
(151) 2019 12 03 (441) 2019 08 12
(732) hOTel-ReSTaURaCJa DelICJUSZ SaDłOCha SPÓłKa 
JaWna, Trzebaw (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) DelICJUSZ
(510), (511) 41 udostępnianie obiektów i  sprzętu rozrywkowego w  ho-
telach, usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, usługi w  zakresie 
konferencji, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sym-
pozjów, organizowanie i prowadzenie seminariów, udostępnianie obiek-
tów i sprzętu do gry w kręgle, udostępnianie obiektów i sprzętu do gry 
w bilard, organizowanie balów, zapewnianie sal balowych, 43 informacja 
hotelowa, usługi hotelowe, rezerwacje hotelowe, hotelowe usługi ka-
teringowe, usługi restauracji hotelowych, rezerwacja zakwaterowania 
hotelowego, usługi hoteli i moteli, organizowanie posiłków w hotelach, 
zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, rezerwacja hotelo-
wa na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, 
świadczenie usług przez hotele i motele, rezerwacja pokojów hotelowych 
dla podróżnych, usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, udo-
stępnianie miejsc noclegowych w hotelach, udzielanie informacji w za-
kresie hoteli, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, rezerwacja za-
kwaterowania w hotelach, rezerwacje miejsc w hotelach, organizowanie 
zakwaterowania w  hotelach, zapewnianie zakwaterowania w  hotelach, 
świadczenie usług w  zakresie rezerwacji zakwaterowania w  hotelach, 
hotele, hostele i  pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i  turystyczne, 
świadczenie usług rezerwacji pokojów oraz rezerwacji hoteli, usługi re-
zerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu, udostępnianie 
informacji online dotyczących rezerwacji hotelowych, usługi w zakresie 
rezerwacji pokojów hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hote-
lowych, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], elektroniczne usługi 
informacyjne związane z hotelami, informacja na temat hoteli, pensjona-
ty, rezerwowanie pokojów dla podróżnych, usługi w zakresie rezerwacji 
zakwaterowania w hotelach, usługi doradcze w zakresie sprzętu i obiek-
tów hotelowych, udostępnianie informacji na  temat zakwaterowania 
przez Internet, wycena zakwaterowania w hotelach, organizacja przyjęć 
weselnych [miejsca], organizacja przyjęć weselnych [żywność i  napoje], 
udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie 
na  specjalne okazje, udostępnianie obiektów i  sprzętu na  konferencje, 
wystawy i spotkania, udostępnianie obiektów i sprzętu na targi i wystawy, 
udostępnianie sal konferencyjnych, wynajem pomieszczeń na  uroczy-
stości towarzyskie, wynajmowanie sal konferencyjnych, udostępnianie 
pomieszczeń na  spotkania, obsługa gastronomiczna z  własnym zaple-
czem, produktami i  transportem (catering), organizowanie bankietów, 
udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie 
na specjalne okazje, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, 
zapewnianie pomieszczeń na uroczystości 

(111) 327738 (220) 2019 07 05 (210) 501896
(151) 2019 12 03 (441) 2019 08 12
(732) anahaTa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) heal yourself
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 27 05 01, 29 01 12, 03 13 01

(510), (511) 35 usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą w zakresie klubów zdrowia i porady w tym zakresie, handlowe 
informacje i  porady udzielane konsumentom w  wyborze towarów 
i usług, promowanie wydarzeń specjalnych, marketing imprez i wy-
darzeń, reklama, reklama prasowa, radiowa, telewizyjna, reklama 
banerowa, reklama na bilbordach, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklama w  Internecie, 
usługi udostępniania reklam i  informacji sponsorowanych na  blo-
gach internetowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za  pośrednictwem błoga, wynajmowanie przestrzeni na  umiesz-
czenie reklam i ogłoszeń, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, systematyzacja danych w  komputerowych bazach da-
nych, komputerowe zarządzanie plikami, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, wyszukiwanie informacji z  plików komputerowych 
dla osób trzecich, prezentowanie produktów w  mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, uaktualnianie materiału reklamowego, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, sortowanie danych w bazach 
komputerowych, edycja tekstów, tworzenie reklamowych i sponso-
rowanych tekstów, wyszukiwanie informacji w  plikach komputero-
wych dla osób trzecich, wyszukiwanie w  komputerowych bazach 
danych, usługi prowadzenia sprzedaży detalicznej, hurtowej, inter-
netowej (on-line) następujących towarów: świece, świece zapacho-
we, świece zapachowe aromaterapeutyczne, kosmetyki, kosmetyki 
naturalne, stroje do  jogi, koszulki do  jogi, spodnie do  jogi, topy 
do  jogi, biustonosze sportowe, maty do  jogi, artykuły sportowe 
do  jogi, paski do  jogi, bloczki do  jogi, chusty do  jogi, piłki gimna-
styczne do jogi, poduszki do medytacji, 41 usługi w zakresie szkoleń 
i warsztatów, szkolenia w zakresie zdrowia i wellness, organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], usługi edukacyjne dotyczące 
zdrowia, udostępnianie filmów online nie do pobrania, publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż tek-
sty reklamowe), usługi klubów zdrowia [ćwiczenia fizyczne], trening 
jogi, przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami 
w celach rozrywkowych i edukacyjnych, usługi w zakresie nauczania 
i kształcenia, usługi w zakresie dzienników internetowych, mianowi-
cie, blogów zawierających informacje i opinie, publikowanie on-line 
elektronicznych folderów, albumów, atlasów, kalendarzy, przewod-
ników, książek i czasopism, usługi edukacyjne dotyczące medytacji, 
44 usługi klubów zdrowia [zdrowie] 

(111) 327739 (220) 2019 07 05 (210) 501905
(151) 2019 12 03 (441) 2019 08 12
(732) KUlIŚ TOMaSZ eXPeRyMenTaRIUM, łódź (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) eXPeRyMenTaRIUM
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w za-
kresie zabawek, pamiątek, zestawów edukacyjnych, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z zabawkami, pamiątkami, zestawami eduka-
cyjnymi, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, 41 kształcenie praktyczne (pokazy), organizowanie konkursów 
(edukacja lub rozrywka), organizowanie wystaw w  celach kultural-
nych lub edukacyjnych, planowanie przyjęć, prowadzenie wycieczek 
z  przewodnikiem, usługi klubowe (rozrywka lub nauczanie), usługi 
muzeów (wystawy), usługi parków rozrywki, usługi rozrywkowe, 
usługi w zakresie oświaty (nauczanie) 

(111) 327740 (220) 2019 07 05 (210) 501911
(151) 2019 12 11 (441) 2019 08 19
(732) MIlCZaRKIeWICZ KaTaRZyna K&P, Kobyłka (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) hashi Control
(510), (511) 5 dietetyczna żywność, 43 usługi zaopatrzenia w  żyw-
ność i napoje 

(111) 327741 (220) 2019 07 05 (210) 501915
(151) 2019 12 17 (441) 2019 09 02
(732) ŻyBUla MaCIeJ leOnaRD SOCIal aRT STUDIO, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bees & honey
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(540) 

(591) ciemnobrązowy, pomarańczowy
(531) 29 01 12, 27 05 01
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, 
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzy-
mywanie danych w  komputerowych bazach danych, aktualizacja 
i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, audyt działal-
ności gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania 
dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, bada-
nia rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocz-
towa, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych public relations, doradztwo w  dziedzinie strategii 
komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarcza-
nie informacji dotyczących kontaktów handlowych i  biznesowych, 
ekonomiczne prognozy, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe in-
formacje i  porady udzielane konsumentom w  wyborze towarów 
i  usług, impresariat w  działalności artystycznej, indeksowanie stron 
internetowych w  celach handlowych lub reklamowych, informacja 
o  działalności gospodarczej, kolportaż próbek, komputerowe zarzą-
dzanie plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wyda-
wania oprogramowania, maszynopisanie, negocjowanie i rozliczanie 
transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów bizne-
sowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna 
firm na zlecenie, opracowywanie CV dla osób trzecich, opracowywa-
nie życiorysów dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, 
optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organi-
zacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów 
w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biz-
nesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, 
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 
handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszu-
kiwania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, prezentowa-
nie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja 
filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produk-
cja programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów 
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie to-
warów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, prze-
prowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, pu-
blikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych 
i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za po-
średnictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za  kliknięcie”, 
reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpo-
wszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do  celów 
handlowych lub reklamowych, statystyczne zestawienia, stenografia, 
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, telefonicz-
ne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, 
transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tworzenie tekstów reklamo-
wych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności go-
spodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji im-
portowo-eksportowych, usługi aukcyjne, usługi doradcze w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w  zakresie dzia- 
łalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biz-
nesowej, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki cyfro-
wej do  pobrania, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi lobbingu 
handlowego, usługi marketingowe, usługi modelek i modeli do celów 
reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi pośrednictwa bizneso-
wego dotyczące kontaktowania ze  sobą potencjalnych inwestorów 
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi 

pośrednictwa w  handlu, usługi pośrednictwa w  zakresie nabywania 
usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi public relations, 
usługi relacji z  mediami, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], 
usługi w  zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów 
i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania gra-
ficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, 
usługi w  zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w  zakresie wy-
wiadu rynkowego, usługi związane z listami prezentów, usługi związa-
ne z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne w za-
kresie odpowiedzi na  ogłoszenia przetargowe, wyceny handlowe, 
wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamo-
wego we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów au-
tomatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie przestrzeni re-
klamowej, wynajmowanie urządzeń i  wyposażenia biurowego, 
wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlo-
wych, wypożyczanie wyposażenia biurowego w obiektach do co-wor-
kingu, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwa-
nie informacji w  plikach komputerowych dla osób trzecich, zapew- 
nianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów 
budowlanych, zarządzanie handlowe w  zakresie koncesjonowania 
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, 38 agencje informacyjne, fora [pokoje rozmów] dla ser-
wisów społecznościowych, informacja o telekomunikacji, komunikacja 
radiowa, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, ko-
munikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność po-
przez terminale komputerowe, łączność telegraficzna, nadawanie bez-
przewodowe, nadawanie telewizji kablowej, oferowanie połączeń 
telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, poczta elektro-
niczna, przesyłanie faksów, przesyłanie on-line kartek z  życzeniami, 
przesyłanie telegramów, przesyłanie wiadomości, przydzielanie kana-
łów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, trans-
fer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja pro-
gramów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja 
satelitarna, transmisja wideo na żądanie, udostępnianie forów interne-
towych on-line, usługi poczty głosowej, usługi przywoławcze [radio, 
telefon lub inne środki łączności elektronicznej], usługi telefoniczne, 
usługi telekonferencyjne, usługi teleksowe, usługi trasowania i podłą-
czania do sieci telekomunikacyjnej, usługi w zakresie wideokonferen-
cji, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi tele-
komunikacyjne], wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości 
i  obrazów, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajmowanie 
czasu dostępu do  globalnych sieci komputerowych, wypożyczanie 
modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń 
do przesyłania wiadomości, zapewnianie dostępu do baz danych, za-
pewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 41 doradz-
two zawodowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy 
usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów te-
lewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wi-
deo na żądanie, dubbing, dystrybucja filmów, fotografia, fotoreporta-
że, informacja o  edukacji, informacja o  imprezach rozrywkowych, 
informacja o  rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów 
do  publikacji elektronicznej, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy 
korespondencyjne, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wi-
deo, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizacja po-
kazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, organizo-
wanie i  prowadzenie forów edukacyjnych z  udziałem osób, orga- 
nizowanie i  prowadzenie kolokwiów, organizowanie i  prowadzenie 
koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, 
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadze-
nie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], organizowanie konkursów piękności, organizowanie loterii, 
organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w  ce-
lach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sporto-
wych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do ce-
lów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], pozowanie 
dla artystów, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mi-
krofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych 
i  telewizyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek wspi-
naczkowych z przewodnikiem, prowadzenie wycieczek z przewodni-
kiem, przedstawienia teatralne [produkcja], przekazywanie know-how 
[szkolenia], publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicz-
nych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty re-
klamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (in-
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nych niż teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc na pokazy, reżyseria 
filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, sporządzanie napi-
sów [np  do filmów], sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, szkoły 
z  internatem, telewizyjne usługi rozrywkowe, tłumaczenia, udostęp-
nianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej 
[nie do pobrania] w  internecie, udostępnianie publikacji elektronicz-
nych, nie do pobrania, usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], 
usługi artystów estradowych, usługi edukacyjne świadczone przez 
asystentów dla osób wymagających specjalnej opieki, usługi eduka-
cyjne świadczone przez szkoły, usługi edycji wideo na potrzeby reali-
zacji imprez, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednic-
twem sieci komputerowej, usługi kaligrafii, usługi klubowe [rozrywka 
lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], 
usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez gale-
rie sztuki, usługi muzeów [wystawy], usługi pokazów filmowych, usłu-
gi prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania zawodowego, usłu-
gi reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi 
szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi technika 
oświetlenia na potrzeby realizacji imprez, usługi w zakresie inżynierii 
dźwięku do obsługi imprez, usługi w zakresie komponowania muzyki, 
usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie 
opracowania graficznego, inne niż do  celów reklamowych, usługi 
w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, 
usługi związane z dyskotekami, wynajem urządzeń kinematograficz-
nych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do  dekoracji teatral-
nych lub do  studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatral-
nych, wypożyczanie dzieł sztuki, wypożyczanie filmów kinowych, 
wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie magnetowidów, wypoży-
czanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypoży-
czanie sprzętu do nurkowania, wypożyczanie taśm wideo, wystawia-
nie spektakli na  żywo, wystawianie spektakli rewiowych, wyższe 
uczelnie [edukacja], 42 aktualizowanie oprogramowania komputero-
wego, analizy systemów komputerowych, badania dotyczące techno-
logii telekomunikacyjnych, badania naukowe, digitalizacja dokumen-
tów [skanowanie], doradztwo dotyczące bezpieczeństwa kompu- 
terowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradz-
two w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakre-
sie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projek-
towania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie 
projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o techno-
logii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony inter-
netowej, elektroniczne monitorowanie aktywności związanej z karta-
mi kredytowymi w  celu wykrywania oszustw w  Internecie, elektro- 
niczne monitorowanie identyfikujących informacji w celu wykrywa-
nia kradzieży tożsamości w  Internecie, hosting serwerów, hosting 
stron internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, 
konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, 
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwer-
sja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, 
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalne-
go, monitorowanie systemów komputerowych w  celu wykrywania 
awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania 
nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, 
odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie oprogramo-
wania w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie projek-
tów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako 
usługa [PaaS], powielanie programów komputerowych, programowa-
nie komputerów, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, 
projektowanie mody, projektowanie opakowań, projektowanie opro-
gramowania komputerowego, projektowanie systemów komputero-
wych, projektowanie wizytówek, przechowywanie danych elektro-
nicznych, tworzenie i  projektowanie indeksów informacji opartych 
na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], 
tworzenie i  utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
tworzenie platform komputerowych, tworzenie zapasowych kopii 
danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek 
internetowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi do-
radcze w  dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi graficzne, usługi 
kartograficzne, usługi konsultacyjne w  dziedzinie technologii infor-
macyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, 
usługi szyfrowania danych, usługi w zakresie ochrony antywirusowej 
komputerów, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynajmo-
wanie serwerów www, wypożyczanie oprogramowania komputero-
wego, wzornictwo przemysłowe 
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(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, 
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzy-
mywanie danych w  komputerowych bazach danych, aktualizacja 
i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, audyt działal-
ności gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania do-
tyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania 
rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, 
dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komu-
nikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komuni-
kacyjnych w  reklamie, doradztwo w  zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, do-
radztwo w  zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji 
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne pro-
gnozy, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i  porady 
udzielane konsumentom w  wyborze towarów i  usług, impresariat 
w działalności artystycznej, indeksowanie stron internetowych w celach 
handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, 
kolportaż próbek, komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukie-
runkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, maszy-
nopisanie, negocjowanie i  rozliczanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka 
tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie CV 
dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, opty-
malizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do  celów 
promocji dodatkowej, organizacja pokazów mody w celach promocyj-
nych, organizowanie targów w  celach handlowych lub reklamowych, 
outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów rekla-
mowych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwa-
mi przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalno-
ścią gospodarczą, poszukiwania w  zakresie patronatu, powielanie 
dokumentów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzeda-
ży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów 
typu telezakupy, produkcja programów związanych z  telezakupami, 
projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wyda-
rzeń sportowych, przeprowadzanie testów psychologicznych w  celu 
selekcji personelu, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja ko-
munikatów pisemnych i  danych, reklama, reklama korespondencyjna, 
reklama on-line za  pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu 
„płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy tele-
wizyjne, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji 
do celów handlowych lub reklamowych, statystyczne zestawienia, ste-
nografia, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, te-
lefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemar-
keting, transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tworzenie tekstów 
reklamowych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktual-
nianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalno-
ści gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji 
importowo-eksportowych, usługi aukcyjne, usługi doradcze w  zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działal-
ności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności bizneso-
wej, usługi handlu detalicznego on-line w  zakresie muzyki cyfrowej 
do pobrania, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi lobbingu handlo-
wego, usługi marketingowe, usługi modelek i modeli do celów reklamo-
wych lub promocji sprzedaży, usługi pośrednictwa biznesowego doty-
czące kontaktowania ze  sobą potencjalnych inwestorów prywatnych 
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa 
w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomuni-
kacyjnych dla osób trzecich, usługi public relations, usługi relacji z me-
diami, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie na-
bywania dla osób trzecich [zakupy produktów i  usług dla innych 
przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego do celów 
reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie 
wywiadu konkurencyjnego, usługi w  zakresie wywiadu rynkowego, 
usługi związane z listami prezentów, usługi związane z przenoszeniem 
przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne w  zakresie odpowiedzi 
na ogłoszenia przetargowe, wyceny handlowe, wynajem bilbordów [ta-
blic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środ-
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kach przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajem fo-
tokopiarek, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie 
urządzeń i  wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów rekla-
mowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie wyposaże-
nia biurowego w obiektach do co-workingu, wystawy w celach handlo-
wych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w  plikach kompu- 
terowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie działalnością go-
spodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie handlowe 
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarzą-
dzanie w  zakresie zamówień handlowych, 38 agencje informacyjne, 
fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, informacja o te-
lekomunikacji, komunikacja radiowa, komunikacja za  pośrednictwem 
sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów ko-
mórkowych, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność tele-
graficzna, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, 
oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią kompute-
rową, poczta elektroniczna, przesyłanie faksów, przesyłanie on-line kar-
tek z  życzeniami, przesyłanie telegramów, przesyłanie wiadomości, 
przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z te-
lezakupami, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfro-
wych, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewi-
zyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na  żądanie, udo- 
stępnianie forów internetowych on-line, usługi poczty głosowej, usługi 
przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej], 
usługi telefoniczne, usługi telekonferencyjne, usługi teleksowe, usługi 
trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, usługi w zakresie 
wideokonferencji, usługi związane z  elektronicznymi tablicami ogło-
szeń [usługi telekomunikacyjne], wspomagane komputerowo przesyła-
nie wiadomości i obrazów, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wy-
najmowanie czasu dostępu do  globalnych sieci komputerowych, 
wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie 
urządzeń do przesyłania wiadomości, zapewnianie dostępu do baz da-
nych, zapewnianie dostępu do  globalnych sieci komputerowych, 41 
doradztwo zawodowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy po-
mocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów 
telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wi-
deo na żądanie, dubbing, dystrybucja filmów, fotografia, fotoreportaże, 
informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informa-
cja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji 
elektronicznej, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy korespondencyj-
ne, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, organizacja im-
prez rozrywkowych typu cosplay, organizacja pokazów mody w celach 
rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie fo-
rów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolo-
kwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i pro-
wadzenie konferencji, organizowanie i  prowadzenie kongresów, 
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadze-
nie sympozjów, organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie kon-
kursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie widowisk [im-
presariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyj-
nych, organizowanie zawodów sportowych, pisanie piosenek, pisanie 
scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, plano-
wanie przyjęć [rozrywka], pozowanie dla artystów, produkcja filmów, 
innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, 
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, 
prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, prowadze-
nie wycieczek z przewodnikiem, przedstawienia teatralne [produkcja], 
przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie książek, publiko-
wanie on-line elektronicznych książek i  czasopism, publikowanie tek-
stów, innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, re-
dagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc 
na  pokazy, reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, 
sporządzanie napisów [np  do filmów], sprawdziany edukacyjne, studia 
filmowe, szkoły z internatem, telewizyjne usługi rozrywkowe, tłumacze-
nia, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie mu-
zyki cyfrowej [nie do pobrania] w  internecie, udostępnianie publikacji 
elektronicznych, nie  do  pobrania, usługi agencji dystrybucji biletów 
[rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi edukacyjne świadczone 
przez asystentów dla osób wymagających specjalnej opieki, usługi edu-
kacyjne świadczone przez szkoły, usługi edycji wideo na potrzeby reali-
zacji imprez, usługi gier oferowane w  systemie on-line za  pośrednic-
twem sieci komputerowej, usługi kaligrafii, usługi klubowe [rozrywka 
lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie i  ćwiczenia fizyczne], 

usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie 
sztuki, usługi muzeów [wystawy], usługi pokazów filmowych, usługi 
prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi 
reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi szkolenio-
we zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi technika oświetlenia 
na potrzeby realizacji imprez, usługi w zakresie inżynierii dźwięku do ob-
sługi imprez, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakre-
sie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w  zakresie opracowania 
graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie oświaty 
[nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi związane z dys-
kotekami, wynajem urządzeń kinematograficznych, wypożyczanie apa-
ratury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyj-
nych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie dzieł sztuki, 
wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypoży-
czanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypoży-
czanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, wypoży-
czanie taśm wideo, wystawianie spektakli na  żywo, wystawianie 
spektakli rewiowych, wyższe uczelnie [edukacja], 42 aktualizowanie 
oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, 
badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych, badania nauko-
we, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo dotyczące bez-
pieczeństwa komputerowego, doradztwo w  dziedzinie bezpieczeń-
stwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, 
doradztwo w  zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w  zakresie projektowania i  rozbudowy sprzętu komputerowego, do-
radztwo w  zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie 
informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednic-
twem strony internetowej, elektroniczne monitorowanie aktywności 
związanej z kartami kredytowymi w celu wykrywania oszustw w Inter-
necie, elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji w celu 
wykrywania kradzieży tożsamości w Internecie, hosting serwerów, ho-
sting stron internetowych, instalacja oprogramowania komputerowe-
go, konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, 
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja 
programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, mo-
nitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, mo-
nitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, mo-
nitorowanie systemów komputerowych w  celu wykrywania nie- 
autoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, odzy-
skiwanie danych komputerowych, opracowywanie oprogramowania 
w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie projektów tech-
nicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako usługa 
[PaaS], powielanie programów komputerowych, programowanie kom-
puterów, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, projekto-
wanie mody, projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowa-
nia komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, 
projektowanie wizytówek, przechowywanie danych elektronicznych, 
tworzenie i  projektowanie indeksów informacji opartych na  stronach 
internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie plat-
form komputerowych, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokali-
zacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi 
doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie tech-
nologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii teleko-
munikacyjnej, usługi graficzne, usługi kartograficzne, usługi konsulta-
cyjne w  dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów 
zewnętrznych w  dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania danych, 
usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wynajem sprzę-
tu do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów www, wypoży-
czanie oprogramowania komputerowego, wzornictwo przemysłowe 

(111) 327743 (220) 2019 07 05 (210) 501919
(151) 2019 12 11 (441) 2019 08 19
(732) ROManIeC aRTUR, górno (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) CyDleR
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe 

(111) 327744 (220) 2019 07 05 (210) 501932
(151) 2019 12 11 (441) 2019 08 19
(732) ChWalISZ MaTeUSZ, Syców (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) chwalisz band



nr 5/2020 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 241

(510), (511) 41 usługi koncertów śpiewu, doradztwo w  zakresie 
planowania przyjęć, doradztwo w  zakresie planowania imprez 
specjalnych, didżeje na  przyjęcia i  imprezy specjalne, informacja 
o imprezach rozrywkowych, imprezy taneczne, obsługa gości na im-
prezach rozrywkowych, muzyczne widowiska sceniczne wykonywa-
ne w miejscach przeznaczonych do występów, koncerty muzyczne 
na  żywo, organizacja występów rozrywkowych na  żywo, organiza-
cja przyjęć, organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, 
organizacja i  przeprowadzanie imprez rozrywkowych na  żywo, or-
ganizacja i prezentacja przedstawień na żywo, organizacja i prowa-
dzenie balów, organizowanie imprez muzycznych, organizowanie 
i  prowadzenie koncertów, organizowanie rozrywki wizualnej i  mu-
zycznej, organizowanie rozrywki podczas uroczystości weselnych, 
organizowanie rozrywki, organizowanie koncertów muzyki pop, or-
ganizowanie imprez w celach rozrywkowych, organizowanie imprez 
tanecznych, planowanie przyjęć, planowanie przyjęć [rozrywka], pla-
nowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], pisanie piosenek, or-
ganizowanie występów na żywo, organizowanie występów muzycz-
nych na żywo, organizowanie widowisk scenicznych, organizowanie 
widowisk muzycznych, prezentacja koncertów muzycznych, prezen-
tacja przedstawień muzycznych, prezentacja imprez rozrywkowych 
na żywo, prezentacja koncertów, produkcja przedstawień na żywo, 
produkcja przedstawień muzycznych, produkcja pokazów rozrywko-
wych obejmujących występy tancerzy i piosenkarzy, produkcja poka-
zów rozrywkowych obejmujących występy piosenkarzy, produkcja 
pokazów rozrywkowych obejmujących występy instrumentalistów, 
produkcja koncertów muzycznych, prezentacja występów zespołów 
muzycznych na  żywo, przedstawienia muzyczne, prowadzenie im-
prez rozrywkowych na żywo, prowadzenie ceremonii do celów roz-
rywkowych, produkcja widowisk na żywo, rezerwacja sal na imprezy 
rozrywkowe, rezerwacja miejsc na  imprezy rozrywkowe, realizacja 
imprez rozrywkowych na  żywo, przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie koncertów, przygotowywanie tekstów do publikacji, 
przygotowywanie efektów specjalnych w celach rozrywkowych, roz-
rywka w  postaci koncertów, reżyserowanie przedstawień muzycz-
nych, rozrywka z  udziałem muzyki, rozrywka w  postaci występów 
orkiestr, udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego, udostęp-
nianie obiektów i sprzętu do występów grup muzycznych na żywo, 
udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą In-
ternetu, usługi artystów estradowych świadczone przez muzyków, 
udzielanie informacji na  temat rozrywki i  imprez rozrywkowych 
za pośrednictwem sieci online i Internetu, udzielanie informacji do-
tyczących rozrywki, usługi festiwali muzycznych, usługi doradcze 
i  informacyjne związane z  przygotowywaniem, organizowaniem 
i prowadzeniem koncertów, usługi orkiestry, usługi miksowania mu-
zyki, usługi rozrywki dźwiękowej, usługi prowadzących uroczystości 
w  zakresie przyjęć i  imprez specjalnych, usługi rozrywkowe świad-
czone przez wokalistów, usługi rozrywkowe świadczone przez mu-
zyków, usługi rozrywkowe świadczone przez muzyczną grupę wo-
kalną, usługi rozrywkowe świadczone przez grupę muzyczną, usługi 
rozrywkowe świadczone przez artystów scenicznych, usługi rozryw-
kowe na żywo, usługi rozrywkowe dostarczające rozrywkę w postaci 
występów na żywo, usługi rozrywkowe, usługi rozrywki muzycznej 
świadczone przez grupy wokalne, usługi rozrywki muzycznej świad-
czone przez grupy instrumentalne, usługi rozrywkowe w  zakresie 
muzyki jazzowej, usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów 
muzycznych, usługi rozrywkowe w  postaci występów muzycznych 
grup wokalnych, usługi rozrywkowe w postaci występów koncerto-
wych, usługi w  zakresie dostarczania rozrywki w  formie występów 
muzycznych na żywo, usługi w zakresie produkcji widowisk na żywo, 
usługi w zakresie pisania tekstów piosenek, usługi w zakresie kom-
ponowania muzyki, usługi występów grup muzycznych na  żywo, 
usługi w  zakresie sal tanecznych, zapewnianie sal balowych, za-
pewnianie rozrywki na  żywo, zapewnianie przedstawień na  żywo, 
występy zespołów muzycznych na  żywo, występy zespołów roc-
kowych na  żywo, występy muzyczne na  żywo, występy muzyczne 
i  piosenkarskie, zarządzanie stroną artystyczną występów muzycz-
nych, nagrywanie muzyki, produkcja muzyczna, koncerty muzyczne, 
widowiska muzyczne, usługi prezenterów muzyki, organizowanie 
koncertów muzycznych, usługi koncertów muzycznych, obsługa 
koncertów muzycznych, zapewnianie muzyki na  żywo, organizo-
wanie wydarzeń muzycznych, organizacja rozrywek muzycznych, 
publikowanie tekstów muzycznych, produkcja nagrań muzycznych, 
przedstawienia muzyczne na żywo, widowiska muzyczne na żywo, 
produkcja muzycznych filmów wideo, usługi imprez muzycznych 

na  żywo, usługi rozrywkowe z  udziałem grup muzycznych, usługi 
rozrywkowe świadczone przez grupy muzyczne, usługi w  zakresie 
obróbki poprodukcyjnej w  dziedzinie muzyki, nagrań wideo i  fil-
mów, organizowanie koncertów, organizowanie balów, obsługa sal 
tanecznych, organizowanie pokazów tanecznych, udostępnianie sal 
do tańca i ich wyposażenia, usługi planowania przyjęć, prowadzenie 
imprez rozrywkowych, konkursy muzyczne, organizowanie konkur-
sów, organizowanie konkursów w celach rozrywkowych 

(111) 327745 (220) 2019 07 05 (210) 501940
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 02
(732) PaŹ alDOna PaZaDI, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lODO jadacz
(540) 

(591) czarny, różowy, niebieski, biały
(531) 29 01 14, 27 05 05, 27 05 11, 27 05 17, 26 11 02, 26 11 06, 
26 11 08, 26 11 10, 08 01 18
(510), (511) 30 lody własnej produkcji, 35 usługi sprzedaży lodów 
własnej produkcji  

(111) 327746 (220) 2019 07 08 (210) 501950
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 02
(732) CenTRUM aDMInISTRaCyJne MaZOVIa SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Praha nove kino
(540) 

(591) żółty, biały, czarny
(531) 29 01 13, 27 05 09, 27 05 13, 27 05 17, 27 05 24, 26 04 04, 26 04 18
(510), (511) 16 albumy, portrety, reprodukcje graficzne, fotografie, ry-
sunki, plakaty, obrazy, bilety, druki, broszury, czasopisma, gazety, ka-
lendarze, katalogi, książki, śpiewniki, komiksy, nalepki, naklejki, kar-
ty muzyczne z  życzeniami, karty okolicznościowe, 35 prowadzenie 
usług w zakresie: analizy kosztów, badania opinii publicznej, badania 
rynku, sondaże, opinie, doradztwo specjalistyczne w sprawie działal-
ności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych-próbek, 
druków, prospektów i  broszur, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, reklama 
prasowa, radiowa i telewizyjna, wynajmowanie powierzchni na cele 
reklamowe, wynajem czasu reklamowego we  wszystkich środkach 
przekazu, wynajem miejsc na  umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 
wypożyczanie materiałów reklamowych, wyszukiwanie informa-
cji w plikach komputerowych oraz wyszukiwanie danych w plikach 
komputerowych dla osób trzecich, pozyskiwanie danych do kompu-
terowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, obróbka 
tekstów, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub re-
klamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów, 
powielanie dokumentów, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
handlowymi lub produkcyjnymi, zakupy produktów usług dla innych 
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przedsiębiorstw, zarządzanie profesjonalne działalnością artystycz-
ną, 38 prowadzenie usług w zakresie: agencji informacyjnych, prze-
syłanie informacji tekstowej i  obrazowej przez sieć komputerową, 
łączność przez terminale komputerowe, ogłoszenia elektroniczne, 
wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, 41 prowadzenie 
usług w  zakresie doradztwa zawodowego, w  zakresie dystrybucji 
i produkcji filmów, usługi związane z organizacją i obsługą dyskotek 
z uwzględnieniem projekcji filmów, studia filmowe, produkcji filmów, 
kompozycji muzycznych, wypożyczanie filmów, wypożyczanie apa-
ratów i  sprzętu kinematograficznego, usługi reporterskie, fotore-
portaży, fotografia, rozrywka lub nauczanie prowadzone w klubach 
filmowych, kształcenie praktyczne w zakresie wiedzy i umiejętności 
filmowych poprzez pokazy, organizowanie i prowadzenie pracowni 
specjalistycznych z zakresu produkcji filmów, nocne kluby filmowe, 
studia filmowe, studia nagrań, nagrywanie i filmowanie na taśmach 
wideo, obsługa sal kinowych, montaż taśm wideo, produkcja filmów, 
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nagrywanie filmów na taśmach 
wideo, wykonywanie mikrofilmów, wypożyczanie filmów dla kin, 
wypożyczanie filmów kinematograficznych, wypożyczanie kamer 
i  kaset wideo, wypożyczanie sprzętu audio, publikowanie książek 
i  mikro-wydawnictw, publikowanie elektroniczne on-line książek 
i periodyków, usługi tłumaczenia, publikowanie tekstów innych niż 
teksty reklamowe, informacja o imprezach rozrywkowych i reklamo-
wych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 
organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, planowanie 
przebiegu przyjęć z dziedziny kultury lub edukacji, rezerwacja miejsc 
na spektakle, rozrywka, użytkowanie sal kinowych, realizacja i wysta-
wianie spektakli z zakresu historii filmu i technik ich realizacji, sporzą-
dzanie napisów np  do filmów w wersji oryginalnej, 42 prowadzenie 
usług w  zakresie: doradztwa w  sprawach sprzętu komputerowego, 
instalacje oprogramowania komputerów, aktualizacja oprogramo-
wania komputerów, powielanie oprogramowania komputerów, 
programowanie komputerów, projektowanie systemów komputero-
wych, projektowanie oprogramowania komputerowego, konwersja 
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja danych 
przez programy komputerowe, odzyskiwanie danych komputero-
wych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trze-
cich, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania 
komputerów, projektowanie dekoracji wnętrz, usługi projektantów 
mody, 43 prowadzenie usług w zakresie: usługi barowe, bary szyb-
kiej obsługi-snack-bary, kafeterie, kawiarnie, oferowanie żywności 
i  napojów w  kawiarenkach internetowych, przygotowywanie dań-
-żywność i  napoje na  zamówienie oraz ich  dostawa, restauracje, 
restauracje samoobsługowe, wynajmowanie sal na posiedzenia, 45 
zarządzanie prawami autorskimi, licencjonowanie własności intelek-
tualnej, doradztwo w zakresie własności intelektualnej 

(111) 327747 (220) 2019 07 08 (210) 501961
(151) 2019 12 11 (441) 2019 08 12
(732) Way2WeB SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Zawiercie (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) SZMUgleR
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do  celów medycznych, 34 pa-
pierosy elektroniczne, papierosy beztytoniowe nie do celów medycz-
nych, waporyzatory osobiste i  papierosy elektroniczne oraz aromaty 
i  płyny do  nich, elektroniczne fajki wodne, urządzenia elektroniczne 
do inhalacji nikotynowej, urządzenia elektroniczne do aerozoli do inha-
lacji zawierających nikotynę, wkłady zawierające chemiczne substan-
cje aromatyczne w  płynie do  papierosów elektronicznych, kartridże 
do papierosów elektronicznych, atomizery do papierosów elektronicz-
nych, kartomizery do papierosów elektronicznych, zestawy do palenia 
papierosów elektronicznych, naboje do  kartridżów do  papierosów 
elektronicznych, płyny do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawie-
rające aromaty w płynie stosowane do napełniania wkładów do elek-
tronicznych 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 papierosów, 
środki aromatyzujące do  stosowania w  papierosach elektronicznych 
inne niż olejki eteryczne, elektroniczne fajki do  tytoniu, cygara elek-
troniczne, 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 meta-

lu szlachetnego, 35 usługi w zakresie informacji handlowych za pośred-
nictwem Internetu, dostarczanie informacji dotyczących produktów 
konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zawiera-
nie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line 

(111) 327748 (220) 2019 07 08 (210) 501962
(151) 2019 12 11 (441) 2019 08 12
(732) BCaST SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) BCaST
(510), (511) 9 aparatura nadawcza i odbiorcza do nadawania radiowego, 
interaktywne oprogramowanie komputerowe, interfejsy komputerowe, 
nadajniki [telekomunikacja], nadajniki sygnałów elektronicznych, opro-
gramowanie komputerowe, platformy oprogramowania komputero-
wego, programy komputerowe do użycia w telekomunikacji, przenośny 
radiowy sprzęt nadawczo-odbiorczy, urządzenia do  transmisji, zespoły 
nadawcze [telekomunikacja], anteny, urządzenia do  łączności bezprze-
wodowej, bezprzewodowe urządzenia komunikacyjne do  transmisji 
treści multimedialnych, anteny radiowe, anteny sygnałowe, anteny do sy-
gnałów radiowych, anteny do bezprzewodowych urządzeń łącznościo-
wych, anteny jako urządzenia komunikacyjne, sprzęt telekomunikacyjny, 
urządzenia telekomunikacyjne, telekomunikacyjne urządzenia cyfrowe, 
urządzenia do przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych, urządzenia 
i przyrządy telekomunikacyjne, urządzenia telekomunikacyjne do użyt-
ku w sieciach radiofonii komórkowej, urządzenia do nagrywania do no-
śników dźwięku i  obrazu, urządzenia do  rejestrowania dźwięku, sprzęt 
do zapisu danych, urządzenia do nagrywania obrazu, nadajniki cyfrowe, 
37 naprawa i  konserwacja sprzętu komputerowego do  urządzeń prze-
twarzających dane, udzielanie informacji związanych z naprawą lub kon-
serwacją maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, konserwacja i naprawa 
sieci, urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych, montaż i naprawa an-
ten, instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu komunikacyjnego, konser-
wacja urządzeń telekomunikacyjnych, naprawa lub konserwacja maszyn 
i  urządzeń telekomunikacyjnych, instalowanie, konserwacja i  naprawa 
sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, 38 dostarcza-
nie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, doradztwo 
w  zakresie telekomunikacji, informacja o  telekomunikacji, łączność po-
przez sieci komputerowe i  dostęp do  Internetu, przesyłanie informacji 
tekstowej i  obrazowej za  pomocą komputera, przesyłanie informacji, 
transmisja, w tym cyfrowa, danych, dźwięku i obrazu, także przez radio, 
telewizję, drogą satelitarną, kablową, przez eter i elektronicznie, transfer 
strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja progra-
mów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, usługi doradcze 
i konsultacyjne związane z łącznością bezprzewodową i sprzętem do łącz-
ności bezprzewodowej, usługi łączności cyfrowej, usługi telekomunika-
cyjne, usługi telekomunikacyjne świadczone w oparciu o Internet, usługi 
telekomunikacyjnej sieci cyfrowej, usługi transmisyjne, wypożyczanie 
urządzeń do przesyłania informacji, doradztwo w zakresie telekomunika-
cji, transmisja danych, przesyłanie informacji cyfrowych, przekazywanie 
informacji za pomocą radia, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wia-
domości, przesyłanie informacji drogą on-line, usługi telekomunikacyjne 
pomiędzy sieciami komputerowymi, usługi informacyjne dotyczące tele-
komunikacji, usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem radiowych sieci 
komórkowych, usługi transmisji danych przez sieci telekomunikacyjne, 
usługi telekomunikacyjne w zakresie dystrybucji danych, usługi w zakre-
sie transmisji i odbioru danych za pomocą środków telekomunikacyjnych, 
usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i por-
tali internetowych, usługi telekomunikacyjne świadczone przez Internet, 
intranet i extranet, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednic-
twem platform i portali w Internecie i innych mediach, transfer cyfrowy 
danych, cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, emisja 
programów telewizyjnych i  radiowych za  pośrednictwem sieci kablo-
wych lub bezprzewodowych, nadawanie bezprzewodowe, 42 badania 
i  konsultacje w  zakresie projektów technicznych, doradztwo radiowo-
-techniczne, doradztwo w  zakresie oprogramowania komputerowego, 
doradztwo związane z  oprogramowaniem do  systemów komunikacyj-
nych, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, instalacja i  utrzymanie programów komputerowych, 
inżynieria techniczna, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
i  sprzętu do  przetwarzania sygnałów cyfrowych oraz oprogramowania 
i sprzętu do wzmacniania i transmisji sygnału, projektowanie oprogramo-
wania komputerowego, opracowywanie projektów technicznych, usługi 
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doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi doradcze 
w  dziedzinie technologii, usługi naukowe i  technologiczne, usługi pro-
jektowania i planowania dotyczące sprzętu telekomunikacyjnego, usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, usługi w zakresie audytu i analizy 
systemów informatycznych i oprogramowania komputerowego, platfor-
ma jako usługa [PaaS], projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunika-
cyjnego, analiza sygnałów telekomunikacyjnych, projektowanie i plano-
wanie techniczne sprzętu telekomunikacyjnego, wynajem komputerów 
i  oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania 
do  opracowywania stron internetowych, monitoring systemów siecio-
wych, doradztwo techniczne w dziedzinie telekomunikacji, usługi moni-
torowania systemów komputerowych, monitoring systemów kompute-
rowych przy użyciu dostępu zdalnego, projektowanie i opracowywanie 
aparatury, przyrządów i sprzętu do bezprzewodowej transmisji danych, 
usługi projektowania dotyczące narzędzi testowych do  przesyłania da-
nych, opracowywanie systemów do  przesyłania danych, wypożyczanie 
oprogramowania użytkowego, usługi doradcze i informacyjne dotyczące 
wypożyczania oprogramowania komputerowego, projektowanie, kon-
serwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania komputerowego 

(111) 327749 (220) 2019 07 08 (210) 501970
(151) 2019 12 11 (441) 2019 08 12
(732) Way2WeB SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Zawiercie (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) BelFeRKa
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do  celów medycznych, 34 pa-
pierosy elektroniczne, papierosy beztytoniowe nie do celów medycz-
nych, waporyzatory osobiste i  papierosy elektroniczne oraz aromaty 
i  płyny do  nich, elektroniczne fajki wodne, urządzenia elektroniczne 
do inhalacji nikotynowej, urządzenia elektroniczne do aerozoli do inha-
lacji zawierających nikotynę, wkłady zawierające chemiczne substan-
cje aromatyczne w  płynie do  papierosów elektronicznych, kartridże 
do papierosów elektronicznych, atomizery do papierosów elektronicz-
nych, kartomizery do papierosów elektronicznych, zestawy do palenia 
papierosów elektronicznych, naboje do  kartridżów do  papierosów 
elektronicznych, płyny do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawie-
rające aromaty w płynie stosowane do napełniania wkładów do elek-
tronicznych 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 papierosów, 
środki aromatyzujące do  stosowania w  papierosach elektronicznych, 
inne niż olejki eteryczne, elektroniczne fajki do  tytoniu, cygara elek-
troniczne, 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 meta-
lu szlachetnego, 35 usługi w zakresie informacji handlowych za pośred-
nictwem Internetu, dostarczanie informacji dotyczących produktów 
konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zawiera-
nie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line 

(111) 327750 (220) 2019 07 08 (210) 501973
(151) 2019 12 04 (441) 2019 08 19
(732) STOWaRZySZenIe PRO RegIOne, Chmielnik (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #TaKdlaPszczół
(540) 

(591) żółty, szary
(531) 03 13 04, 27 05 01, 29 01 12, 24 17 03
(510), (511) 16 książki edukacyjne, publikacje edukacyjne, drukowane 
materiały edukacyjne, podręczniki edukacyjne, publikacje drukowane, 
publikacje periodyczne drukowane, 35 marketing imprez i wydarzeń, 
organizacja i  przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, promo-
wanie wydarzeń specjalnych, organizowanie targów handlowych, 
organizacja targów handlowych, organizowanie targów i  wystaw, 
organizowanie i  prowadzenie targów handlowych, promocja tar-

gów do  celów handlowych, usługi organizowania targów i  wystaw 
handlowych, organizowanie targów handlowych w  celach reklamo-
wych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
organizacja targów w  celach handlowych i  reklamowych, reklama 
w czasopismach, broszurach i gazetach, 36 organizowanie wydarzeń 
mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, 38 zapew-
nianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, programy te-
lewizyjne (transmisja-), transmisja wideo na żądanie, usługi transmisji 
wideo na  żądanie, 41 szkolenia edukacyjne, organizacja szkoleń, za-
pewnianie szkoleń online, wydawanie prospektów, wydawanie kata-
logów, wydawanie czasopism, wydawanie gazet, usługi wydawnicze, 
usługi edukacyjne, pokazy edukacyjne, edukacyjne usługi doradcze, 
publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie książek edukacyj-
nych, organizowanie wykładów edukacyjnych, usługi wydawnicze i re-
porterskie, edukacja, rozrywka i sport, usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizacja 
i  przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja i  przeprowa-
dzanie seminariów szkoleniowych, organizacja sympozjów dotyczą-
cych szkoleń, organizowanie i  prowadzenie targów edukacyjnych, 
produkcja programów dokumentalnych, produkcja telewizyjna, ra-
diowe programy rozrywkowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na  żądanie, dostarczanie 
programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu 
transmisja wideo na żądanie, publikacja kalendarzy, publikacja czaso-
pism, publikacja materiałów edukacyjnych, udostępnianie publikacji 
elektronicznych, publikacja broszur, publikowanie gazet, periodyków, 
katalogôw i  broszur, 44 usługi pszczelarskie, usługi weterynaryjne, 
usługi weterynaryjne i rolnicze, weterynaryjne usługi doradcze 

(111) 327751 (220) 2019 07 08 (210) 501977
(151) 2019 12 04 (441) 2019 08 19
(732) hagMeD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, Rawa Mazowiecka (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hagMeD RaWa
(540) 

(591) niebieski
(531) 26 11 03, 27 05 01, 29 01 04, 07 03 02
(510), (511) 5 środki do  użytku medycznego, 10 produkty diagno-
styczne do  celów medycznych, narzędzia medyczne-cewniki, sądy, 
probówki, elektrody 

(111) 327752 (220) 2019 07 08 (210) 501978
(151) 2019 12 11 (441) 2019 08 19
(732) OSTROWSKI RaFał, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) heWRa
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 24 tekstylia i wyroby włókiennicze nie ujęte w innych kla-
sach, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 nauczanie, kształcenie, 
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna 

(111) 327753 (220) 2019 07 08 (210) 501979
(151) 2019 12 10 (441) 2019 08 19
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(732) SaRWa MaRTa elŻBIeTa WyDaWnICTWO aRMORyKa, 
Sandomierz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) a wydawnictwo armoryka
(540) 

(531) 25 01 25, 25 07 08, 26 04 01, 26 04 16, 26 04 18, 27 05 21, 27 05 01
(510), (511) 41 publikowanie książek, publikowanie on-line elektro-
nicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż tek-
sty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), 
udostępnianie publikacji elektronicznym, nie do pobrania 

(111) 327754 (220) 2019 07 08 (210) 501980
(151) 2019 12 11 (441) 2019 08 12
(732) Way2WeB SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Zawiercie (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) MaRIOneTKa
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów medycznych, 34 papie-
rosy elektroniczne, papierosy beztytoniowe nie do celów medycznych, 
waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny 
do nich, elektroniczne fajki wodne, urządzenia elektroniczne do inhalacji 
nikotynowej, urządzenia elektroniczne do aerozoli do inhalacji zawiera-
jących nikotynę, wkłady zawierające chemiczne substancje aromatycz-
ne w płynie do papierosów elektronicznych, kartridże do papierosów 
elektronicznych, atomizery do  papierosów elektronicznych, kartomi-
zery do  papierosów elektronicznych, zestawy do  palenia papierosów 
elektronicznych, naboje do kartridżów do papierosów elektronicznych, 
płyny do  elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aromaty 
w  płynie stosowane do  napełniania wkładów do  elektronicznych pa-
pierosów, płyn do  papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający 
glikol propylenowy, płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] za-
wierający glicerynę roślinną, aromaty chemiczne w  płynie stosowane 
do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, środki aroma-
tyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki 
eteryczne, elektroniczne fajki do  tytoniu, cygara elektroniczne, filtry 
do  tytoniu, filtry do  papierosów, waporyzatory dla palaczy, do  stoso-
wania doustnego, środki czyszczące do  papierosów elektronicznych, 
przybory dla palaczy, artykuły dla palaczy, nie z metalu szlachetnego, 
35 usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Interne-
tu, dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych 
za  pośrednictwem Internetu, zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, zawieranie transakcji han-
dlowych na rzecz innych, przez sklepy online 

(111) 327755 (220) 2019 07 08 (210) 501981
(151) 2019 12 11 (441) 2019 08 12
(732) Way2WeB SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Zawiercie (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) FeTySZKa
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów medycznych, 34 papie-
rosy elektroniczne, papierosy beztytoniowe nie do celów medycznych, 
waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny 
do nich, elektroniczne fajki wodne, urządzenia elektroniczne do inhalacji 
nikotynowej, urządzenia elektroniczne do aerozoli do inhalacji zawiera-
jących nikotynę, wkłady zawierające chemiczne substancje aromatycz-
ne w płynie do papierosów elektronicznych, kartridże do papierosów 
elektronicznych, atomizery do  papierosów elektronicznych, kartomi-
zery do  papierosów elektronicznych, zestawy do  palenia papierosów 
elektronicznych, naboje do kartridżów do papierosów elektronicznych, 

płyny do  elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aromaty 
w  płynie stosowane do  napełniania wkładów do  elektronicznych pa-
pierosów, płyn do  papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający 
glikol propylenowy, płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] za-
wierający glicerynę roślinną, aromaty chemiczne w  płynie stosowane 
do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, środki aroma-
tyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki 
eteryczne, elektroniczne fajki do  tytoniu, cygara elektroniczne, filtry 
do  tytoniu, filtry do  papierosów, waporyzatory dla palaczy, do  stoso-
wania doustnego, środki czyszczące do  papierosów elektronicznych, 
przybory dla palaczy, artykuły dla palaczy, nie z metalu szlachetnego, 
35 usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Interne-
tu, dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych 
za  pośrednictwem Internetu, zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, zawieranie transakcji han-
dlowych na rzecz innych, przez sklepy online 

(111) 327756 (220) 2019 07 08 (210) 501985
(151) 2019 12 10 (441) 2019 08 19
(732) nIeWIaDOMSKI MaReK KRZySZTOF, Olsztyn (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ultra ubezpieczenia
(540) 

(591) jasnobrązowy, niebieski
(531) 26 11 01, 26 11 12, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi zarządzania 
ubezpieczeniami, usługi finansowe związane z  ubezpieczeniami, 
informacja o  ubezpieczeniach, doradztwo ubezpieczeniowe, agen-
cje ubezpieczeniowe, organizowanie ubezpieczenia, usługi agencji 
ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego, skomputery-
zowane usługi informacyjne dotyczące ubezpieczeń, administracja 
w zakresie ubezpieczeń, gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpiecze-
niowe, obsługa roszczeń z  tytułu ubezpieczeń, świadczenie usług 
ubezpieczeniowych na  rzecz firm ubezpieczeniowych, usługi do-
radcze i informacyjne dotyczące pośrednictwa ubezpieczeniowego, 
usługi ubezpieczeniowe, usługi wyceny, uregulowania i  zaspokaja-
nia roszczeń ubezpieczeniowych, udzielanie informacji online doty-
czących ubezpieczeń z komputerowej bazy danych lub Internetu 

(111) 327757 (220) 2019 07 08 (210) 501987
(151) 2019 12 10 (441) 2019 08 19
(732) PaSZe BIOS RaFał głOWa SPÓłKa JaWna,  
Kochanowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PaSZeBIOS doświadczenie, technologia wiedza
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony, żółty
(531) 05 03 11, 05 03 13, 05 03 14, 26 02 01, 26 02 18, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 31 produkty rolne nie ujęte w innych klasach z wyłącze-
niem roślin i kwiatów naturalnych oraz materiałów do rozmnażania 
roślin, pasze i karmy dla zwierząt i ptaków, dodatki do pasz, ziarno 
jako pasza dla zwierząt, odpady gorzelniane jako pasza dla zwierząt, 
wapno do  pasz, proteiny dla zwierząt, sól dla bydła, pasze i  karmy 
dla ryb, surowce do  produkcji pasz dla zwierząt, drożdże paszowe 
do produkcji pasz dla zwierząt 

(111) 327758 (220) 2019 07 08 (210) 502000
(151) 2019 12 11 (441) 2019 08 12
(732) PaChOleWSKa-URgaCZ IRena KanCelaRIa RaDCy 
PRaWnegO laW FIRST, Sosnowiec (Pl)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) laW FIRST
(540) 

(591) zielony, biały
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 09, 27 05 11, 26 04 01, 26 04 05, 
26 04 18, 26 04 22
(510), (511) 9 muzyka, filmy i  inne rodzaje elektronicznych publikacji 
tekstowych i  obrazowych utrwalone na  nośnikach, publikacje elek-
troniczne, pliki multimedialne do  pobrania, utrwalone na  nośnikach 
informacje i  dane, biuletyny elektroniczne do  pobrania, edukacyjne 
materiały na zajęcia, do pobrania, e-booki, książki audio, podręczniki 
szkoleniowe w formacie elektronicznym, nagrania audio i wideo, pod-
casty, videocasty, terminarze i  organizery do  pobrania, które można 
wydrukować, 16 materiały drukowane, publikacje drukowane, publi-
kacje edukacyjne, materiały edukacyjne i  szkoleniowe, kalendarze, 
książki, podręczniki edukacyjne, 41 edukacja, nauczanie i  szkolenia, 
usługi edukacyjne dotyczące prawa, publikacja materiałów eduka-
cyjnych, publikowanie tekstów edukacyjnych, pisanie i publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, organizacja webinariów, przy-
gotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowy-
wanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie kongresów, przygotowywanie, organi-
zowanie i  prowadzenie sympozjów, przygotowywanie, organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], doradztwo specjalistyczne 
w zakresie edukacji, szkolenia z zakresu świadczenia usług prawnych, 
szkolenia biznesowe, szkolenia edukacyjne, zapewnianie kursów edu-
kacyjnych, zapewnianie kursów szkoleniowych, kursy szkoleniowe 
w dziedzinie prawa, szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy praco-
dawcami i  pracownikami, edukacja w  dziedzinie przetwarzania da-
nych, 45 usługi prawne, usługi prawne z zakresy prawa pracy, usługi 
radców prawnych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne do-
tyczące zagadnień prawnych, usługi w zakresie pomocy prawnej, po-
rady prawne i zastępstwo procesowe, udzielanie informacji związanej 
ze sprawami prawnymi, doradztwo w sporach sądowych, usługi arbi-
trażu, mediacji i rozstrzygania sporów, usługi w zakresie przygotowy-
wania dokumentów prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu umów, 
doradztwo w zakresie bezpieczeństwa miejsca pracy, usługi arbitrażu 
w zakresie stosunków pracowniczych, usługi konsultacyjne w zakresie 
bezpieczeństwa i  higieny pracy, badania [wyszukiwanie] w  zakresie 
informacji prawnych, dostarczanie informacji prawnych, sporządzanie 
ekspertyz prawnych, sprawdzanie standardów i praktyk w celu zapew-
nienia zgodności z prawami i regulacjami, usługi prawne świadczone 
w związku z procesami sądowymi, usługi weryfikacji danych przed za-
trudnieniem, doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, usługi 
prawne dotyczące praw własności intelektualnej 

(111) 327759 (220) 2019 07 08 (210) 502003
(151) 2019 12 11 (441) 2019 08 12
(732) gRUPa CeZaR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, nowy Sącz (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) PIZZa CeZaR
(510), (511) 30 pizza, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], restaura-
cje samoobsługowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, usługi barowe, usługi restauracyjne 

(111) 327760 (220) 2019 07 08 (210) 502004
(151) 2019 12 12 (441) 2019 08 19
(732) gRUPa CeZaR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, nowy Sącz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIZZa CeZaR

(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 05 09 24, 26 11 03, 26 11 09, 26 11 12, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 33 pizza, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], restaura-
cje samoobsługowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, usługi barowe, usługi restauracyjne 

(111) 327761 (220) 2019 07 08 (210) 502050
(151) 2019 11 27 (441) 2019 08 12
(732) SaRna JOlanTa F h U  SaRna PRaWDZIWe lODy, 
Ząbkowice Śląskie (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SaRna prawdziwe lody
(540) 

(591) brązowy, złoty, różowy, biały, beżowy
(531) 08 01 18, 26 01 16, 26 01 18, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 30 lody, lody spożywcze, lody włoskie, lody truflowe, lody 
owocowe, lody wielosmakowe, sorbety, lody mleczne, lody zawie-
rające czekoladę, lody z  owocami, lody bez mleka, lody na  patyku, 
lody w proszku, lody na bazie jogurtu, lody o smaku czekoladowym, 
mieszanki na sorbety, jogurt mrożony jako lody spożywcze, mrożone 
wyroby cukiernicze zawierające lody, lody owocowe w postaci bato-
nów, napoje na  bazie kawy zawierające lody, lody wodne o  smaku 
owocowym w postaci lizaków, 43 usługi kawiarni, kawiarnia, usługi 
barów kawowych, dostarczanie posiłków do  bezpośredniego spo-
życia, oferowanie żywności i  napojów dla gości, przygotowywanie 
i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje do  bezpośredniego spożycia, 
przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, 
serwowanie jedzenia i  napojów, udzielanie informacji związanych 
z przygotowywaniem żywności i napojów, lodziarnie 

(111) 327762 (220) 2019 07 12 (210) 502222
(151) 2019 12 18 (441) 2019 09 02
(732) STUDZIŃSKI JanUSZ, Konin (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) SOBalIa
(510), (511) 35 usługi marketingowe za  pośrednictwem wyszukiwarek 
internetowych, zarządzanie bazami danych, aktualizacja i utrzymywanie 
danych w  komputerowych bazach danych, skomputeryzowane usługi 
w  zakresie zarządzania bazami danych, gromadzenie i  systematyzowa-
nie informacji w  komputerowych bazach danych, reklama i  marketing, 
reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama online za pośrednictwem sieci 
komputerowej, usługi reklamowe, w  tym reklama on-line w  sieci kom-
puterowej, usługi pośrednictwa w handlu, pośredniczenie w umowach 
dotyczących sprzedaży i  zakupu towarów, pośredniczenie i  zawieranie 
transakcji handlowych na  rzecz osób trzecich, zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi w za-
kresie marketingu produktów, dostarczanie informacji marketingowych, 
dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, usługi reklamo-
we, promocyjne i marketingowe, usługi w zakresie marketingu baz da-
nych, marketing towarów i usług na rzecz innych, sporządzanie indeksów 
informacji do celów handlowych lub reklamowych, indeksowanie stron 
internetowych w  celach handlowych lub reklamowych, komputerowe 
zarządzanie plikami, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprze-
daży detalicznej, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, usługi 
w  zakresie porównywania cen, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
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handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towa-
rów i usług, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, pozyskiwa-
nie danych do komputerowej bazy danych, usługi w zakresie informacji 
handlowych dostarczanych poprzez dostęp do  komputerowych baz 
danych, 38 zapewnianie użytkownikom dostępu do  wyszukiwarek, za-
pewnianie połączeń telekomunikacyjnych z bazami danych, elektronicz-
na wymiana danych przechowywanych w  bazach danych dostępnych 
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, udostępnianie forów inter-
netowych online, zapewnianie dostępu do forów internetowych, elektro-
niczna wymiana wiadomości za pośrednictwem linii czatowych, pokojów 
rozmów chatroomów oraz forów internetowych, zapewnianie dostępu 
do treści, stron internetowych i portali, 42 obsługiwanie wyszukiwarek, 
udostępnianie wyszukiwarek w  celu uzyskiwania danych za  pośrednic-
twem sieci komunikacyjnych, udostępnianie wyszukiwarek interneto-
wych z konkretnymi opcjami wyszukiwania, utrzymywanie baz danych, 
odtwarzanie baz danych, projektowanie i  opracowywanie baz danych, 
instalacja oprogramowania do baz danych, opracowywanie oprogramo-
wania komputerowych baz danych, usługi związane z opracowywaniem 
baz danych, instalacja, konserwacja i  aktualizowanie oprogramowania 
bazy danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elek-
tronicznych baz danych, opracowywanie, aktualizacja i konserwacja sys-
temów oprogramowania komputerowego i baz danych, programowanie 
oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i fo-
rów internetowych, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opar-
tych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], 
przechowywanie danych elektronicznych, instalacja, konfigurowanie 
i utrzymanie oprogramowania komputerowego, instalacja, konserwacja 
i aktualizacja oprogramowania komputerowego, instalacja, utrzymanie, 
naprawa i  serwis oprogramowania komputerowego, konwersja danych 
lub dokumentów na formę elektroniczną, projektowanie oprogramowa-
nia komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, aktu-
alizacja oprogramowania komputerowego 

(111) 327763 (220) 2019 07 11 (210) 502143
(151) 2019 12 03 (441) 2019 08 19
(732) PFeIFeR & langen gmbh & Co Kg, Köln (De)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIaManT BIO CUKIeR KOKOSOWy 100% Z naTURy
(540) 

(591) niebieski, czerwony, zielony, szary, brązowy, biały
(531) 05 03 13, 05 07 06, 19 03 03, 26 02 01, 26 02 16, 26 02 18, 26 02 19, 
26 03 04, 26 03 11, 27 05 01, 29 01 15, 26 11 03, 25 01 15, 27 07 01
(510), (511) 30 cukier 

(111) 327764 (220) 2019 07 11 (210) 502147
(151) 2019 12 03 (441) 2019 08 19
(732) FaBRyKa MeBlI BODZIO BOgDan SZeWCZyK SPÓłKa 
JaWna, goszcz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BeRISa
(540) 

(591) czerwony
(531) 27 05 01, 29 01 01
(510), (511) 11 umywalki łazienkowe 

(111) 327765 (220) 2019 07 11 (210) 502157
(151) 2019 12 17 (441) 2019 09 02
(732) SaMSUng eleCTROnICS CO , lTD , Suwon-Si (KR)
(540) (znak słowny)
(540) Samsung Jet
(510), (511) 7 odkurzacze roboty, zmywarki do  użytku domowego, 
pralki do użytku domowego, odkurzacze, torby do odkurzaczy, skra-
placze zewnętrzne, mianowicie zewnętrzne skraplacze powietrzne 
do klimatyzatorów 

(111) 327766 (220) 2019 07 12 (210) 502179
(151) 2019 12 09 (441) 2019 08 19
(732) aFlOFaRM FaRMaCJa POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Pabianice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) melatonplus
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do  celów 
medycznych, substancje dietetyczne do  celów leczniczych, suple-
menty diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do ce-
lów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty 
roślinne o  przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do  celów 
leczniczych w  postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, prosz-
ków, pianek, aerozoli, gum, lizaków 

(111) 327767 (220) 2019 07 12 (210) 502187
(151) 2019 12 09 (441) 2019 08 19
(732) BUSIneSS OnlIne SeRVICeS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bos BUSIneSS OnlIne SeRVICeS
(540) 

(591) granatowy, biały, pomarańczowy
(531) 26 01 05, 26 01 18, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 35 systematyzacja danych w  komputerowych bazach 
danych, zarządzanie komputerowymi bazami danych, wyszukiwanie 
informacji w plikach i komputerowych bazach danych, komputerowe 
zarządzanie plikami i  bazami danych, komputerowe przetwarzanie 
danych, usługi elektronicznego magazynowania danych lub doku-
mentów, kompilacja komputerowych baz danych, usługi doradcze 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące użycia oprogramo-
wania i  wdrażania systemów informatycznych, usługi komputero-
wego przetwarzania informacji z zakresu działalności gospodarczej, 
tworzenie komputerowych baz danych, 42 zarządzanie projektami 
komputerowymi, analizy systemów komputerowych, opracowywa-
nie systemów komputerowych, usługi konfiguracji sieci komputero-
wych, integracja systemów i  sieci komputerowych, projektowanie 
i  opracowywanie systemów komputerowych, przygotowywanie 
programów komputerowych do przetwarzania danych, rozwój, pro-
gramowanie i  wdrażanie oprogramowania komputerowego, admi-
nistrowanie prawami użytkowników w  sieciach komputerowych, 
usługi w  zakresie projektowania i  programowania komputerów, 
tworzenie platform komputerowych na rzecz osób trzecich, hosting, 
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowa-
nia komputerowego, wykrywanie i  usuwanie usterek w  sprzęcie 
i  oprogramowaniu komputerowym, udzielanie informacji na  temat 
projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci 
komputerowych, monitoring systemów komputerowych przy użyciu 
dostępu zdalnego, usługi doradztwa informatycznego, projektowa-
nie systemów informatycznych, projektowanie systemów informa-
tycznych dotyczących zarządzania, konwersja kodów informatycz-
nych dla osób trzecich, usługi w  zakresie ochrony, bezpieczeństwa 
i odzyskiwania systemów informatycznych, zarządzanie projektami 
informatycznymi w  dziedzinie elektronicznego przetwarzania da-
nych [eDP], 45 licencjonowanie oprogramowania komputerowego, 
licencjonowanie programów komputerowych 
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(111) 327768 (220) 2019 07 12 (210) 502190
(151) 2019 12 09 (441) 2019 08 19
(732) eXTReMe ROBOTICS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eXTReMe ROBOTICS
(540) 

(591) pomarańczowy
(531) 26 04 02, 26 04 04, 26 04 18, 27 05 01, 29 01 01
(510), (511) 35 systematyzacja danych w  komputerowych bazach da-
nych, zarządzanie komputerowymi bazami danych, wyszukiwanie infor-
macji w plikach i komputerowych bazach danych, komputerowe zarzą-
dzanie plikami i  bazami danych, komputerowe przetwarzanie danych, 
usługi elektronicznego magazynowania danych lub dokumentów, kom-
pilacja komputerowych baz danych, usługi doradcze w zakresie działal-
ności gospodarczej dotyczące użycia oprogramowania i wdrażania syste-
mów informatycznych, usługi komputerowego przetwarzania informacji 
z zakresu działalności gospodarczej, tworzenie komputerowych baz da-
nych, 42 zarządzanie projektami komputerowymi, analizy systemów 
komputerowych, opracowywanie systemów komputerowych, usługi 
konfiguracji sieci komputerowych, integracja systemów i  sieci kompu-
terowych, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, 
przygotowywanie programów komputerowych do  przetwarzania da-
nych, rozwój, programowanie i  wdrażanie oprogramowania kompute-
rowego, administrowanie prawami użytkowników w sieciach kompute-
rowych, usługi w zakresie projektowania i programowania komputerów, 
tworzenie platform komputerowych na  rzecz osób trzecich, hosting, 
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, wykrywanie i usuwanie usterek w sprzęcie i oprogra-
mowaniu komputerowym, udzielanie informacji na temat projektowania 
i  opracowywania oprogramowania, systemów i  sieci komputerowych, 
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, 
usługi doradztwa informatycznego, projektowanie systemów informa-
tycznych, projektowanie systemów informatycznych dotyczących za-
rządzania, konwersja kodów informatycznych dla osób trzecich, usługi 
w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informa-
tycznych, zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie elektro-
nicznego przetwarzania danych [eDP], 45 licencjonowanie oprogramo-
wania komputerowego, licencjonowanie programów komputerowych 

(111) 327769 (220) 2019 07 12 (210) 502192
(151) 2019 12 09 (441) 2019 08 19
(732) SUMMa lIngUae SPÓłKa aKCyJna, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUMMa lIngUae TeChnOlOgIeS
(540) 

(591) niebieski, szary
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 16 materiały szkoleniowe i  instruktażowe (z  wyjątkiem 
aparatów), przybory szkolne [artykuły piśmienne], 35 obróbka tek-
stów, usługi edycji tekstów, 41 edukacja, informacja o edukacji, na-
uczanie, organizowanie i  prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, 
organizowanie i prowadzenie sympozjów, sprawdziany edukacyjne, 
usługi pisania tekstów na potrzeby niereklamowe, redagowanie tek-
stów (innych niż teksty reklamowe), tłumaczenia, tłumaczenia języ-
kowe, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych 

(111) 327770 (220) 2019 07 12 (210) 502194
(151) 2019 12 17 (441) 2019 09 02

(732) gRZĄDZIela łUKaSZ geO TOP aRT F h U P , Kraków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) CZaSOhOlICy
(510), (511) 14 akcesoria do zegarków, chronografy do użytku jako ze-
garki, chronografy-zegarki, cyferblaty do zegarków, czasomierze-zegar-
ki, części i akcesoria do przyrządów zegarmistrzowskich, klamerki do ze-
garków, koronki do  zegarków, mechanizmy do  zegarków, metalowe 
paski do  zegarków, nylonowe paski do  zegarków, paski do  zegarków, 
paski do zegarków na rękę, paski do zegarków nie skórzane, paski do ze-
garków wykonane z metalu, skóry lub plastiku, paski do zegarków wyko-
nane z materiałów syntetycznych, paski z tworzyw sztucznych do zegar-
ków, pudełka na  zegarki, skórzane paski do  zegarków, skrzynki 
na zegarki, tarcze do artykułów zegarmistrzowskich, tarcze do zegarków, 
tarcze-zegarmistrzostwo, wskazówki do zegarków, wskazówki do zega-
rów i zegarków, wskazówki do zegarów [produkcja zegarów i zegarków], 
wszelkiego rodzaju zegary i zegarki, zegarki automatyczne, zegarki dam-
skie, zegarki dla płetwonurków, zegarki do nurkowania, zegarki kwarco-
we, zegarki mechaniczne nakręcane ręcznie, zegarki mechaniczne z au-
tomatycznym nakręcaniem, zegarki na rękę, zegarki wykonane z metali 
szlachetnych lub nimi powlekane, zegarki z insygniami, zegarki wykona-
ne z metali szlachetnych lub nimi powlekane, zegary na biurko, zegary 
w obudowie, zegarki ze złota, zegary zawierające elementy ceramiczne, 
35 administrowanie konkursami w celach reklamowych, agencje rekla-
mowe, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promo-
cyjnych, elektroniczne publikowanie druków w  celach reklamowych, 
kampanie marketingowe, dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, 
kompilacja, produkcja i  rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
kompilacja ogłoszeń reklamowych do  użytku w  Internecie, marketing 
bezpośredni, marketing cyfrowy, marketing afiliacyjny, marketing im-
prez i  wydarzeń, marketing internetowy, marketing towarów i  usług 
na rzecz innych, marketing ukierunkowany, oferowanie próbek produk-
tów, ogłoszenia drobne, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji 
medialnych i  reklamowych, opracowywanie kampanii promocyjnych, 
opracowywanie strategii i  pomysłów marketingowych, organizacja 
i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja i przeprowadzanie 
imprez i  wydarzeń marketingowych, organizacja konkursów w  celach 
reklamowych, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez mar-
ketingowych na  rzecz osób trzecich, organizowanie targów i  wystaw, 
pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, 
planowanie strategii marketingowych, pomoc w  zakresie działalności 
gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, pośrednictwo w zakresie re-
klamy, poszukiwania w zakresie patronatu, prezentacja firm oraz ich to-
warów i  usług w  Internecie, produkcja materiałów reklamowych, pro-
dukcja materiałów reklamowych i  reklam, produkcja nagrań wideo 
do celów reklamowych, produkcja nagrań wideo w celach marketingo-
wych, produkcja wizualnych materiałów reklamowych, projektowanie 
logo reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja, 
reklama i marketing stron internetowych on-line, promocja sprzedaży, 
promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnianie portfolio 
online za pośrednictwem strony internetowej, promowanie projektów 
innych osób poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem 
strony internetowej, promowanie sprzedaży artykułów mody za pośred-
nictwem artykułów promocyjnych w czasopismach, promowanie sprze-
daży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez pro-
mocyjnych, promowanie towarów i  usług osób trzecich, promowanie 
towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyj-
ne, promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, promowa-
nie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach 
internetowych, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez re-
portaże reklamowe, przygotowanie materiałów reklamowych, przygo-
towanie handlowych tekstów reklamowych, przygotowywanie i  roz-
mieszczanie reklam, przygotowywanie i  umieszczanie reklam 
zewnętrznych na rzecz osób trzecich, przygotowywanie i umieszczanie 
reklam na  rzecz osób trzecich, przygotowywanie kampanii reklamo-
wych, przygotowywanie materiałów reklamowych, przygotowywanie 
prezentacji w celach reklamowych, przygotowywanie publikacji rekla-
mowych, przygotowywanie reklam na  zamówienie dla osób trzecich, 
publikacja treści reklamowych, publikowanie druków do celów reklamo-
wych, publikowanie druków do celów reklamowych w postaci elektro-
nicznej, publikowanie literatury reklamowej, publikowanie materiałów 
i tekstów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych, publi-
kowanie materiałów reklamowych online, redagowanie tekstów rekla-
mowych, reklama banerowa, reklama bezpośredniej odpowiedzi, rekla-
ma i  marketing, reklama i  usługi reklamowe, reklama online 
za  pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama po-
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przez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama typu „płać za klik-
nięcie”, reklama w czasopismach, reklama w czasopismach, broszurach 
i gazetach, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama w prasie po-
pularnej i profesjonalnej, reklama za pomocą marketingu bezpośrednie-
go, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególno-
ści Internetu, reklamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając 
klientom wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych sprzedaw-
ców, reklamowe i  sponsorowane tworzenie tekstów, reklamy online, 
przygotowywanie reklam prasowych, reprodukcja materiału reklamo-
wego, testowanie marki, tworzenie reportaży reklamowych, tworzenie 
tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udo-
stępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i  mediów, 
umieszczanie reklam, usługi agencji marketingowych, usługi dopasowy-
wania w ramach sieci reklamowej online ułatwiające nawiązywanie kon-
taktów między reklamodawcami a  właścicielami stron internetowych, 
usługi franczyzowe związane z pomocą w zakresie marketingu, usługi 
konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, usługi marketingo-
we świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi marketingowe za po-
średnictwem wyszukiwarek internetowych, usługi marketingu bezpo-
średniego, usługi merchandisingu, usługi organizowania targów 
i wystaw handlowych, usługi planowania w zakresie reklamy, usługi pro-
mocyjne i reklamowe, usługi public relations, usługi redaktorów w zakre-
sie pisania tekstów do celów promocyjnych, usługi reklamowe, usługi 
reklamowe dotyczące sprzedaży majątku osobistego, usługi reklamowe 
i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe świadczone z a po-
mocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe i  marketingowe 
świadczone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe i marketingowe 
online, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi re-
klamowe i promocyjne [publicity], usługi reklamowe mające na celu pro-
mowanie handlu elektronicznego, usługi reklamowe służące tworzeniu 
tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, usługi reklamowe, w szcze-
gólności w zakresie promocji towarów, usługi reklamowe, w tym rekla-
ma on-line w sieci komputerowej, usługi reklamowe w zakresie artyku-
łów jubilerskich, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi 
reklamowe w zakresie komercjalizacji nowych produktów, usługi rekla-
mowe za pośrednictwem Internetu, usługi reklamy graficznej, usługi re-
klamy prasowej, usługi reklamy zewnętrznej, usługi w zakresie marketin-
gu produktów, usługi w  zakresie oceny marki, usługi w  zakresie 
opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie po-
zycjonowania marki, usługi w  zakresie prezentacji przedsiębiorstw 
za pośrednictwem Internetu i innych mediów, usługi w zakresie promo-
cji, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie publikowania 
tekstów reklamowych, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, 
usługi w zakresie reklamy graficznej, usługi w zakresie reklamy prasowej, 
usługi w zakresie reklamy cyfrowej, usługi w zakresie tworzenia marki, 
usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), usługi w zakresie 
wystaw i prezentacji produktów, usługi wprowadzania produktów na ry-
nek, usługi współpracy z  blogerami, usługi zarządzania społecznością 
online, usługi związane z  publiczną prezentacją produktów, wprowa-
dzanie na rynek nowych produktów, wsparcie w dziedzinie komercjali-
zacji produktów, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, wyko-
nywanie materiałów reklamowych, wynajem powierzchni, czasu 
i materiałów reklamowych, wyświetlanie reklam dla osób trzecich, za-
wieranie umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich 

(111) 327771 (220) 2019 07 12 (210) 502216
(151) 2019 12 09 (441) 2019 08 19
(732) ŻyWIeC-ZDRÓJ SPÓłKa aKCyJna, Cięcina (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sparkles
(540) 

(591) niebieski
(531) 29 01 11, 27 05 05, 24 17 02
(510), (511) 32 wody, woda aromatyzowana, woda niegazowana, woda 
pitna, woda mineralna, woda źródlana, woda stołowa, woda gazowana, 

woda sodowa, woda z lodowca, smakowa woda mineralna, woda wzbo-
gacona odżywczo, napoje funkcjonalne na bazie wody, syropy do spo-
rządzania smakowych wód mineralnych, napoje na bazie wody zawie-
rające ekstrakty z herbaty, napoje owocowe z koncentratu lub syropu, 
z  dodatkiem wody i  cukru, napoje owocowe, napoje witaminizowane, 
napoje izotoniczne, napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające, napo-
je typu kola [napoje bezalkoholowe], napoje aromatyzowane owocami, 
bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, toniki [napoje nielecznicze], na-
poje owocowe niealkoholowe, aromatyzowane napoje gazowane, mro-
żone napoje gazowane, bezalkoholowe napoje słodowe, syropy do na-
pojów, esencje do produkcji napojów, wyciągi do sporządzania napojów, 
syrop słodowy do napojów, sorbety w postaci napojów, pastylki do na-
pojów gazowanych, syropy do wyrobu napojów, preparaty do produk-
cji napojów, proszki do  sporządzania napojów, napoje bezalkoholowe 
o smaku owocowym, napoje zawierające głównie soki owocowe, napoje 
owocowe i soki owocowe, napoje dla sportowców zawierające elektro-
lity, woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], napoje izoto-
niczne [nie do celów medycznych], napoje energetyzujące [nie do celów 
medycznych], napoje na bazie owoców lub warzyw 

(111) 327772 (220) 2019 07 12 (210) 502226
(151) 2019 12 18 (441) 2019 09 02
(732) TeKnOS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) POlIFaRB OlIVa
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, preparaty zabezpieczające 
przed rdzą i psuciem się drewna, barwniki, bejce 

(111) 327773 (220) 2019 07 14 (210) 502239
(151) 2019 12 09 (441) 2019 08 19
(732) BaByaISle SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gliwice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) aVaX BaBy
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów 
odzieżowych, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego 
sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego w  zakresie akce-
soriów mody, usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domo-
wych, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, usługi 
handlu detalicznego związane z  wózkami dziecięcymi, usługi sklepów 
detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgna-
cyjnymi, usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, usługi 
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzie-
żowych, usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  nakryciami głowy, 
usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  obuwiem, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  meblami, usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  akce-
soriami do  pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w  związ-
ku z  przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z grami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, 
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w  zakresie artykułów 
odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakre-
sie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
online w zakresie zabawek, usługi sprzedaży hurtowej w związku z me-
blami, usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  wyposażeniem domu, 
usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  przyborami higienicznymi dla 
ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji 
dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usłu-
gi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych 

(111) 327774 (220) 2019 07 15 (210) 502245
(151) 2019 12 18 (441) 2019 08 19
(732) PRZeDSIĘBIORSTWO ZaOPaTRZenIa FaRMaCeUTyCZnO-
WeTeRynaRyJnegO CenTROWeT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Białystok (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kingcat
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(540) 

(591) czarny, brązowy, jasnobrązowy, żółty
(531) 03 01 01, 03 01 16, 03 01 24, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji zwierząt, 5 suplementy diety 
dla zwierząt, 31 karmy i pasze dla zwierząt 

(111) 327775 (220) 2019 07 15 (210) 502246
(151) 2019 12 18 (441) 2019 08 19
(732) DROPlO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, Wałbrzych (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) droplo
(540) 

(591) niebieski, fioletowy, jasnoniebieski
(531) 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 35 marketing internetowy, usługi marketingowe za pośred-
nictwem wyszukiwarek internetowych, dostarczanie informacji marketin-
gowych za pośrednictwem stron internetowych, reklama on-line za po-
średnictwem sieci komputerowej, reklama za  pośrednictwem mediów 
elektronicznych, w szczególności Internetu, zapewnianie platformy inter-
netowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi w zakresie 
administrowania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie administro-
wania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży do-
konywanych za pomocą Internetu, dostarczanie informacji dotyczących 
produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, usługi w za-
kresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, udostępnia-
nie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony inter-
netowej, udostępnianie katalogów witryn internetowych osób trzecich 
w  celu upraszczania transakcji biznesowych, udostępnianie informacji 
z zakresu działalności gospodarczej, również za pośrednictwem Interne-
tu, sieci kablowych lub innych form przekazu danych, administrowanie 
sprzedażą, promocja sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
udostępnianie analiz sprzedaży, monitorowanie poziomu sprzedaży 
dla osób trzecich, pozyskiwanie umów na  zakup i  sprzedaż towarów t 
usług, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu to-
warów, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, 
pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, usługi sprzedaży 
detalicznej wyrobów ogrodniczych, usługi sprzedaży detalicznej doty-
czące farb, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z gra-
mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży 
detalicznej w  zakresie akcesoriów samochodowych, usługi w  zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży detalicznej 
w  zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z  materiałami piśmiennymi, usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami 
papierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami to-
aletowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sporto-
wym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi w zakresie de-
talicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi sprze-
daży detalicznej świadczone on-line w zakresie zabawek, usługi sprzeda-
ży detalicznej świadczone on-line w zakresie torebek, usługi w zakresie 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, usługi 

sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprze-
daży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, 
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów ko-
smetycznych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie 
artykułów jubilerskich, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line 
w zakresie artykułów bagażowych, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie kwiatów, usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie słodyczy, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z torbami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z nićmi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sztućcami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów 
samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów spor-
towych, usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  materiałami artystycz-
nymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  wyposażeniem domu, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokry-
ciami podłogowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami 
kuchennymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informa-
tycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem audiowizu-
alnym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toaletowymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  artykułami do  szycia, usługi sprzedaży hurtowej w  związ-
ku z  artykułami do  czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z  jednorazowymi wyrobami papierowymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi w zakresie 
zamówień on-line, usługi reklamowe i marketingowe on-line, usługi skle-
pów detalicznych on-line obejmujące odzież, skomputeryzowane usługi 
w zakresie składania zamówień on-line 

(111) 327776 (220) 2019 07 15 (210) 502263
(151) 2019 12 09 (441) 2019 08 19
(732) gROUP SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Krościenko (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) enzo
(540) 

(591) granatowy, jasnoniebieski, biały, niebieski, różowy, zielony, 
żółty, czerwony
(531) 29 01 15, 27 05 02, 27 05 05, 27 05 17, 01 15 01
(510), (511) 3 preparaty do prania, proszki do prania, płyny do prania, 
środki do płukania do prania, mydła do prania, preparaty chemiczne 
do prania, środki ochronne do prania, preparaty do prania chemiczne-
go, środki zmiękczające do prania, środki do namaczania prania, prepa-
raty do prania przyciągające brud, preparaty do prania przyciągające 
barwniki, kulki do prania z detergentem, dodatki do prania do zmięk-
czania wody, chusteczki antystatyczne stosowane w  suszarkach 
do prania, farbki do prania, środki ochronne do prania, płyny do pra-
nia chemicznego, krochmal do prania, środki wspomagające płukanie, 
stosowane podczas prania ubrań, środki do namaczania prania 

(111) 327777 (220) 2019 07 15 (210) 502269
(151) 2019 12 18 (441) 2019 09 02
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(732) PaWlICKI JaCeK F h U  PaWlICKI, Osjaków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) galeRIa łODygOWa
(510), (511) 35 usługi importowo-eksportowe, usługi pośrednictwa 
handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi prowa-
dzenia sprzedaży w  galeriach, sklepach i/lub hurtowniach poprzez 
agentów oraz za pośrednictwem strony internetowej towarów takich 
jak: artykuły ogólno-spożywcze, mięso i wyroby z mięsa, wyroby wę-
dliniarskie, ryby, skorupiaki i  mięczaki, produkty rolne, ogrodnicze 
i  leśne, owoce i  warzywa, przetwory owocowo-warzywne, wyroby 
piekarnicze, cukiernicze i słodycze, lody, mleko i produkty mleczne, 
mąka, wyroby na bazie mąki i przetworów zbożowych, kasze, maka-
rony, jaja, oleje i tłuszcze jadalne, napoje bezalkoholowe i alkoholo-
we, herbata, kawa, kakao, zioła i przyprawy, zupy, artykuły tytoniowe, 
prasa i wydawnictwa, artykuły szkolne, kosmetyki, artykuły toaleto-
we i  chemii gospodarczej, artykuły przemysłowe i  gospodarstwa 
domowego, meble, materiały budowlane, sprzęt telekomunikacyjny, 
elektroniczny i  komputerowy, sprzęt RTV i  agD, części i  akcesoria 
motoryzacyjne, artykuły farmaceutyczne, sprzęt sportowy, odzież 
i obuwie, wyroby jubilerskie, biżuteria, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, usługi w zakresie marketingu i prezentacji towarów i usług, 
usługi reklamowe i  promocyjne, dystrybucja materiałów reklamo-
wych, próbek i  wzorów wyrobów, organizacja pokazów, targów 
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 36 usługi agencji 
nieruchomości, usługi wyceny nieruchomości, administrowanie i za-
rządzanie nieruchomościami, kupno, sprzedaż, dzierżawa i wynajem 
nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych i  handlo-
wych, usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, 
mieszkaniami, działkami, lokalami użytkowymi i handlowymi, w tym 
w zakresie kupna-sprzedaży, zamiany, wynajmu nieruchomości, do-
radztwo w zakresie nieruchomości, prowadzenie inwestycji kapitało-
wych w zakresie nieruchomości, 37 kompleksowa obsługa samocho-
dów i  motocykli: naprawa, konserwacja, czyszczenie, smarowanie 
i polerowanie pojazdów, wymiana olejów, naprawy tapicerskie, usłu-
gi warsztatowe i  lakiernicze, serwis ogumienia, wymiana, naprawa 
i wulkanizacja opon, wyważanie kół samochodowych, usługi myjni 
samochodowych, 43 usługi hotelarskie związane z rezerwacją, cza-
sowym zakwaterowaniem oraz wyżywieniem w hotelach, motelach, 
domach wczasowych i  turystycznych, usługi gastronomiczne zwią-
zane z podawaniem potraw i napojów w barach, kafeteriach, kawiar-
niach, karczmach, restauracjach, stołówkach, przygotowywanie dań 
na  zamówienie oraz ich  dostawa-katering, obsługa imprez promo-
cyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, balów na zlecenie osób trzecich 
polegająca na zaopatrzeniu w żywność i napoje, wynajmowanie sali 
na posiedzenia wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinforma-
tyczny: telefax, komputer, Internet 

(111) 327778 (220) 2019 07 15 (210) 502277
(151) 2019 12 18 (441) 2019 09 02
(732) enZa ZaDen POlanD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UPRaWIaJ Ze SMaKIeM
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 05 09 17, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 31 nasiona, warzywa świeże 

(111) 327779 (220) 2019 07 22 (210) 502576
(151) 2020 01 10 (441) 2019 09 16
(732) STOWaRZySZenIe InŻynIeRÓW I TeChnIKÓW 
KOMUnIKaCJI RP ZaRZĄD KRaJOWy, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) SITK
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 25 01 05, 26 01 05, 26 01 18, 29 01 12, 27 05 05
(510), (511) 35 wystawy w celach handlowych lub reklamowych, or-
ganizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 41 orga-
nizowanie i  prowadzenie konferencji, organizowanie i  prowadzenie 
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
jako szkolenie, organizowanie konkursów jako edukacja lub rozrywka, 
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych 

(111) 327780 (220) 2019 07 15 (210) 502281
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 02
(732) MaJOneZy SPÓłDZIelnIa PRaCy PRODUKCyJnO-hanDlOWa 
W KĘTRZynIe, Kętrzyn (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KĘTRZyŃSKI 1945 Karpatka z kremem
(540) 

(591) brązowy, jasnobrązowy, czarny, żółty
(531) 26 05 01, 26 05 06, 26 05 16, 26 05 17, 26 05 18, 27 05 01, 
27 05 05, 27 05 11, 26 11 03, 26 11 05, 26 11 11, 26 11 12, 29 01 14
(510), (511) 30 ciasta 

(111) 327781 (220) 2019 07 15 (210) 502282
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 02
(732) MaJeWSKa BeaTa, gdynia (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) helP-IK
(540) 

(591) granatowy, niebieski, żółty
(531) 26 11 03, 26 11 10, 26 11 12, 27 05 01, 27 05 05, 29 01 13, 
26 01 01, 02 07 23
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi 

(111) 327782 (220) 2019 07 15 (210) 502289
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 02
(732) MaJOneZy SPÓłDZIelnIa PRaCy PRODUKCyJnO-hanDlOWa 
W KĘTRZynIe, Kętrzyn (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KĘTRZyŃSKI 1945 Kruche ciasto
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(540) 

(591) brązowy, jasnobrązowy, czarny, żółty
(531) 26 05 01, 26 05 06, 26 05 16, 26 05 17, 26 05 18, 26 11 03, 
26 11 05, 26 11 11, 26 11 12, 27 05 01, 27 05 05, 27 05 11, 29 01 14
(510), (511) 30 ciasta 

(111) 327783 (220) 2019 07 15 (210) 502291
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 02
(732) MaJOneZy SPÓłDZIelnIa PRaCy PRODUKCyJnO-hanDlOWa  
W KĘTRZynIe, Kętrzyn (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KĘTRZyŃSKI 1945 Babka o smaku CyTRynOWyM
(540) 

(591) brązowy, jasnobrązowy, czarny, żółty
(531) 26 05 01, 26 05 06, 26 05 16, 26 05 17, 26 05 18, 26 11 03, 
26 11 05, 26 11 11, 26 11 12, 27 05 01, 27 05 05, 27 05 11, 29 01 14
(510), (511) 30 ciasta 

(111) 327784 (220) 2019 07 15 (210) 502293
(151) 2019 12 18 (441) 2019 09 02
(732) yOlO SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) yOlO pay
(540) 

(591) ciemnoróżowy, niebieski, pomarańczowy, szary, zielony
(531) 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 36 pożyczki-usługi finansowe, doradztwo finansowe, 
operacje finansowe 

(111) 327785 (220) 2019 07 15 (210) 502294
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 02
(732) MaJOneZy SPÓłDZIelnIa PRaCy PRODUKCyJnO-hanDlOWa 
W KĘTRZynIe, Kętrzyn (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KĘTRZyŃSKI 1945 Piernik kętrzyński
(540) 

(591) brązowy, jasnobrązowy, pomarańczowy, czarny
(531) 01 01 02, 01 01 10, 26 05 01, 26 05 06, 26 05 16, 26 05 17, 

26 05 18, 26 11 03, 26 11 05, 26 11 11, 26 11 12, 27 05 01, 27 05 05, 
27 05 11, 29 01 14
(510), (511) 30 ciasta 

(111) 327786 (220) 2019 07 15 (210) 502296
(151) 2019 12 18 (441) 2019 09 02
(732) BOTlanD B  DeRKaCZ SPÓłKa JaWna, gola (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) BOTlanD
(510), (511) 7 pistolety dozujące klej, elektryczne, pistolet elektryczny 
do  kleju, pistolety do  kleju termotopliwego, pistolety elektryczne 
do kleju, zautomatyzowane pistolety elektryczne do kleju, urządzenia 
do lutowania [gazowe], elektryczne urządzenia do lutowania, lutlampy 
[palniki do  lutowania], gazowe palniki do  lutowania, palniki gazowe 
do lutowania, urządzenia do lutowania twardego, maszyny do lutowa-
nia [gazowe], urządzenia do lutowania, elektryczne, urządzenia do lu-
towania rozpływowego, maszyny i przyrządy do spawania i lutowania, 
wiertarki, wiertarki o napędzie innym niż ręczny, wiertarki elektryczne, 
szlifierki, klucze zaciskające [maszyny], akcesoria do zaciskania przed-
miotów obrabianych [maszyny], akcesoria do zaciskania przedmiotów 
obrabianych [części do maszyn], przenośniki taśmowe, taśmy szlifier-
skie do użytku z maszynami, szczypce przegubowe do prętów [maszy-
ny], szczypce do cięcia drutu [maszyny], hamulce zapobiegające huśta-
niu się szczypiec, mechanicznie obsługiwane ręczne szczypce 
do  obciskania, wkrętarki elektryczne, wkrętarki [maszyny], ostrza 
wkrętaków do  wkrętaków elektrycznych, ostrza wkrętaków do  ma-
szyn, silniki do wkrętaków mechanicznych do nakrętek, klucze udaro-
we, nasadowe klucze [maszyny], klucze maszynowe [maszyny], frezar-
ki do  kluczy, hydrauliczne klucze dynamometryczne, klucze 
dynamometryczne [maszyny], klucze zapadkowe [maszyny], klucze 
do nakrętek [maszyny], klucze maszynowe nasadowe [maszyny], ma-
szyny do  produkcji kluczy, klucze o  napędzie elektrycznym, klucze 
do mocowania świdrów [maszyny], klucze do odłączania świdrów [ma-
szyny], klucze do  mocowania wierteł [maszyny], klucze zapadkowe 
z napędem pneumatycznym, klucze zapadkowe z napędem elektrycz-
nym, klucze do odłączania narzędzi skrawających, 9 klawiatury, klawia-
tury bezprzewodowe, klawiatury wielofunkcyjne, klawiatury do  do-
prowadzania sygnałów audio, wideo i sygnałów cyfrowych, klawiatury 
komputerowe, klawiatury do  smartfonów, klawiatury do  tabletów, 
klawiatury do  alarmów bezpieczeństwa, klawiatury wielofunkcyjne 
do  komputerów, klawiatury z  wybieraniem tonowym, klawiatury 
do telefonów komórkowych, urządzenia do projekcji wirtualnych kla-
wiatur, zestawy telefoniczne z ekranem i klawiaturą, myszki kompute-
rowe, myszka komputerowa, podkładki pod myszy, myszy do kompu-
tera, podkładki pod myszki, podkładki pod myszy komputerowe, 
bezprzewodowe myszy do komputerów, podkładki do myszek kom-
puterowych, myszy [sprzęt do przetwarzania danych], myszka (kom-
puterowe urządzenie peryferyjne), podpórki pod nadgarstki dla użyt-
kowników myszy komputerowych, kontrolery (regulatory), kontrolery 
czujników, kontrolery gradacji [kontrolery kalibracji], kontrolery ruchu, 
kontrolery wysokości, elektroniczne kontrolery prędkości, kontrolery 
monitorów wideo, elektroniczne kontrolery cyfrowe, kontrolery 
do sieci ethernet, kontrolery stacji bazowej do telekomunikacji, kon-
trolery RaID [nadmiarowa macierz niezależnych dysków], przyrządy 
miernicze, do  wykrywania i  monitorowania, wskaźniki i  kontrolery, 
karty USB, karty pamięciowe, karty graficzne, karty kodowane, karty 
pamięci SD, elektroniczne karty-klucze, czyste karty USB, karty graficz-
ne do komputera, karty rozszerzeń do komputerów, karty do kompu-
terów osobistych (PC), karty pamięci tylko do  odczytu [ROM], huby 
USB, rozgałęźniki [huby] do drukarek, przewody do USB, zasilacze sie-
ciowe, zasilacze wysokonapięciowe, elektroniczne zasilacze, głośniki 
samochodowe, głośniki, głośniki bezprzewodowe, głośniki osobiste, 
głośniki inteligentne, przenośne głośniki, głośniki audio, głośniki kom-
puterowe, przełączniki głośników, systemy głośnikowe, domowe gło-
śniki audio, przenośne głośniki wibracyjne, głośniki do pojazdów, gło-
śniki do  wideokonferencji, głośniki do  gramofonów, głośniki [sprzęt 
audio], głośniki do monitorów, tuby do głośników, kable do głośników, 
głośnikowe stacje dokujące, głośniki do monitora studyjnego, głośniki 
z  wbudowanymi wzmacniaczami, głośniki do  telefonów komórko-
wych, głośniki pomocnicze do telefonów komórkowych, głośniki bez-
przewodowe z możliwością połączenia, głośniki do przenośnych od-
twarzaczy multimedialnych, przetworniki sygnałów do  głośników 
audio, bezpieczniki układowe, bezpieczniki topiko we, bezpieczniki 
termiczne, bezpieczniki elektryczne, urządzenia gPS, urządzenia na-
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wigacyjne gPS, urządzenia systemu gPS, multimedialne systemy na-
wigacji gPS do pojazdów, ładowarki, ładowarki bezprzewodowe, łado-
warki USB, ładowarki sieciowe, ładowarki przenośne, ładowarki 
samochodowe, ładowarki do smartfonów, ładowarki do waporyzato-
rów, ładowarki do joysticków, kompensacyjne ładowarki baterii, łado-
warki dla akumulatorów, ładowarki do baterii, ładowarki baterii elek-
trycznych, ładowarki do  elektronicznych papierosów, ładowarki 
do  telefonów komórkowych, ładowarki do  papierosów elektronicz-
nych, ładowarki do  baterii słonecznych, ładowarki do  samochodów 
elektrycznych, ładowarki USB do  elektronicznych papierosów, łado-
warki do baterii do tabletów, ładowarki do baterii do laptopów, łado-
warki do elektronicznych przyborów dla palaczy, ładowarki do akumu-
latorów do  pojazdów silnikowych, ładowarki baterii do  użytku 
z telefonami, ładowarki do telefonów komórkowych, do użytku w po-
jazdach, rejestratory elektryczne, rejestratory danych, rejestratory gra-
ficzne, elektroniczne rejestratory wyników, rejestratory rozmów tele-
fonicznych, elektryczne rejestratory wyników, uchwyty bezpie- 
cznikowe, uchwyty do głośników, uchwyty do aparatów fotograficz-
nych, uchwyty samochodowe do telefonów, uchwyty przystosowane 
do telefonów komórkowych, uchwyty ścienne dla monitorów telewi-
zyjnych, uchwyty do  mocowania przystosowane do  komputerów, 
uchwyty do kamer montowanych do kasków, uchwyty na deskę roz-
dzielczą na  telefony komórkowe, uchwyty na  deskę rozdzielczą 
do urządzeń nawigacyjnych, uchwyty do mocowania przystosowane 
do  monitorów komputerowych, uchwyty na  tablety przystosowane 
do użytku w samochodach, uchwyty do korzystania z telefonów ko-
mórkowych bez użycia rąk, przetwornice jednotwornikowe, syreny, 
syreny do pojazdów, lampy fotoelektronowe, lampy termoelektrycz-
ne, sygnalizacyjne lampy, fotograficzne lampy błyskowe, lampy sygna-
lizacyjne, lampy optyczne, lampy mikrofalowe, lampy elektronopro-
mieniowe, lampy nadawcze, lampy katodowe, lampy prostownicze, 
lampy elektronowe, lampy stroboskopowe [znaki ostrzegawcze], lam-
py elektronowe wzmacniające obraz, lampy z  zimną katodą, lampy 
stroboskopowe [ostrzegawcze znaki], lampy do  ciemni fotograficz-
nych, lampy elektronowe próżniowe [radio], lampy błyskowe do apa-
ratów fotograficznych, telefon głośnomówiący, zestawy głośnomó-
wiące do  telefonów komórkowych, urządzenia głośnomówiące 
do  telefonów komórkowych, radiatory, wentylatory chłodzące we-
wnętrzne do  komputerów, wentylatory do  procesorów głównych 
[CPU], elektroniczne obwody sterownicze do wentylatorów elektrycz-
nych, ogniwa i baterie suche, ogniwa i baterie elektryczne, ogniwa su-
che elektryczne, ogniwa słoneczne, ogniwa mokre, ogniwa obciążni-
kowe, ogniwa paliwowe, ogniwa suche, elektrolizery [ogniwa 
elektrolityczne], czujniki alarmowe do  lodówek, czujniki alarmowe 
do pralek, alarmy, alarmy dźwiękowe, alarmy akustyczne, alarmy oso-
biste, alarmy bezpieczeństwa, alarmy antywłamaniowe, alarmy base-
nowe, alarmy pożarowe, czujniki, czujnik ruchu, czujniki płomieni, 
czujniki fotoelektryczne, czujniki kątowe, czujniki elektryczne, czujniki 
elektrooptyczne, czujniki gazu, czujniki biologiczne, czujniki przyspie-
szenia, czujniki światła, czujniki temperatury, czujniki ciśnienia, czujni-
ki optyczne, czujniki przeciwpożarowe, czujniki ognia, czujniki sej-
smiczne, czujniki laserowe, czujniki zasięgu, czujniki oscylacyjne, 
czujniki ruchu, czujniki ciepła, czujniki termistorowe, czujniki synchro-
niczne, czujniki zanieczyszczenia, czujniki promieniowania, czujniki 
pomiarowe, czujniki magnetyczne, czujniki poziomu, czujniki cyfrowe, 
czujniki zajęcia, czujniki wibracji, czujniki dymu, czujniki elektroniczne, 
czujniki światłowodowe, czujniki ultradźwiękowe, czujniki zderzenia, 
czujniki odległości, czujniki wilgotności, czujniki tensometryczne, 
czujniki naprężenia, czujniki zbliżeniowe, czujniki piezoelektryczne, 
przełączniki czujnikowe, czujniki punktu rosy, czujniki ciepła [termo-
staty], czujniki prądu elektrycznego, czujniki dwutlenku węgla, elek-
troniczne czujniki pomiarowe, czujniki do migawek, elektryczne czuj-
niki dymu, elektromagnetyczne czujniki pomiarowe, czujniki 
i  detektory, czujniki poziomu wypełnienia, czujniki poziomu paliwa, 
czujniki poziomu benzyny, aktywne czujniki podczerwieni, czujniki 
ekranów dotykowych, czujniki kontroli obrotów, czujniki pomiaru ob-
rotów, czujniki wykrywające obiekty, zdalne czujniki temperatury, 
czujniki do biochipów, czujniki położenia leD, czujniki tlenku węgla, 
czujniki jakości powietrza, czujniki przepływu masowego, czujniki 
do silników, czujniki do pomiaru głębokości, czujniki używane w oce-
anografii, czujniki temperatury cieczy chłodzącej, czujniki do wykry-
wania intruzów, czujniki do ochrony prywatności, czujniki do określa-
nia prędkości, czujniki do  określania położenia, czujniki ciśnienia 
w oponach, czujniki poziomu płynu, czujniki poziomu płynów, czujniki 
zużycia płytek ciernych hamulców, czujniki typu włącz-wyłącz, czujni-

ki żyroskopowe z funkcją gPS, czujniki ruchu do świateł bezpieczeń-
stwa, czujniki dymu i tlenku węgla, czujniki do użytku z obrabiarkami, 
czujniki temperatury do celów naukowych, czujniki do monitorowania 
ruchów fizycznych, czujniki używane do  kontroli urządzeń, czujniki 
wykrywające otwieranie i  zamykanie okien, czujniki wykluwające 
otwieranie i zamykanie drzwi, czujniki tlenu, nie do użytku medyczne-
go, czujniki elektroniczne do pomiaru promieniowania słonecznego, 
czujniki do użytku przy regulacji silników, czujniki do pomiaru pozio-
mu wody i oleju, czujniki drgań przeznaczone do instalacji w obudo-
wach wiatraków, drukarki, drukarki laserowe, drukarki termiczne, dru-
karki plotery, drukarki kolorowe, drukarki uderzeniowe, drukarki 
bezuderzeniowe, drukarki rozetkowe, drukarki komputerowe, drukar-
ki igłowe, drukarki mozaikowe, drukarki dyskretyzujące, drukarki foto-
graficzne, drukarki atramentowe, drukarki optyczne, cyfrowe drukarki 
kolorowe, laserowe drukarki kolorowe, suche drukarki laserowe, dru-
karki wielofunkcyjne [MFP], drukarki kodów kreskowych, sterowniki 
drukarki laserowej, zautomatyzowane drukarki do  biletów, drukarki 
kolorowe do  dokumentów, drukarki atramentowe do  dokumentów, 
drukarki laserowe do dokumentów, drukarki do błon suchych, drukarki 
umożliwiające współdzielenie portów, drukarki z wyjściami zintegro-
wanymi, drukarki atramentowe kolorowe do  dokumentów, cyfrowe 
drukarki kolorowe do dokumentów, drukarki do dokumentów do kom-
puterów, drukarki laserowe do błon suchych, laserowe drukarki koloro-
we do  dokumentów, oprogramowanie do  sterowania drukarkami 
komputerowymi, drukarki atramentowe do  drukowania w  kolorze, 
urządzenie pozwalające na  korzystanie z  drukarki wielu użytkowni-
kom, aplikacje programowe do pobrania do użytku z drukarkami trój-
wymiarowymi, słuchawki, słuchawki stereofoniczne, słuchawki telefo-
niczne, słuchawki [douszne], słuchawki muzyczne, słuchawki douszne, 
słuchawki dokanałowe, wzmacniacze słuchawkowe, słuchawki bez-
przewodowe, zestawy słuchawkowe, futerały na  słuchawki, konsole 
ze  słuchawkami, słuchawki do  aparatów telefonicznych, pokrowce 
na słuchawki telefoniczne, słuchawki [zakładane na głowę], słuchawki 
z redukcją hałasu, zestawy słuchawkowe do telefonów, bezprzewodo-
we zestawy słuchawkowe do zastosowania z telefonami komórkowy-
mi, audiowizualne zestawy słuchawkowe do grania w gry wideo, słu-
chawki osobiste do  urządzeń do  transmisji dźwięku, zestawy 
słuchawkowe do użytku z komputerami, słuchawki do gier z wirtualną 
rzeczywistością, zestawy słuchawkowe do  telefonów komórkowych, 
bezprzewodowe zestawy słuchawkowe do smartfonów, słuchawki do-
uszne do telefonów komórkowych, papierowe pokrowce na słuchawki 
telefoniczne, słuchawki z mikrofonem do komunikacji, słuchawki bez-
przewodowe do tabletów, mikrofony, mikrofony obu uszne, przyciski 
mikrofonów, żurawie mikrofonowe, wtyczki do mikrofonów, miksery 
do mikrofonów, stojaki do mikrofonów, kable do mikrofonów, mikro-
fony do urządzeń łączności, mikrofony [do urządzeń telekomunikacyj-
nych], rozgałęźniki elektroniczne do mikrofonów, zestawy słuchawek 
z  mikrofonem, mikrofony do  używania bez użycia rąk do  telefonów 
komórkowych, odtwarzacze płyt, odtwarzacze stereo, odtwarzacze 
wideodysków, odtwarzacze audio, odtwarzacze dźwięku, odtwarza-
cze taśm, odtwarzacze kaset, odtwarzacze MP4, odtwarzacze mediów, 
odtwarzacze wideo, odtwarzacze DVD, odtwarzacze mP3, odtwarza-
cze płyt kompaktowych, odtwarzacze kaset magnetofonowych, od-
twarzacze dysków wideo, odtwarzacze kasetowe samochodowe, od-
twarzacze kaset audio, odtwarzacze kaset wideo, odtwarzacze dysków 
optycznych, odtwarzacze cyfrowe audio, odtwarzacze audio MPeg, 
odtwarzacze płyt gramofonowych, odtwarzacze płyt DVD, odtwarza-
cze płyt fonograficznych, przenośne odtwarzacze multimedialne, etui 
na  przenośne odtwarzacze mediów, pokrowce na  odtwarzacze płyt 
DVD, etui na cyfrowe odtwarzacze mediów, pokrowce na odtwarzacze 
płyt CD, futerały na  przenośne odtwarzacze muzyczne, pokrowce 
ochronne na  odtwarzacze MP3, samochodowe odtwarzacze kaset 
magnetofonowych, rurki z ustnikiem do oddychania pod wodą, rurki 
izolacyjne na  kable elektryczne, rurki szklane do  celów naukowych, 
rurki wskaźnikowe do badania jonów, rurki do nurkowania, rurki kapi-
larne, rurki światłoczułe, rurki Pitota, bezpieczniki układowe, bezpiecz-
niki termiczne, bezpieczniki topikowe, bezpieczniki elektryczne, cera-
miczne bezpieczniki, bloki bezpieczników, drut bezpiecznikowy, 
skrzynki bezpiecznikowe, uchwyty bezpiecznikowe, wskaźniki bez-
piecznikowe, bezpieczniki termiczne prądowe, elektryczne bezpiecz-
niki stykowe, bezpieczniki do pojazdów, zespoły połączeń bezpieczni-
kowych, bezpieczniki [do  urządzeń telekomunikacyjnych], bez- 
pieczniki do urządzeń telekomunikacyjnych, skrzynki do bezpieczni-
ków elektrycznych, kondensatory, potencjometry cyfrowe, rezystory 
nastawne [potencjometry], rezystory zmienne, rezystory elektryczne, 
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rezystory indukcyjne, rezonatory, kamery wideo, kamera filmowa, te-
lewizyjne kamery, kamery telewizyjne, kamery termowizyjne, kamery 
internetowe, kamery bezpieczeństwa, kamery pokładowe, kamery 
nadzorujące, kamery akcji, kamery konferencyjne, kamery monitorują-
ce sieć, monopody na kamery, gogle z kamerą, kamery aktywowane 
ruchem, osłona na kamerę, pokrowce na kamery, cyfrowe kamery wi-
deo, kamery do  pojazdów, kamery na  podczerwień, urządzenia 
do montowania kamer, stojaki do kamer wideo, obiektywy do kamer 
wideo, kamery do  szybkiego skanowania, kamery cofania do  pojaz-
dów, kamery do  telewizji przemysłowej, kamery do  desek rozdziel-
czych, kamery wideo do nadzoru, układy sprzęgające do kamer wideo, 
kamery endoskopowe do  celów przemysłowych, kamery wideo 
do emisji telewizyjnej, sieciowe kamery monitorujące do nadzoru, wo-
doodporne futerały na kamery wideo, uchwyty do kamer montowa-
nych do kasków, kamery z opcją podglądu wielu klatek, kamery wideo 
do analizy uderzenia golfowego, kamery wideo przystosowane do ce-
lów monitoringowych, oprogramowanie przetwarzające obrazy 
do kamer w pojazdach, kamery filmowe przeznaczone do samowywo-
łujących się klisz, kamery do monitorowania i kontroli sprzętu w elek-
trowni atomowej, przenośne kamery wideo z wbudowanymi urządze-
niami do  odtwarzania kaset wideo, pamięć USB [pendrive], dyski 
miękkie [dyskietki], dyski CD-ROM, magnetyczne dyski twarde, dyski 
do przechowywania danych, czyste dyski twarde do komputerów, an-
teny, anteny mikrofalowe, anteny radiowe, anteny telewizyjne, anteny 
samochodowe, anteny satelitarne, anteny paraboliczne, anteny sygna-
łowe, anteny jako urządzenia komunikacyjne, anteny jako części skła-
dowe, piloty automatyczne, piloty zdalnego sterowania, piloty do pro-
jektorów, piloty do  telewizorów, piloty do  rolet okiennych, piloty 
do  sprzętu audiowizualnego, piloty do  systemów multimedialnych, 
piloty do  zestawów stereo, piloty do  odbiorników radiowych, piloty 
do urządzeń elektronicznych, piloty zdalne do silników, odbiorniki ra-
diowe do  pilotów, nadajniki radiowe do  pilotów, piloty [urządzenia 
do zdalnego sterowania], elektroniczne breloki do kluczy będące pilo-
tami zdalnego sterowania, konwertery elektryczne, konwertery elek-
troakustyczne, konwertery antenowe, konwertery lnC, konwertery 
poziomów, konwertery prądowe, konwertery miar, konwertery sygna-
łów, konwertery częstotliwości, laptopy konwertowalne, konwertery 
energii elektrycznej, konwertery telewizji kablowej, konwertery 
do  drukarek, konwertery cyfrowo-analogowe, konwertery standar-
dów telewizyjnych, konwertery ultrawysokiej częstotliwości, konwer-
tery częstotliwości UhF, konwertery wielkiej częstotliwości, konwerte-
ry prądu stałego, konwertery napięcia na  prąd, konwerter 
częstotliwości do oscylatorów wzbudzających, konwertery prądu sta-
łego/prądu zmiennego, elektroniczne konwertery częstotliwości 
do silników elektrycznych dużej prędkości, magnesy, magnesy dekora-
cyjne, magnesy trwałe, magnesy podnoszące, magnesy na  lodówki, 
magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, magnesy na  lodówkę, ma-
gnesy do celów przemysłowych, magnesy do wymazywania danych, 
magnesy dekoracyjne na  lodówki, magnesy dekoracyjne w kształcie 
zwierząt, magnesy dekoracyjne w kształcie liczb, magnesy dekoracyj-
ne w  kształcie liter, lampy termoelektryczne, sygnalizacyjne lampy, 
lampy fotoelektronowe, lampy elektronowe, lampy prostownicze, 
lampy katodowe, lampy elektronopromieniowe, lampy mikrofalowe, 
lampy nadawcze, lampy optyczne, lampy sygnalizacyjne, wzmacnia-
cze lampowe, fotograficzne lampy błyskowe, lampy elektronowe [ter-
moelektronowe], lampy szczelinowe [biomikroskopy], lampy błysko-
we [fotografia], elektronowe lampy odbiorcze, telewizyjna lampa 
analizująca, lampy ciemniowe [fotografia], lampy elektronowe wzmac-
niające, stateczniki do lamp halogenowych, stateczniki do lamp fluore-
scencyjnych, zapłonniki do  lamp elektrycznych, lampy elektronowe 
przetworników obrazu, lampy ostrzegawcze do pojazdów, lampy stro-
boskopowe [znaki ostrzegawcze], lampy z zimną katodą, lampy elek-
tronowe wzmacniające obraz, lampy stroboskopowe [ostrzegawcze 
znaki], lampy do ciemni fotograficznych, lampy elektronowe próżnio-
we [radio], lampy ostrzegawcze [znaki nawigacyjne], stateczniki elek-
troniczne do lamp wyładowczych, stateczniki do gazowych lamp wy-
ładowczych, lampy błyskowe do  aparatów fotograficznych, układy 
skupiające do lamp elektropromieniowych, lampy o fali bieżącej [lFB], 
lampy sygnalizacyjne do  tablicy rozdzielczej, lampki ostrzegawcze 
do  desek rozdzielczych, przyrządy do  badania charakterystyki lamp 
próżniowych, lampy do użytku jako sygnały ostrzegawcze, lampy rent-
genowskie, nie do celów medycznych, źródła światła [lampy błyskowe] 
do celów fotograficznych, lampy elektronowe z termokatodą do od-
biorników radiowych, statecznik do lampy fluorescencyjnej stosowa-
nej w oświetleniu elektrycznym, wyładowcze lampy rurowe, elektrycz-

ne, inne niż do  oświetlania, elektroniczne sterowniki [eCg] do  lamp 
i  opraw oświetleniowych leD, optyczne płytki prototypowe, elek-
tryczne płytki stykowe, płytki półprzewodnikowe, płytki cyfrowe, 
płytki krzemowe, płytki drukowane, płytki przełączników elektrycz-
nych, elektryczne płytki drukowane, płytki drukowane sterowników, 
przejściówki audio, przejściówki do kabli, przejściówki / rozgałęziacze 
do  kabli, przejściówki do  kabli koncentrycznych, przejściówki stereo 
do samochodów, przejściówki do wtyczek elektrycznych, programa-
tory czasowe, programatory centralnego ogrzewania, kable i przewo-
dy elektryczne, przekaźniki, bezprzewodowe przełączniki, przełączni-
ki uniwersalne [elektroniczne], przełączniki poziomu, przełączniki 
optyczne, przełączniki ściemniające, przełączniki głośników, przełącz-
niki elektromagnetyczne, przełączniki piezoelektryczne, przełączniki 
dostępowe, przełączniki koncentryczne, przełączniki dziesiętne, prze-
łączniki haczykowe, przełączniki danych, przełączniki temperaturowe, 
przełączniki mocy, przełączniki elektryczne, przełączniki telekomuni-
kacyjne, przełączniki magnetyczne, przełączniki czujnikowe, ładowar-
ki do joysticków, klawiatury, przyciski alarmowe, przyciski mikrofonów, 
przyciski do dzwonków, wielofunkcyjne przyciski dotykowe, elektrycz-
ne wyłączniki przyciskowe, elektryczne panele przyciskowe, elektrycz-
ne przełączniki przyciskowe, elektryczne wyłączniki przyciskowe 
blaszkowe, transformatory, stabilizatory napięcia, stabilizatory często-
tliwości, stabilizatory obrazu, stabilizatory do wzmacniaczy dwukana-
łowych, ekrany, wyświetlacze, tablety, smartfony, telefony, przyrządy 
do pomiaru czasu (z wyłączeniem zegarów i zegarków), zegarki inteli-
gentne, smartfony w kształcie zegarka, 35 usługi sprzedaży detalicz-
nej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej, oraz poprzez 
ofertę bezpośrednią towarów, usługi handlu detalicznego, usługi han-
dlu detalicznego online, usługi handlu hurtowego, usługi sprzedaży 
detalicznej, usługi sprzedaży detalicznej świadczonej online, usługi 
sprzedaży hurtowej, administrowanie działalności handlowej, usługi 
doradcze w  zakresie franchisingu, zarządzanie przedsiębiorstwami 
franchisingowymi, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania 
działalnością gospodarczą, zarządzanie przedsiębiorstwami handlo-
wymi, centrami handlowymi, punktami usługowym, sklepami-deta-
licznymi, hurtowymi, internetowymi 
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(591) bialy, czarny, czerwony
(531) 26 04 01, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 7 pistolety dozujące klej, elektryczne, pistolet elektryczny 
do  kleju, pistolety do  kleju termotopliwego, pistolety elektryczne 
do kleju, zautomatyzowane pistolety elektryczne do kleju, urządzenia 
do lutowania [gazowe], elektryczne urządzenia do lutowania, lutlampy 
[palniki do  lutowania], gazowe palniki do  lutowania, palniki gazowe 
do lutowania, urządzenia do lutowania twardego, maszyny do lutowa-
nia [gazowe], urządzenia do lutowania, elektryczne, urządzenia do lu-
towania rozpływowego, maszyny i przyrządy do spawania i lutowania, 
wiertarki, wiertarki o napędzie innym niż ręczny, wiertarki elektryczne, 
szlifierki, klucze zaciskające [maszyny], akcesoria do zaciskania przed-
miotów obrabianych [maszyny], akcesoria do zaciskania przedmiotów 
obrabianych [części do maszyn], przenośniki taśmowe, taśmy szlifier-
skie do użytku z maszynami, szczypce przegubowe do prętów [maszy-
ny], szczypce do cięcia drutu [maszyny], hamulce zapobiegające huśta-
niu się szczypiec, mechanicznie obsługiwane ręczne szczypce 
do  obciskania, wkrętarki elektryczne, wkrętarki [maszyny], ostrza 
wkrętaków do  wkrętaków elektrycznych, ostrza wkrętaków do  ma-
szyn, silniki do wkrętaków mechanicznych do nakrętek, klucze udaro-
we, nasadowe klucze [maszyny], klucze maszynowe [maszyny], frezar-
ki do  kluczy, hydrauliczne klucze dynamometryczne, klucze 
dynamometryczne [maszyny], klucze zapadkowe [maszyny], klucze 
do nakrętek [maszyny], klucze maszynowe nasadowe [maszyny], ma-
szyny do  produkcji kluczy, klucze o  napędzie elektrycznym, klucze 
do mocowania świdrów [maszyny], klucze do odłączania świdrów [ma-
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szyny], klucze do  mocowania wierteł [maszyny], klucze zapadkowe 
z napędem pneumatycznym, klucze zapadkowe z napędem elektrycz-
nym, klucze do odłączania narzędzi skrawających, 9 klawiatury, klawia-
tury bezprzewodowe, klawiatury wielofunkcyjne, klawiatury do  do-
prowadzania sygnałów audio, wideo i sygnałów cyfrowych, klawiatury 
komputerowe, klawiatury do  smartfonów, klawiatury do  tabletów, 
klawiatury do  alarmów bezpieczeństwa, klawiatury wielofunkcyjne 
do  komputerów, klawiatury z  wybieraniem tonowym, klawiatury 
do telefonów komórkowych, urządzenia do projekcji wirtualnych kla-
wiatur, zestawy telefoniczne z ekranem i klawiaturą, myszki kompute-
rowe, myszka komputerowa, podkładki pod myszy, myszy do kompu-
tera, podkładki pod myszki, podkładki pod myszy komputerowe, 
bezprzewodowe myszy do komputerów, podkładki do myszek kom-
puterowych, myszy [sprzęt do przetwarzania danych], myszka (kom-
puterowe urządzenie peryferyjne), podpórki pod nadgarstki dla użyt-
kowników myszy komputerowych, kontrolery (regulatory), kontrolery 
czujników, kontrolery gradacji [kontrolery kalibracji], kontrolery ruchu, 
kontrolery wysokości, elektroniczne kontrolery prędkości, kontrolery 
monitorów wideo, elektroniczne kontrolery cyfrowe, kontrolery 
do sieci ethernet, kontrolery stacji bazowej do telekomunikacji, kon-
trolery RaID [nadmiarowa macierz niezależnych dysków], przyrządy 
miernicze, do  wykrywania i  monitorowania, wskaźniki i  kontrolery, 
karty USB, karty pamięciowe, karty graficzne, karty kodowane, karty 
pamięci SD, elektroniczne karty-klucze, czyste karty USB, karty graficz-
ne do komputera, karty rozszerzeń do komputerów, karty do kompu-
terów osobistych (PC), karty pamięci tylko do  odczytu [ROM], huby 
USB, rozgałęźniki [huby] do drukarek, przewody do USB, zasilacze sie-
ciowe, zasilacze wysokonapięciowe, elektroniczne zasilacze, głośniki 
samochodowe, głośniki, głośniki bezprzewodowe, głośniki osobiste, 
głośniki inteligentne, przenośne głośniki, głośniki audio, głośniki kom-
puterowe, przełączniki głośników, systemy głośnikowe, domowe gło-
śniki audio, przenośne głośniki wibracyjne, głośniki do pojazdów, gło-
śniki do  wideokonferencji, głośniki do  gramofonów, głośniki [sprzęt 
audio], głośniki do monitorów, tuby do głośników, kable do głośników, 
głośnikowe stacje dokujące, głośniki do monitora studyjnego, głośniki 
z  wbudowanymi wzmacniaczami, głośniki do  telefonów komórko-
wych, głośniki pomocnicze do telefonów komórkowych, głośniki bez-
przewodowe z możliwością połączenia, głośniki do przenośnych od-
twarzaczy multimedialnych, przetworniki sygnałów do  głośników 
audio, bezpieczniki układowe, bezpieczniki topiko we, bezpieczniki 
termiczne, bezpieczniki elektryczne, urządzenia gPS, urządzenia na-
wigacyjne gPS, urządzenia systemu gPS, multimedialne systemy na-
wigacji gPS do pojazdów, ładowarki, ładowarki bezprzewodowe, łado-
warki USB, ładowarki sieciowe, ładowarki przenośne, ładowarki 
samochodowe, ładowarki do smartfonów, ładowarki do waporyzato-
rów, ładowarki do joysticków, kompensacyjne ładowarki baterii, łado-
warki dla akumulatorów, ładowarki do baterii, ładowarki baterii elek-
trycznych, ładowarki do  elektronicznych papierosów, ładowarki 
do  telefonów komórkowych, ładowarki do  papierosów elektronicz-
nych, ładowarki do  baterii słonecznych, ładowarki do  samochodów 
elektrycznych, ładowarki USB do  elektronicznych papierosów, łado-
warki do baterii do tabletów, ładowarki do baterii do laptopów, łado-
warki do elektronicznych przyborów dla palaczy, ładowarki do akumu-
latorów do  pojazdów silnikowych, ładowarki baterii do  użytku 
z telefonami, ładowarki do telefonów komórkowych, do użytku w po-
jazdach, rejestratory elektryczne, rejestratory danych, rejestratory gra-
ficzne, elektroniczne rejestratory wyników, rejestratory rozmów tele-
fonicznych, elektryczne rejestratory wyników, uchwyty bezpie- 
cznikowe, uchwyty do głośników, uchwyty do aparatów fotograficz-
nych, uchwyty samochodowe do telefonów, uchwyty przystosowane 
do telefonów komórkowych, uchwyty ścienne dla monitorów telewi-
zyjnych, uchwyty do  mocowania przystosowane do  komputerów, 
uchwyty do kamer montowanych do kasków, uchwyty na deskę roz-
dzielczą na  telefony komórkowe, uchwyty na  deskę rozdzielczą 
do urządzeń nawigacyjnych, uchwyty do mocowania przystosowane 
do  monitorów komputerowych, uchwyty na  tablety przystosowane 
do użytku w samochodach, uchwyty do korzystania z telefonów ko-
mórkowych bez użycia rąk, przetwornice jednotwornikowe, syreny, 
syreny do pojazdów, lampy fotoelektronowe, lampy termoelektrycz-
ne, sygnalizacyjne lampy, fotograficzne lampy błyskowe, lampy sygna-
lizacyjne, lampy optyczne, lampy mikrofalowe, lampy elektronopro-
mieniowe, lampy nadawcze, lampy katodowe, lampy prostownicze, 
lampy elektronowe, lampy stroboskopowe [znaki ostrzegawcze], lam-
py elektronowe wzmacniające obraz, lampy z  zimną katodą, lampy 
stroboskopowe [ostrzegawcze znaki], lampy do  ciemni fotograficz-

nych, lampy elektronowe próżniowe [radio], lampy błyskowe do apa-
ratów fotograficznych, telefon głośnomówiący, zestawy głośnomó-
wiące do  telefonów komórkowych, urządzenia głośnomówiące 
do  telefonów komórkowych, radiatory, wentylatory chłodzące we-
wnętrzne do  komputerów, wentylatory do  procesorów głównych 
[CPU], elektroniczne obwody sterownicze do wentylatorów elektrycz-
nych, ogniwa i baterie suche, ogniwa i baterie elektryczne, ogniwa su-
che elektryczne, ogniwa słoneczne, ogniwa mokre, ogniwa obciążni-
kowe, ogniwa paliwowe, ogniwa suche, elektrolizery [ogniwa 
elektrolityczne], czujniki alarmowe do  lodówek, czujniki alarmowe 
do pralek, alarmy, alarmy dźwiękowe, alarmy akustyczne, alarmy oso-
biste, alarmy bezpieczeństwa, alarmy antywłamaniowe, alarmy base-
nowe, alarmy pożarowe, czujniki, czujnik ruchu, czujniki płomieni, 
czujniki fotoelektryczne, czujniki kątowe, czujniki elektryczne, czujniki 
elektrooptyczne, czujniki gazu, czujniki biologiczne, czujniki przyspie-
szenia, czujniki światła, czujniki temperatury, czujniki ciśnienia, czujni-
ki optyczne, czujniki przeciwpożarowe, czujniki ognia, czujniki sej-
smiczne, czujniki laserowe, czujniki zasięgu, czujniki oscylacyjne, 
czujniki ruchu, czujniki ciepła, czujniki termistorowe, czujniki synchro-
niczne, czujniki zanieczyszczenia, czujniki promieniowania, czujniki 
pomiarowe, czujniki magnetyczne, czujniki poziomu, czujniki cyfrowe, 
czujniki zajęcia, czujniki wibracji, czujniki dymu, czujniki elektroniczne, 
czujniki światłowodowe, czujniki ultradźwiękowe, czujniki zderzenia, 
czujniki odległości, czujniki wilgotności, czujniki tensometryczne, 
czujniki naprężenia, czujniki zbliżeniowe, czujniki piezoelektryczne, 
przełączniki czujnikowe, czujniki punktu rosy, czujniki ciepła [termo-
staty], czujniki prądu elektrycznego, czujniki dwutlenku węgla, elek-
troniczne czujniki pomiarowe, czujniki do migawek, elektryczne czuj-
niki dymu, elektromagnetyczne czujniki pomiarowe, czujniki 
i  detektory, czujniki poziomu wypełnienia, czujniki poziomu paliwa, 
czujniki poziomu benzyny, aktywne czujniki podczerwieni, czujniki 
ekranów dotykowych, czujniki kontroli obrotów, czujniki pomiaru ob-
rotów, czujniki wykrywające obiekty, zdalne czujniki temperatury, 
czujniki do biochipów, czujniki położenia leD, czujniki tlenku węgla, 
czujniki jakości powietrza, czujniki przepływu masowego, czujniki 
do silników, czujniki do pomiaru głębokości, czujniki używane w oce-
anografii, czujniki temperatury cieczy chłodzącej, czujniki do wykry-
wania intruzów, czujniki do ochrony prywatności, czujniki do określa-
nia prędkości, czujniki do  określania położenia, czujniki ciśnienia 
w oponach, czujniki poziomu płynu, czujniki poziomu płynów, czujniki 
zużycia płytek ciernych hamulców, czujniki typu włącz-wyłącz, czujni-
ki żyroskopowe z funkcją gPS, czujniki ruchu do świateł bezpieczeń-
stwa, czujniki dymu i tlenku węgla, czujniki do użytku z obrabiarkami, 
czujniki temperatury do celów naukowych, czujniki do monitorowania 
ruchów fizycznych, czujniki używane do  kontroli urządzeń, czujniki 
wykrywające otwieranie i  zamykanie okien, czujniki wykluwające 
otwieranie i zamykanie drzwi, czujniki tlenu, nie do użytku medyczne-
go, czujniki elektroniczne do pomiaru promieniowania słonecznego, 
czujniki do użytku przy regulacji silników, czujniki do pomiaru pozio-
mu wody i oleju, czujniki drgań przeznaczone do instalacji w obudo-
wach wiatraków, drukarki, drukarki laserowe, drukarki termiczne, dru-
karki plotery, drukarki kolorowe, drukarki uderzeniowe, drukarki 
bezuderzeniowe, drukarki rozetkowe, drukarki komputerowe, drukar-
ki igłowe, drukarki mozaikowe, drukarki dyskretyzujące, drukarki foto-
graficzne, drukarki atramentowe, drukarki optyczne, cyfrowe drukarki 
kolorowe, laserowe drukarki kolorowe, suche drukarki laserowe, dru-
karki wielofunkcyjne [MFP], drukarki kodów kreskowych, sterowniki 
drukarki laserowej, zautomatyzowane drukarki do  biletów, drukarki 
kolorowe do  dokumentów, drukarki atramentowe do  dokumentów, 
drukarki laserowe do dokumentów, drukarki do błon suchych, drukarki 
umożliwiające współdzielenie portów, drukarki z wyjściami zintegro-
wanymi, drukarki atramentowe kolorowe do  dokumentów, cyfrowe 
drukarki kolorowe do dokumentów, drukarki do dokumentów do kom-
puterów, drukarki laserowe do błon suchych, laserowe drukarki koloro-
we do  dokumentów, oprogramowanie do  sterowania drukarkami 
komputerowymi, drukarki atramentowe do  drukowania w  kolorze, 
urządzenie pozwalające na  korzystanie z  drukarki wielu użytkowni-
kom, aplikacje programowe do pobrania do użytku z drukarkami trój-
wymiarowymi, słuchawki, słuchawki stereofoniczne, słuchawki telefo-
niczne, słuchawki [douszne], słuchawki muzyczne, słuchawki douszne, 
słuchawki dokanałowe, wzmacniacze słuchawkowe, słuchawki bez-
przewodowe, zestawy słuchawkowe, futerały na  słuchawki, konsole 
ze  słuchawkami, słuchawki do  aparatów telefonicznych, pokrowce 
na słuchawki telefoniczne, słuchawki [zakładane na głowę], słuchawki 
z redukcją hałasu, zestawy słuchawkowe do telefonów, bezprzewodo-
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we zestawy słuchawkowe do zastosowania z telefonami komórkowy-
mi, audiowizualne zestawy słuchawkowe do grania w gry wideo, słu-
chawki osobiste do  urządzeń do  transmisji dźwięku, zestawy 
słuchawkowe do użytku z komputerami, słuchawki do gier z wirtualną 
rzeczywistością, zestawy słuchawkowe do  telefonów komórkowych, 
bezprzewodowe zestawy słuchawkowe do smartfonów, słuchawki do-
uszne do telefonów komórkowych, papierowe pokrowce na słuchawki 
telefoniczne, słuchawki z mikrofonem do komunikacji, słuchawki bez-
przewodowe do tabletów, mikrofony, mikrofony obu uszne, przyciski 
mikrofonów, żurawie mikrofonowe, wtyczki do mikrofonów, miksery 
do mikrofonów, stojaki do mikrofonów, kable do mikrofonów, mikro-
fony do urządzeń łączności, mikrofony [do urządzeń telekomunikacyj-
nych], rozgałęźniki elektroniczne do mikrofonów, zestawy słuchawek 
z  mikrofonem, mikrofony do  używania bez użycia rąk do  telefonów 
komórkowych, odtwarzacze płyt, odtwarzacze stereo, odtwarzacze 
wideodysków, odtwarzacze audio, odtwarzacze dźwięku, odtwarza-
cze taśm, odtwarzacze kaset, odtwarzacze MP4, odtwarzacze mediów, 
odtwarzacze wideo, odtwarzacze DVD, odtwarzacze mP3, odtwarza-
cze płyt kompaktowych, odtwarzacze kaset magnetofonowych, od-
twarzacze dysków wideo, odtwarzacze kasetowe samochodowe, od-
twarzacze kaset audio, odtwarzacze kaset wideo, odtwarzacze dysków 
optycznych, odtwarzacze cyfrowe audio, odtwarzacze audio MPeg, 
odtwarzacze płyt gramofonowych, odtwarzacze płyt DVD, odtwarza-
cze płyt fonograficznych, przenośne odtwarzacze multimedialne, etui 
na  przenośne odtwarzacze mediów, pokrowce na  odtwarzacze płyt 
DVD, etui na cyfrowe odtwarzacze mediów, pokrowce na odtwarzacze 
płyt CD, futerały na  przenośne odtwarzacze muzyczne, pokrowce 
ochronne na  odtwarzacze MP3, samochodowe odtwarzacze kaset 
magnetofonowych, rurki z ustnikiem do oddychania pod wodą, rurki 
izolacyjne na  kable elektryczne, rurki szklane do  celów naukowych, 
rurki wskaźnikowe do badania jonów, rurki do nurkowania, rurki kapi-
larne, rurki światłoczułe, rurki Pitota, bezpieczniki układowe, bezpiecz-
niki termiczne, bezpieczniki topikowe, bezpieczniki elektryczne, cera-
miczne bezpieczniki, bloki bezpieczników, drut bezpiecznikowy, 
skrzynki bezpiecznikowe, uchwyty bezpiecznikowe, wskaźniki bez-
piecznikowe, bezpieczniki termiczne prądowe, elektryczne bezpiecz-
niki stykowe, bezpieczniki do pojazdów, zespoły połączeń bezpieczni-
kowych, bezpieczniki [do  urządzeń telekomunikacyjnych], bez- 
pieczniki do urządzeń telekomunikacyjnych, skrzynki do bezpieczni-
ków elektrycznych, kondensatory, potencjometry cyfrowe, rezystory 
nastawne [potencjometry], rezystory zmienne, rezystory elektryczne, 
rezystory indukcyjne, rezonatory, kamery wideo, kamera filmowa, te-
lewizyjne kamery, kamery telewizyjne, kamery termowizyjne, kamery 
internetowe, kamery bezpieczeństwa, kamery pokładowe, kamery 
nadzorujące, kamery akcji, kamery konferencyjne, kamery monitorują-
ce sieć, monopody na kamery, gogle z kamerą, kamery aktywowane 
ruchem, osłona na kamerę, pokrowce na kamery, cyfrowe kamery wi-
deo, kamery do  pojazdów, kamery na  podczerwień, urządzenia 
do montowania kamer, stojaki do kamer wideo, obiektywy do kamer 
wideo, kamery do  szybkiego skanowania, kamery cofania do  pojaz-
dów, kamery do  telewizji przemysłowej, kamery do  desek rozdziel-
czych, kamery wideo do nadzoru, układy sprzęgające do kamer wideo, 
kamery endoskopowe do  celów przemysłowych, kamery wideo 
do emisji telewizyjnej, sieciowe kamery monitorujące do nadzoru, wo-
doodporne futerały na kamery wideo, uchwyty do kamer montowa-
nych do kasków, kamery z opcją podglądu wielu klatek, kamery wideo 
do analizy uderzenia golfowego, kamery wideo przystosowane do ce-
lów monitoringowych, oprogramowanie przetwarzające obrazy 
do kamer w pojazdach, kamery filmowe przeznaczone do samowywo-
łujących się klisz, kamery do monitorowania i kontroli sprzętu w elek-
trowni atomowej, przenośne kamery wideo z wbudowanymi urządze-
niami do  odtwarzania kaset wideo, pamięć USB [pendrive], dyski 
miękkie [dyskietki], dyski CD-ROM, magnetyczne dyski twarde, dyski 
do przechowywania danych, czyste dyski twarde do komputerów, an-
teny, anteny mikrofalowe, anteny radiowe, anteny telewizyjne, anteny 
samochodowe, anteny satelitarne, anteny paraboliczne, anteny sygna-
łowe, anteny jako urządzenia komunikacyjne, anteny jako części skła-
dowe, piloty automatyczne, piloty zdalnego sterowania, piloty do pro-
jektorów, piloty do  telewizorów, piloty do  rolet okiennych, piloty 
do  sprzętu audiowizualnego, piloty do  systemów multimedialnych, 
piloty do  zestawów stereo, piloty do  odbiorników radiowych, piloty 
do urządzeń elektronicznych, piloty zdalne do silników, odbiorniki ra-
diowe do  pilotów, nadajniki radiowe do  pilotów, piloty [urządzenia 
do zdalnego sterowania], elektroniczne breloki do kluczy będące pilo-
tami zdalnego sterowania, konwertery elektryczne, konwertery elek-

troakustyczne, konwertery antenowe, konwertery lnC, konwertery 
poziomów, konwertery prądowe, konwertery miar, konwertery sygna-
łów, konwertery częstotliwości, laptopy konwertowalne, konwertery 
energii elektrycznej, konwertery telewizji kablowej, konwertery 
do  drukarek, konwertery cyfrowo-analogowe, konwertery standar-
dów telewizyjnych, konwertery ultrawysokiej częstotliwości, konwer-
tery częstotliwości UhF, konwertery wielkiej częstotliwości, konwerte-
ry prądu stałego, konwertery napięcia na  prąd, konwerter 
częstotliwości do oscylatorów wzbudzających, konwertery prądu sta-
łego/prądu zmiennego, elektroniczne konwertery częstotliwości 
do silników elektrycznych dużej prędkości, magnesy, magnesy dekora-
cyjne, magnesy trwałe, magnesy podnoszące, magnesy na  lodówki, 
magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, magnesy na  lodówkę, ma-
gnesy do celów przemysłowych, magnesy do wymazywania danych, 
magnesy dekoracyjne na  lodówki, magnesy dekoracyjne w kształcie 
zwierząt, magnesy dekoracyjne w kształcie liczb, magnesy dekoracyj-
ne w  kształcie liter, lampy termoelektryczne, sygnalizacyjne lampy, 
lampy fotoelektronowe, lampy elektronowe, lampy prostownicze, 
lampy katodowe, lampy elektronopromieniowe, lampy mikrofalowe, 
lampy nadawcze, lampy optyczne, lampy sygnalizacyjne, wzmacnia-
cze lampowe, fotograficzne lampy błyskowe, lampy elektronowe [ter-
moelektronowe], lampy szczelinowe [biomikroskopy], lampy błysko-
we [fotografia], elektronowe lampy odbiorcze, telewizyjna lampa 
analizująca, lampy ciemniowe [fotografia], lampy elektronowe wzmac-
niające, stateczniki do lamp halogenowych, stateczniki do lamp fluore-
scencyjnych, zapłonniki do  lamp elektrycznych, lampy elektronowe 
przetworników obrazu, lampy ostrzegawcze do pojazdów, lampy stro-
boskopowe [znaki ostrzegawcze], lampy z zimną katodą, lampy elek-
tronowe wzmacniające obraz, lampy stroboskopowe [ostrzegawcze 
znaki], lampy do ciemni fotograficznych, lampy elektronowe próżnio-
we [radio], lampy ostrzegawcze [znaki nawigacyjne], stateczniki elek-
troniczne do lamp wyładowczych, stateczniki do gazowych lamp wy-
ładowczych, lampy błyskowe do  aparatów fotograficznych, układy 
skupiające do lamp elektropromieniowych, lampy o fali bieżącej [lFB], 
lampy sygnalizacyjne do  tablicy rozdzielczej, lampki ostrzegawcze 
do  desek rozdzielczych, przyrządy do  badania charakterystyki lamp 
próżniowych, lampy do użytku jako sygnały ostrzegawcze, lampy rent-
genowskie, nie do celów medycznych, źródła światła [lampy błyskowe] 
do celów fotograficznych, lampy elektronowe z termokatodą do od-
biorników radiowych, statecznik do lampy fluorescencyjnej stosowa-
nej w oświetleniu elektrycznym, wyładowcze lampy rurowe, elektrycz-
ne, inne niż do  oświetlania, elektroniczne sterowniki [eCg] do  lamp 
i  opraw oświetleniowych leD, optyczne płytki prototypowe, elek-
tryczne płytki stykowe, płytki półprzewodnikowe, płytki cyfrowe, 
płytki krzemowe, płytki drukowane, płytki przełączników elektrycz-
nych, elektryczne płytki drukowane, płytki drukowane sterowników, 
przejściówki audio, przejściówki do kabli, przejściówki / rozgałęziacze 
do  kabli, przejściówki do  kabli koncentrycznych, przejściówki stereo 
do samochodów, przejściówki do wtyczek elektrycznych, programa-
tory czasowe, programatory centralnego ogrzewania, kable i przewo-
dy elektryczne, przekaźniki, bezprzewodowe przełączniki, przełączni-
ki uniwersalne [elektroniczne], przełączniki poziomu, przełączniki 
optyczne, przełączniki ściemniające, przełączniki głośników, przełącz-
niki elektromagnetyczne, przełączniki piezoelektryczne, przełączniki 
dostępowe, przełączniki koncentryczne, przełączniki dziesiętne, prze-
łączniki haczykowe, przełączniki danych, przełączniki temperaturowe, 
przełączniki mocy, przełączniki elektryczne, przełączniki telekomuni-
kacyjne, przełączniki magnetyczne, przełączniki czujnikowe, ładowar-
ki do joysticków, klawiatury, przyciski alarmowe, przyciski mikrofonów, 
przyciski do dzwonków, wielofunkcyjne przyciski dotykowe, elektrycz-
ne wyłączniki przyciskowe, elektryczne panele przyciskowe, elektrycz-
ne przełączniki przyciskowe, elektryczne wyłączniki przyciskowe 
blaszkowe, transformatory, stabilizatory napięcia, stabilizatory często-
tliwości, stabilizatory obrazu, stabilizatory do wzmacniaczy dwukana-
łowych, ekrany, wyświetlacze, tablety, smartfony, telefony, przyrządy 
do pomiaru czasu (z wyłączeniem zegarów i zegarków), zegarki inteli-
gentne, smartfony w kształcie zegarka, 35 usługi sprzedaży detalicz-
nej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej, oraz poprzez 
ofertę bezpośrednią towarów, usługi handlu detalicznego, usługi han-
dlu detalicznego online, usługi handlu hurtowego, usługi sprzedaży 
detalicznej, usługi sprzedaży detalicznej świadczonej online, usługi 
sprzedaży hurtowej, administrowanie działalności handlowej, usługi 
doradcze w  zakresie franchisingu, zarządzanie przedsiębiorstwami 
franchisingowymi, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania 
działalnością gospodarczą, zarządzanie przedsiębiorstwami handlo-
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wymi, centrami handlowymi, punktami usługowym, sklepami-deta-
licznymi, hurtowymi, internetowymi 

(111) 327788 (220) 2019 07 15 (210) 502300
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 02
(732) KOWalCZyK JaROSłaW, Rąbień aB (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIXy Pl
(540) 

(591) ciemnoniebieski, jasnoniebieski, biały
(531) 26 04 05, 26 04 18, 27 05 01, 27 05 05, 29 01 13
(510), (511) 35 obsługa rynków on-line w celu umożliwienia negocja-
cji transakcji handlowych między osobami trzecimi podczas sprzeda-
ży i zakupu towarów, udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line 
dla osób trzecich, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, udostępnia-
nie przestrzeni reklamowej on-line w  zakresie ogłoszeń drobnych, 
usługi reklamowe i  promocyjne, usługi porównywania cen, usługi 
marketingowe, usługi promocyjne polegające na  dostarczaniu pa-
kietu korzyści w ramach internetowej platformy sprzedaży towarów, 
zarządzanie zbiorami informatycznymi, wynajem powierzchni rekla-
mowej, w tym w Internecie i innych sieciach komputerowych, wynaj-
mowanie czasu reklamowego w  mediach komunikacyjnych, kom-
pilacja i  systematyzacja danych w  komputerowych bazach danych, 
udostępnianie komputerowej bazy danych online i  bazy danych 
online do przeszukiwania listy ogłoszeń drobnych, promowanie to-
warów i usług osób trzecich w światowych sieciach komputerowych, 
udostępnianie strony internetowej zawierającej ogłoszenia drobne 
przesłane przez użytkowników, pomoc w  prowadzeniu przedsię-
biorstw handlowych polegająca na: udostępnianiu witryny interne-
towej w światowej sieci komputerowej, za pomocą której osoby trze-
cie mogą oferować i zaopatrywać się w towary i usługi, umieszczać, 
określać status oraz realizować zlecenia i  zamówienia handlowe, 
zawierać umowy i dokonywać transakcji, usługi programów lojalno-
ściowych, motywacyjnych i promocyjnych 

(111) 327789 (220) 2019 10 29 (210) 506320
(151) 2020 03 24 (441) 2019 12 09
(732) TORF CORPORaTIOn SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tołpa  pure trends
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgna-
cji twarzy, ciała, włosów i zębów 

(111) 327790 (220) 2019 10 14 (210) 505560
(151) 2020 03 13 (441) 2019 11 25
(732) KOWal PIOTR, Kraków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) PIOTR KOWal
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie 

(111) 327791 (220) 2019 10 01 (210) 505043
(151) 2020 03 10 (441) 2019 11 25
(732) WOnDeR STUDIO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSy W IMIĘ ZaSaD

(540) 

(591) biały, czarny, szary
(531) 24 17 06, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 9 filmy kinematograficzne, filmy wideo, film kinemato-
graficzny, naświetlony, 41 produkcja filmów innych niż reklamowe, 
reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, dystrybu-
cja filmów, montaż filmów, studia filmowe, pokazy filmowe, rozrywka 
filmowa, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług 
typu transmisja wideo na  żądanie, udostępnianie filmów on-line 
nie do pobrania, sporządzanie napisów do filmów 

(111) 327792 (220) 2019 08 23 (210) 503731
(151) 2020 02 19 (441) 2019 10 28
(732) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) żółty, zielony, niebieski
(531) 26 02 01, 26 02 05, 26 13 25, 29 01 13
(510), (511) 3 aromaty do  żywności w  postaci olejków eterycznych, 
bursztyn [wyroby perfumeryjne], cytrynowe olejki eteryczne, dez-
odoranty dla zwierząt, drewno zapachowe, ekstrakty ziołowe do ce-
lów kosmetycznych, esencje eteryczne, kosmetyki, oleje czyszczące, 
4 energia elektryczna, paliwo z  biomasy, wosk pszczeli stosowany 
w  produkcji kosmetyków, wosk pszczeli, 5 chleb dla diabetyków 
przystosowany do  celów medycznych, drożdże do  celów farma-
ceutycznych, ekstrakty roślinne do  celów farmaceutycznych, fun-
gicydy, herbata lecznicza, herbicydy, owadobójcze szampony dla 
zwierząt, owadobójcze weterynaryjne środki do  mycia, pasza lecz-
nicza dla zwierząt, pestycydy, preparaty nutraceutyczne do  celów 
terapeutycznych lub medycznych, suplementy diety dla zwierząt, 
suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety za-
wierające białko, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy 
diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające lecytynę, 
suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety 
zawierające siemię lniane, środki do  mycia zwierząt [insektycydy], 
zioła lecznicze, żywność dla niemowląt, żywność liofilizowana przy-
stosowana do celów medycznych, 18 skóra surowa lub półprzetwo-
rzona, skóry zwierzęce, 29 bita śmietana, daktyle, drób, nieżywy, 
dziczyzna, dżemy, fasolka konserwowa, filety rybne, flaki, frankfur-
terki, galaretki, galarety mięsne, groszek konserwowy, grzyby kon-
serwowane, jaja, jaja w proszku, jogurt, kapusta kwaszona, karczochy 
konserwowe, kaszanka, kefir [napój mleczny], korniszony, krokiety, 
masło, mięso i  wędliny, mięso konserwowane, mięso liofilizowane, 
mięso solone, mleczne produkty, mleko, mleko skondensowane, 
mleko w proszku mrożone owoce, mleko w proszku, mrożone owo-
ce, nasiona, przetworzone, oleje spożywcze, oliwa z oliwek z pierw-
szego tłoczenia, oliwki konserwowane, orzechy aromatyzowane, 
orzechy kandyzowane, orzechy laskowe, przetworzone, owoce go-
towane, owoce konserwowane, owoce konserwowane w  alkoholu, 
owoce lukrowane, owoce w puszkach, pasty do kromek zawierające 
tłuszcz, pasztet z wątróbki, pikle, podpuszczka, przecier pomidoro-
wy, przeciery rybne, przeciery warzywne, przekąski na  bazie owo-
ców, rodzynki, ryby, sałatki owocowe, sałatki warzywne, serwatka, 
smalec, szynka, śmietana [produkty mleczarskie], tłuszcze jadalne, 
toffi, warzywa gotowane, warzywa liofilizowane, warzywa suszone, 
warzywa w  puszkach, wieprzowina, wywar, bulion, zsiadłe mleko, 
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zupy, żelatyna, żółtka jajek, 30 aromaty jako preparaty do żywności, 
batony zbożowe, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, chałwa, chipsy 
[produkty zbożowe], chleb, cukier, cykoria [substytut kawy], czeko-
lada, czekolada pitna, dodatki smakowe do  napojów, inne niż olej-
ki eteryczne, drożdże, gofry, gotowe potrawy na  bazie makaronu, 
herbata, herbata mrożona, jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao, 
kasze spożywcze, kawa, keczup, lody, majonez, makarony, marynaty, 
mąka, mięsne sosy, miód, mleczko pszczele, muesli, musy deserowe, 
musztarda, ocet, ocet piwny, orzechy w  czekoladzie, pieprz, płatki 
kukurydziane, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporządza-
nia lodów, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe 
(sosy, marynaty), ryż, skrobia do celów spożywczych, słodziki natu-
ralne, soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do  pieczenia], sosy 
do makaronów, sosy owocowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowa-
nia żywności, sól kuchenna, wyroby cukiernicze, zaczyn, zboża, zioła 
do celów spożywczych, 31 cebulki kwiatowe, chmiel, choinki, cyko-
ria świeża, cytryny świeże, darń naturalna, drewno nieobrobione, 
drób [żywy], drzewa [rośliny], fasola, świeża, groch świeży, grzybnia 
do rozmnażania, grzyby świeże, ikra rybia, jadalne siemię lniane, nie-
przetworzone, jagody, świeże owoce, jaja do wylęgania, zapłodnio-
ne, jęczmień, karmy i pasze dla zwierząt, krzewy, krzewy róż, kwiaty, 
łosoś, żywy, mączka dla zwierząt, migdały [owoce], nasiona, orzechy, 
orzechy laskowe, owies, owoce świeże, pokarm dla ptaków, pokarm 
dla zwierząt domowych, produkty do  tuczenia zwierząt, pszenica, 
pyłek [materiał surowy], rośliny, ryby żywe, sadzonki, siano, słoma 
[pasza], słód dla piwowarstwa i gorzelni, ściółka dla zwierząt, warzy-
wa świeże, ziarna [zboże], zioła ogrodowe świeże, zwierzęta hodow-
lane do  reprodukcji, zwierzęta żywe, 32 bezalkoholowe preparaty 
do produkcji napojów, bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka 
piwna, brzeczka słodowa, wyciąg z  chmielu do  wytwarzania piwa, 
cydr bezalkoholowy, drinki na  bazie piwa, kwas chlebowy [napoje 
bezalkoholowe], lemoniada, moszcz, napoje bezalkoholowe, napo-
je bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku 
kawy, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje na  bazie 
owoców lub warzyw, napoje od  alkoholizowane, napoje orzeźwia-
jące, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, 
napój imbirowy, piwo, piwo słodowe, soki, soki warzywne [napoje], 
sorbety [napoje], woda [napoje], woda gazowana, woda litowa, woda 
mineralna [napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa, 
33 alkoholowe ekstrakty owocowe, cydr, gorzkie nalewki, koktajle, 
likiery, miód pitny, napoje alkoholowe (z  wyjątkiem piwa), napoje 
alkoholowe zawierające owoce, piquette [wino z  wytłoczyn wino-
gronowych], wino, wódka, 39 dostawa energii elektrycznej, dys-
trybucja energii, usługi przewodników turystycznych, organizacja 
wycieczek turystycznych, organizowanie i  prowadzenie wycieczek, 
udzielanie informacji turystycznych, udzielanie informacji turystycz-
nych za  pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji turystycz-
nych za  pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, agencje 
rezerwacji podróży, agenci zajmujący się organizowaniem podróży, 
usługi agencji podróży i rezerwacji, usługi agencji podróży w zakre-
sie organizowania podróży wakacyjnych, usługi agencji rezerwu-
jącej podróże, 40 konserwowanie napojów i  żywności, mrożenie 
żywności, obróbka żywności gotowanej, przetwarzanie artykułów 
spożywczych do  użytku w  produkcji, przetwarzanie mleka, prze-
twarzanie żywności, przetwórstwo ryb, warzenie piwa, wędzenie 
żywności, wytłaczanie owoców, wywarzanie energii, 41 degustacje 
win [usługi edukacyjne], degustacje win [usługi rozrywkowe], orga-
nizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
kongresów, medyczne usługi edukacyjne, organizowanie imprez 
rekreacyjnych, organizacja warsztatów i seminariów, organizowanie 
i  prowadzenie seminariów, organizowanie i  prowadzenie sympo-
zjów, organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], organi-
zowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, świadczenie usług 
edukacyjnych w zakresie zdrowia, świadczenie usług edukacyjnych 
związanych z dietą, świadczenie usług sportowych i  rekreacyjnych, 
usługi w zakresie rekreacji, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, usłu-
gi edukacyjne dotyczące zdrowia, 44 chirurgia drzew, hodowla zwie-
rząt, niszczenie chwastów, ogrodnictwo krajobrazowe, pielęgnacja 
trawników, projektowanie kompozycji kwiatowych, projektowanie 
krajobrazów, sadzenie drzew w celu kompensacji emisji dwutlenku 
węgla, usługi sanatoriów, terapia z  udziałem zwierząt [zooterapia], 
tępienie szkodników w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i  le-
śnictwie, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi ogrodnicze, usługi 
ponownego zalesiania, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi 
weterynaryjne, usługi z zakresu szkółek roślin 

(111) 327793 (220) 2019 08 23 (210) 503730
(151) 2020 02 19 (441) 2019 10 28
(732) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 26 02 01, 26 13 25, 26 02 05
(510), (511) 3 aromaty do  żywności w  postaci olejków eterycznych, 
bursztyn [wyroby perfumeryjne], cytrynowe olejki eteryczne, dez-
odoranty dla zwierząt, drewno zapachowe, ekstrakty ziołowe do ce-
lów kosmetycznych, esencje eteryczne, kosmetyki, oleje czyszczące, 
4 energia elektryczna, paliwo z  biomasy, wosk pszczeli stosowany 
w  produkcji kosmetyków, wosk pszczeli, 5 chleb dla diabetyków 
przystosowany do celów medycznych, drożdże do celów farmaceu-
tycznych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, fungicydy, 
herbata lecznicza, herbicydy, owadobójcze szampony dla zwierząt, 
owadobójcze weterynaryjne środki do  mycia, pasza lecznicza dla 
zwierząt, pestycydy, preparaty nutraceutyczne do  celów terapeu-
tycznych lub medycznych, suplementy diety dla zwierząt, suple-
menty diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawiera-
jące białko, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety 
zawierające enzymy, suplementy diety zawierające lecytynę, suple-
menty diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawie-
rające siemię lniane, środki do  mycia zwierząt [insektycydy], zioła 
lecznicze, żywność dla niemowląt, żywność liofilizowana przystoso-
wana do celów medycznych, 18 skóra surowa lub półprzetworzona, 
skóry zwierzęce, 29 bita śmietana, daktyle, drób, nieżywy, dziczyzna, 
dżemy, fasolka konserwowa, filety rybne, flaki, frankfurterki, galaret-
ki, galarety mięsne, groszek konserwowy, grzyby konserwowane, 
jaja, jaja w  proszku, jogurt, kapusta kwaszona, karczochy konser-
wowe, kaszanka, kefir [napój mleczny], korniszony, krokiety, masło, 
mięso i  wędliny, mięso konserwowane, mięso liofilizowane, mięso 
solone, mleczne produkty, mleko, mleko skondensowane, mleko 
w proszku mrożone owoce, mleko w proszku, mrożone owoce, na-
siona, przetworzone, oleje spożywcze, oliwa z oliwek z pierwszego 
tłoczenia, oliwki konserwowane, orzechy aromatyzowane, orzechy 
kandyzowane, orzechy laskowe, przetworzone, owoce gotowane, 
owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce lu-
krowane, owoce w puszkach, pasty do kromek zawierające tłuszcz, 
pasztet z wątróbki, pikle, podpuszczka, przecier pomidorowy, prze-
ciery rybne, przeciery warzywne, przekąski na  bazie owoców, ro-
dzynki, ryby, sałatki owocowe, sałatki warzywne, serwatka, smalec, 
szynka, śmietana [produkty mleczarskie], tłuszcze jadalne, toffi, wa-
rzywa gotowane, warzywa liofilizowane, warzywa suszone, warzywa 
w puszkach, wieprzowina, wywar, bulion, zsiadłe mleko, zupy, żelaty-
na, żółtka jajek, 30 aromaty jako preparaty do żywności, batony zbo-
żowe, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, chałwa, chipsy [produkty 
zbożowe], chleb, cukier, cykoria [substytut kawy], czekolada, czeko-
lada pitna, dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, 
drożdże, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, herbata, herba-
ta mrożona, jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao, kasze spożyw-
cze, kawa, keczup, lody, majonez, makarony, marynaty, mąka, mięsne 
sosy, miód, mleczko pszczele, muesli, musy deserowe, musztarda, 
ocet, ocet piwny, orzechy w czekoladzie, pieprz, płatki kukurydziane, 
propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów, przy-
prawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), 
ryż, skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne, soda oczysz-
czona [wodorowęglan sodu do pieczenia], sosy do makaronów, sosy 
owocowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowania żywności, sól ku-
chenna, wyroby cukiernicze, zaczyn, zboża, zioła do celów spożyw-
czych, 31 cebulki kwiatowe, chmiel, choinki, cykoria świeża, cytryny 
świeże, darń naturalna, drewno nieobrobione, drób [żywy], drzewa 
[rośliny], fasola, świeża, groch świeży, grzybnia do rozmnażania, grzy-
by świeże, ikra rybia, jadalne siemię lniane, nieprzetworzone, jagody, 
świeże owoce, jaja do wylęgania, zapłodnione, jęczmień, karmy i pa-
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sze dla zwierząt, krzewy, krzewy róż, kwiaty, łosoś, żywy, mączka dla 
zwierząt, migdały [owoce], nasiona, orzechy, orzechy laskowe, owies, 
owoce świeże, pokarm dla ptaków, pokarm dla zwierząt domowych, 
produkty do  tuczenia zwierząt, pszenica, pyłek [materiał surowy], 
rośliny, ryby żywe, sadzonki, siano, słoma [pasza], słód dla piwowar-
stwa i gorzelni, ściółka dla zwierząt, warzywa świeże, ziarna [zboże], 
zioła ogrodowe świeże, zwierzęta hodowlane do reprodukcji, zwie-
rzęta żywe, 32 bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, bez-
alkoholowe wyciągi z  owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, 
wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, cydr bezalkoholowy, drinki 
na bazie piwa, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, 
moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe o smaku her-
baty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje energetyzujące, 
napoje izotoniczne, napoje na  bazie owoców lub warzyw, napoje 
od alkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napo-
je sportowe wzbogacane proteinami, napój imbirowy, piwo, piwo 
słodowe, soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], woda [na-
poje], woda gazowana, woda litowa, woda mineralna [napoje], woda 
selcerska, woda sodowa, woda stołowa, 33 alkoholowe ekstrakty 
owocowe, cydr, gorzkie nalewki, koktajle, likiery, miód pitny, napoje 
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owo-
ce, piquette [wino z  wytłoczyn winogronowych], wino, wódka, 39 
dostawa energii elektrycznej, dystrybucja energii, usługi przewodni-
ków turystycznych, organizacja wycieczek turystycznych, organizo-
wanie i prowadzenie wycieczek, udzielanie informacji turystycznych, 
udzielanie informacji turystycznych za  pośrednictwem Internetu, 
udzielanie informacji turystycznych za  pośrednictwem globalnych 
sieci komputerowych, agencje rezerwacji podróży, agenci zajmują-
cy się organizowaniem podróży, usługi agencji podróży i rezerwacji, 
usługi agencji podróży w  zakresie organizowania podróży waka-
cyjnych, usługi agencji rezerwującej podróże, 40 konserwowanie 
napojów i żywności, mrożenie żywności, obróbka żywności gotowa-
nej, przetwarzanie artykułów spożywczych do  użytku w  produkcji, 
przetwarzanie mleka, przetwarzanie żywności, przetwórstwo ryb, 
warzenie piwa, wędzenie żywności, wytłaczanie owoców, wywarza-
nie energii, 41 degustacje win [usługi edukacyjne], degustacje win 
[usługi rozrywkowe], organizowanie i prowadzenie konferencji, orga-
nizowanie i prowadzenie kongresów, medyczne usługi edukacyjne, 
organizowanie imprez rekreacyjnych, organizacja warsztatów i  se-
minariów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], organizowanie i  prowadzenie konferencji i  kongresów, 
świadczenie usług edukacyjnych w  zakresie zdrowia, świadczenie 
usług edukacyjnych związanych z dietą, świadczenie usług sporto-
wych i  rekreacyjnych, usługi w  zakresie rekreacji, usługi w  zakresie 
szkoleń i rekreacji, 44 chirurgia drzew, hodowla zwierząt, niszczenie 
chwastów, ogrodnictwo krajobrazowe, pielęgnacja trawników, pro-
jektowanie kompozycji kwiatowych, projektowanie krajobrazów, 
sadzenie drzew w celu kompensacji emisji dwutlenku węgla, usługi 
sanatoriów, terapia z udziałem zwierząt [zooterapia], tępienie szkod-
ników w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i  leśnictwie, usługi 
kuracji uzdrowiskowych, usługi ogrodnicze, usługi ponownego zale-
siania, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi weterynaryjne, 
usługi z zakresu szkółek roślin  

(111) 327794 (220) 2019 09 05 (210) 504118
(151) 2020 03 12 (441) 2019 11 25
(732) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻyWnOŚĆ WySOKIeJ JaKOŚCI
(540) 

(591) czarny, zielony, żółty, niebieski
(531) 24 17 20, 26 02 01, 26 07 03, 27 05 01, 29 01 14

(510), (511) 3 aromaty do  żywności w  postaci olejków eterycznych, 
bursztyn [wyroby perfumeryjne], cytrynowe olejki eteryczne, dez-
odoranty dla zwierząt, drewno zapachowe, ekstrakty ziołowe do ce-
lów kosmetycznych, esencje eteryczne, kosmetyki, oleje czyszczące, 
4 energia elektryczna, paliwo z  biomasy, wosk pszczeli stosowany 
w  produkcji kosmetyków, wosk pszczeli, 5 chleb dla diabetyków 
przystosowany do  celów medycznych, drożdże do  celów farma-
ceutycznych, ekstrakty roślinne do  celów farmaceutycznych, fun-
gicydy, herbata lecznicza, herbicydy, owadobójcze szampony dla 
zwierząt, owadobójcze weterynaryjne środki do  mycia, pasza lecz-
nicza dla zwierząt, pestycydy, preparaty nutraceutyczne do  celów 
terapeutycznych lub medycznych, suplementy diety dla zwierząt, 
suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety za-
wierające białko, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy 
diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające lecytynę, 
suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety 
zawierające siemię lniane, środki do  mycia zwierząt [insektycydy], 
zioła lecznicze, żywność dla niemowląt, żywność liofilizowana przy-
stosowana do celów medycznych, 18 skóra surowa lub półprzetwo-
rzona, skóry zwierzęce, 29 bita śmietana, daktyle, drób, nieżywy, 
dziczyzna, dżemy, fasolka konserwowa, filety rybne, flaki, frankfur-
terki, galaretki, galarety mięsne, groszek konserwowy, grzyby kon-
serwowane, jaja, jaja w proszku, jogurt, kapusta kwaszona, karczochy 
konserwowe, kaszanka, kefir [napój mleczny], korniszony, krokiety, 
masło, mięso i  wędliny, mięso konserwowane, mięso liofilizowane, 
mięso solone, mleczne produkty, mleko, mleko skondensowane, 
mleko w proszku, mrożone owoce, mleko w proszku, mrożone owo-
ce, nasiona, przetworzone, oleje spożywcze, oliwa z oliwek z pierw-
szego tłoczenia, oliwki konserwowane, orzechy aromatyzowane, 
orzechy kandyzowane, orzechy laskowe, przetworzone, owoce go-
towane, owoce konserwowane, owoce konserwowane w  alkoholu, 
owoce lukrowane, owoce w puszkach, pasty do kromek zawierające 
tłuszcz, pasztet z wątróbki, pikle, podpuszczka, przecier pomidoro-
wy, przeciery rybne, przeciery warzywne, przekąski na  bazie owo-
ców, rodzynki, ryby, sałatki owocowe, sałatki warzywne, serwatka, 
smalec, szynka, śmietana [produkty mleczarskie], tłuszcze jadalne, 
tofu, warzywa gotowane, warzywa liofilizowane, warzywa suszone, 
warzywa w  puszkach, wieprzowina, wywar, bulion, zsiadłe mleko, 
zupy, żelatyna, żółtka jajek, 30 preparaty aromatyzujące do  żyw-
ności, batony zbożowe, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, chałwa, 
chipsy [produkty zbożowe], chleb, cukier, cykoria [substytut kawy], 
czekolada, czekolada pitna, dodatki smakowe do napojów, inne niż 
olejki eteryczne, drożdże, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, 
herbata, herbata mrożona, jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao, 
kasze spożywcze, kawa, keczup, lody, majonez, makarony, marynaty, 
mąka, mięsne sosy, miód, mleczko pszczele, muesli, musy deserowe, 
musztarda, ocet, ocet piwny, orzechy w  czekoladzie, pieprz, płatki 
kukurydziane, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporządza-
nia lodów, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe 
(sosy, marynaty), ryż, skrobia do celów spożywczych, słodziki natu-
ralne, soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do  pieczenia], sosy 
do makaronów, sosy owocowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowa-
nia żywności, sól kuchenna, wyroby cukiernicze, zaczyn, zboża, zioła 
do celów spożywczych, 31 cebulki kwiatowe, chmiel, choinki, cyko-
ria świeża, cytryny świeże, darń naturalna, drewno nieobrobione, 
drób [żywy], drzewa [rośliny], fasola, świeża, groch świeży, grzybnia 
do rozmnażania, grzyby świeże, ikra rybia, jadalne siemię lniane, nie-
przetworzone, jagody, świeże owoce, jaja do wylęgania, zapłodnio-
ne, jęczmień, karmy i pasze dla zwierząt, krzewy, krzewy róż, kwiaty, 
łosoś, żywy, mączka dla zwierząt, migdały [owoce], nasiona, orzechy, 
orzechy laskowe, owies, owoce świeże, pokarm dla ptaków, pokarm 
dla zwierząt domowych, produkty do  tuczenia zwierząt, pszenica, 
pyłek [materiał surowy], rośliny, ryby żywe, sadzonki, siano, słoma 
[pasza], słód dla piwowarstwa i gorzelni, ściółka dla zwierząt, warzy-
wa świeże, ziarna [zboże], zioła ogrodowe świeże, zwierzęta hodow-
lane do  reprodukcji, zwierzęta żywe, 32 bezalkoholowe preparaty 
do produkcji napojów, bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka 
piwna, brzeczka słodowa, wyciąg z  chmielu do  wytwarzania piwa, 
cydr bezalkoholowy, drinki na  bazie piwa, kwas chlebowy [napoje 
bezalkoholowe], lemoniada, moszcz, napoje bezalkoholowe, napo-
je bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku 
kawy, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje na  bazie 
owoców lub warzyw, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiają-
ce, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, 
napój imbirowy, piwo, piwo słodowe, soki, soki warzywne [napoje], 
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sorbety [napoje], woda [napoje], woda gazowana, woda litowa, woda 
mineralna [napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa, 
33 alkoholowe ekstrakty owocowe, cydr, gorzkie nalewki, koktajle, 
likiery, miód pitny, napoje alkoholowe (z  wyjątkiem piwa), napoje 
alkoholowe zawierające owoce, piquette [wino z  wytłoczyn wino-
gronowych], wino, wódka, 39 dostawa energii elektrycznej, dys-
trybucja energii, usługi przewodników turystycznych, organizacja 
wycieczek turystycznych, organizowanie i  prowadzenie wycieczek, 
udzielanie informacji turystycznych, udzielanie informacji turystycz-
nych za  pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji turystycz-
nych za  pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, agencje 
rezerwacji podróży, agenci zajmujący się organizowaniem podróży, 
usługi agencji podróży i rezerwacji, usługi agencji podróży w zakre-
sie organizowania podróży wakacyjnych, usługi agencji rezerwu-
jącej podróże, 40 konserwowanie napojów i  żywności, mrożenie 
żywności, obróbka żywności gotowanej, przetwarzanie artykułów 
spożywczych do  użytku w  produkcji, przetwarzanie mleka, prze-
twarzanie żywności, przetwórstwo ryb, warzenie piwa, wędzenie 
żywności, wytłaczanie owoców, wytwarzanie energii, 41 degustacje 
win [usługi edukacyjne], degustacje win [usługi rozrywkowe], orga-
nizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
kongresów, medyczne usługi edukacyjne, organizowanie imprez 
rekreacyjnych, organizacja warsztatów i seminariów, organizowanie 
i  prowadzenie seminariów, organizowanie i  prowadzenie sympo-
zjów, organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], organi-
zowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, świadczenie usług 
edukacyjnych w zakresie zdrowia, świadczenie usług edukacyjnych 
związanych z dietą, świadczenie usług sportowych i  rekreacyjnych, 
usługi w zakresie rekreacji, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, usłu-
gi edukacyjne dotyczące zdrowia, 44 chirurgia drzew, hodowla zwie-
rząt, niszczenie chwastów, ogrodnictwo krajobrazowe, pielęgnacja 
trawników, projektowanie kompozycji kwiatowych, projektowanie 
krajobrazów, sadzenie drzew w celu kompensacji emisji dwutlenku 
węgla, usługi sanatoryjne, terapia z udziałem zwierząt [zooterapia], 
tępienie szkodników w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i  le-
śnictwie, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi ogrodnicze, usługi 
ponownego zalesiania, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi 
weterynaryjne, usługi z zakresu szkółek roślin 

(111) 327795 (220) 2019 03 15 (210) 497241
(151) 2019 12 03 (441) 2019 06 24
(732) BaRTOSZeK aleKSanDRa lU-la, Iława (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) #ministerstwodresu
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży 
i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży 
korespondencyjnej i  z  wykorzystaniem telekomunikacji następują-
cych towarów: odzież, obuwie, nakrycia głowy 

(111) 327796 (220) 2019 07 01 (210) 501796
(151) 2020 01 13 (441) 2019 09 23
(732) ITalFaRMaCO, S a , alcobendas (eS)
(540) (znak słowny)
(540) POSTaFen
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne, pre-
paraty sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność do ce-
lów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do  celów 
medycznych, suplementy diety dla ludzi 

(111) 327797 (220) 2019 07 15 (210) 502247
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 02
(732) TaUROn DySTRyBUCJa SeRWIS SPÓłKa aKCyJna,  
Wrocław (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Tauron SmartCity
(510), (511) 9 instalacje elektryczne, 12 części konstrukcyjne do  sa-
mochodów, części hamulcowe do samochodów, części wykończenia 
wnętrza samochodów, części i akcesoria do pojazdów lądowych, 35 
agencje reklamowe, usługi agencji reklamowych, usługi reklamowe, 
reklama i  usługi reklamowe, reklama i  marketing, doradztwo doty-
czące reklamy, przygotowywanie materiałów reklamowych, usługi 
doradcze dotyczące reklamy, usługi konsultingowe dotyczące re-

klamy, usługi w zakresie reklamy, usługi reklamowe i marketingowe, 
usługi reklamowe i  promocyjne, usługi reklamowe i  promocyjne 
[publicity], usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, usłu-
gi reklamowe i  promocyjne oraz dotyczące ich  konsultacje, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, usługi han-
dlu detalicznego w  związku z  akcesoriami samochodowymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, profe-
sjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodar-
czej, profesjonalne doradztwo w  zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, do-
radztwo związane z zarządzaniem, doradztwo w zakresie zarządza-
nia marketingowego, doradztwo w  zakresie zarządzania biznesem, 
usługi doradztwa w  zakresie marketingu, doradztwo i  informacja 
o działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie planowania dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące 
rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania 
działalnością gospodarczą, doradztwo w  zakresie zakładania i  pro-
wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w  zakresie organi-
zacji i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą 
i marketingu, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej 
i  usługi informacyjne o  działalności gospodarczej, usługi sekretar-
skie i biurowe, usługi informacji o działalności gospodarczej i usługi 
doradztwa w  zakresie działalności gospodarczej, usługi w  zakresie 
czynności biurowych, usługi sekretarskie świadczone w biurze firmy, 
usługi zarządzania biurowego [dla osób trzecich], zarządzanie biu-
rami działalności gospodarczej na  rzecz osób trzecich, usługi w za-
kresie administracji biurowej [dla osób trzecich], usługi w  zakresie 
analizy danych dotyczących działalności gospodarczej, 36 zarządza-
nie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, usługi 
w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania nieru-
chomościami związane z lokalami biurowymi, zarządzanie finansowe 
spółkami holdingowymi, 37 usługi wykonawców instalacji elektrycz-
nych, usługi w  zakresie instalacji elektrycznych, naprawa sprzętu 
elektrycznego, naprawa urządzeń oświetleniowych, naprawa lub 
konserwacja elektrycznych urządzeń i instalacji do gotowania, napra-
wa maszyn przemysłowych, naprawa maszyn górniczych, naprawa 
urządzeń elektrycznych, naprawa przyrządów optycznych, naprawa 
urządzeń elektronicznych, naprawa linii wysokiego napięcia, napra-
wa i  konserwacja instalacji elektronicznych, naprawa i  konserwacja 
urządzeń elektronicznych, naprawa lub konserwacja sprzętu budow-
lanego, naprawa i  konserwacja generatorów energii elektrycznej, 
naprawa maszyn budowlanych i  sprzętu budowlanego, naprawcze 
roboty budowlane, naprawa i konserwacja generatorów energii elek-
trycznej, naprawa lub konserwacja maszyn i przyrządów optycznych, 
naprawa lub konserwacja maszyn i  urządzeń elektronicznych, na-
prawa i konserwacja sprzętu do robót ziemnych, usługi budowlane, 
naprawa i  konserwacja maszyn do  robót ziemnych, naprawa i  kon-
serwacja sprzętu do  budowy dróg, naprawa i  konserwacja maszyn 
do  budowy dróg, naprawa i  konserwacja sprzętu komputerowego 
i telekomunikacyjnego, naprawa i konserwacja instalacji do wytwa-
rzania energii, naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, 
naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych, naprawa 
lub konserwacja maszyn i  urządzeń telekomunikacyjnych, naprawa 
lub konserwacja maszyn i urządzeń do dystrybucji lub kontroli ener-
gii, konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych, instalowanie sieci 
telekomunikacyjnych, instalowanie i naprawa sprzętu telekomunika-
cyjnego, naprawa maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, budowa 
infrastruktury elektroenergetycznej, instalacja systemów oświetlenia 
elektrycznego i  systemów elektroenergetycznych instalacja urzą-
dzeń elektrycznych i  generatorów prądu, usługi instalacyjne w  za-
kresie rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, 
39 wynajem samochodów, wynajem samochodów elektrycznych, 
wypożyczanie samochodów, usługi wynajmu samochodów, dzierża-
wa samochodów ciężarowych, wypożyczanie samochodów do prze-
prowadzek, usługi w  zakresie wypożyczania samochodów, usługi 
w  zakresie wypożyczania pojazdów samochodowych, 42 badania 
naukowe, badania i analizy naukowe, badania naukowe i przemysło-
we, doradztwo techniczne w dziedzinie nauk o środowisku, badania 
techniczne, usługi w dziedzinie nauk przyrodniczych, prace badaw-
czo-rozwojowe nad produktami, prace badawczo-rozwojowe nad 
nowymi produktami, usługi w zakresie doradztwa technicznego, do-
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radztwo w zakresie badań przemysłowych, doradztwo w zakresie ba-
dań naukowych, doradztwo w zakresie oszczędności energii, usługi 
doradztwa w dziedzinie rozwoju technologicznego, analizy w zakre-
sie inżynierii technologicznej, usługi w  zakresie analizy przemysło-
wej, usługi w zakresie analizy danych technicznych, usługi w zakresie 
inżynierii budowlanej, analizy technologiczne związane z zapotrze-
bowaniem na energię i prąd osób trzecich 

(111) 327798 (220) 2019 07 15 (210) 502249
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 02
(732) TaUROn DySTRyBUCJa SeRWIS SPÓłKa aKCyJna,  
Wrocław (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Tauron nowe Technologie
(510), (511) 9 instalacje elektryczne, 12 części konstrukcyjne do  sa-
mochodów, części hamulcowe do samochodów, części wykończenia 
wnętrza samochodów, części i akcesoria do pojazdów lądowych, 35 
agencje reklamowe, usługi agencji reklamowych, usługi reklamowe, 
reklama i  usługi reklamowe, reklama i  marketing, doradztwo doty-
czące reklamy, przygotowywanie materiałów reklamowych, usługi 
doradcze dotyczące reklamy, usługi konsultingowe dotyczące re-
klamy, usługi w zakresie reklamy, usługi reklamowe i marketingowe, 
usługi reklamowe i  promocyjne, usługi reklamowe i  promocyjne 
[publicity], usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, usłu-
gi reklamowe i  promocyjne oraz dotyczące ich  konsultacje, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, usługi han-
dlu detalicznego w  związku z  akcesoriami samochodowymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, profe-
sjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodar-
czej, profesjonalne doradztwo w  zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, do-
radztwo związane z zarządzaniem, doradztwo w zakresie zarządza-
nia marketingowego, doradztwo w  zakresie zarządzania biznesem, 
usługi doradztwa w  zakresie marketingu, doradztwo i  informacja 
o działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie planowania dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące 
rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania 
działalnością gospodarczą, doradztwo w  zakresie zakładania i  pro-
wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w  zakresie organi-
zacji i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą 
i marketingu, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej 
i  usługi informacyjne o  działalności gospodarczej, usługi sekretar-
skie i biurowe, usługi informacji o działalności gospodarczej i usługi 
doradztwa w  zakresie działalności gospodarczej, usługi w  zakresie 
czynności biurowych, usługi sekretarskie świadczone w biurze firmy, 
usługi zarządzania biurowego [dla osób trzecich], zarządzanie biu-
rami działalności gospodarczej na  rzecz osób trzecich, usługi w za-
kresie administracji biurowej [dla osób trzecich], usługi w  zakresie 
analizy danych dotyczących działalności gospodarczej, 36 zarządza-
nie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, usługi 
w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania nieru-
chomościami związane z lokalami biurowymi, zarządzanie finansowe 
spółkami holdingowymi, 37 usługi wykonawców instalacji elektrycz-
nych, usługi w  zakresie instalacji elektrycznych, naprawa sprzętu 
elektrycznego, naprawa urządzeń oświetleniowych, naprawa lub 
konserwacja elektrycznych urządzeń i instalacji do gotowania, napra-
wa maszyn przemysłowych, naprawa maszyn górniczych, naprawa 
urządzeń elektrycznych, naprawa przyrządów optycznych, naprawa 
urządzeń elektronicznych, naprawa linii wysokiego napięcia, napra-
wa i  konserwacja instalacji elektronicznych, naprawa i  konserwacja 
urządzeń elektronicznych, naprawa lub konserwacja sprzętu budow-
lanego, naprawa i  konserwacja generatorów energii elektrycznej, 
naprawa maszyn budowlanych i  sprzętu budowlanego, naprawcze 
roboty budowlane, naprawa i konserwacja generatorów energii elek-
trycznej, naprawa lub konserwacja maszyn i przyrządów optycznych, 
naprawa lub konserwacja maszyn i  urządzeń elektronicznych, na-
prawa i konserwacja sprzętu do robót ziemnych, usługi budowlane, 
naprawa i  konserwacja maszyn do  robót ziemnych, naprawa i  kon-
serwacja sprzętu do  budowy dróg, naprawa i  konserwacja maszyn 
do  budowy dróg, naprawa i  konserwacja sprzętu komputerowego 

i telekomunikacyjnego, naprawa i konserwacja instalacji do wytwa-
rzania energii, naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, 
naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych, naprawa 
lub konserwacja maszyn i  urządzeń telekomunikacyjnych, naprawa 
lub konserwacja maszyn i urządzeń do dystrybucji lub kontroli ener-
gii, konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych, instalowanie sieci 
telekomunikacyjnych, instalowanie i naprawa sprzętu telekomunika-
cyjnego, naprawa maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, budowa 
infrastruktury elektroenergetycznej, instalacja systemów oświetlenia 
elektrycznego i  systemów elektroenergetycznych instalacja urzą-
dzeń elektrycznych i  generatorów prądu, usługi instalacyjne w  za-
kresie rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, 
39 wynajem samochodów, wynajem samochodów elektrycznych, 
wypożyczanie samochodów, usługi wynajmu samochodów, dzierża-
wa samochodów ciężarowych, wypożyczanie samochodów do prze-
prowadzek, usługi w  zakresie wypożyczania samochodów, usługi 
w  zakresie wypożyczania pojazdów samochodowych, 42 badania 
naukowe, badania i analizy naukowe, badania naukowe i przemysło-
we, doradztwo techniczne w dziedzinie nauk o środowisku, badania 
techniczne, usługi w dziedzinie nauk przyrodniczych, prace badaw-
czo-rozwojowe nad produktami, prace badawczo-rozwojowe nad 
nowymi produktami, usługi w zakresie doradztwa technicznego, do-
radztwo w zakresie badań przemysłowych, doradztwo w zakresie ba-
dań naukowych, doradztwo w zakresie oszczędności energii, usługi 
doradztwa w dziedzinie rozwoju technologicznego, analizy w zakre-
sie inżynierii technologicznej, usługi w  zakresie analizy przemysło-
wej, usługi w zakresie analizy danych technicznych, usługi w zakresie 
inżynierii budowlanej, analizy technologiczne związane z zapotrze-
bowaniem na energię i prąd osób trzecich 

(111) 327799 (220) 2019 09 26 (210) 504906
(151) 2020 02 12 (441) 2019 10 28
(732) MITOMO POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Tyśmienica (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MITOMO M BeaUTIFUl FRIenDS MITOMO
(540) 

(591) czerwony
(531) 26 01 01, 26 01 16, 26 01 18, 27 05 01, 29 01 01
(510), (511) 3 kosmetyki 

(111) 327800 (220) 2019 10 31 (210) 506302
(151) 2020 03 24 (441) 2019 12 09
(732) POlSKI ZWIĄZeK PRaCODaWCÓW-USłUgODaWCÓW 
ROlnyCh, Myślęcinek (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CeRTyFIKOWany USłUgODaWCa PZPUR
(540) 

(591) zielony, biały
(531) 29 01 12, 27 05 01, 05 07 02, 15 07 01, 26 01 16
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, ad-
ministrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 44 usługi 
medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w  zakresie higieny i  urody 
dla ludzi i  zwierząt, usługi związane z  rolnictwem, ogrodnictwem 
i leśnictwem 
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prZedłuŻenie prawa

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego 
na znak towarowy i datę, do której przedłużono prawo ochronne . W 
przypadku przedłużenia prawa ochronnego tylko dla części towarów 
(usług) wymienia się te towary (usługi) ze wskazaniem numeru klasy 
towarowej (usługowej) .

(111) 000351 (180) 2030 03 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 041981 (180) 2030 03 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 041996 (180) 2030 04 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 042042 (180) 2030 04 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 042119 (180) 2030 06 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 042140 (180) 2030 06 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 049015 (180) 2030 01 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 049021 (180) 2030 03 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 049284 (180) 2030 05 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 049329 (180) 2030 03 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 049330 (180) 2030 03 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 049629 (180) 2030 03 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 050448 (180) 2030 05 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 053406 (180) 2030 07 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 053877 (180) 2030 07 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 057931 (180) 2030 03 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 057954 (180) 2030 04 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 058003 (180) 2030 03 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 058005 (180) 2030 03 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 058045 (180) 2030 02 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 058055 (180) 2030 02 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 058057 (180) 2030 03 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 058091 (180) 2030 04 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 058095 (180) 2030 04 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 058097 (180) 2030 04 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 058510 (180) 2030 02 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 065957 (180) 2029 09 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 066350 (180) 2029 09 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 066530 (180) 2030 01 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 066688 (180) 2029 12 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 066739 (180) 2030 01 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 066828 (180) 2030 02 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 066899 (180) 2030 01 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 066913 (180) 2030 01 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 066914 (180) 2030 01 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 066915 (180) 2030 01 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 066948 (180) 2030 02 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 066987 (180) 2030 03 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 066993 (180) 2030 03 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 067021 (180) 2030 03 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 067024 (180) 2030 03 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 067025 (180) 2030 03 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 067026 (180) 2030 03 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 067052 (180) 2030 03 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 067068 (180) 2030 03 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 067071 (180) 2030 03 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 067072 (180) 2030 03 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 067073 (180) 2030 03 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 067074 (180) 2030 03 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 067075 (180) 2030 03 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 067083 (180) 2030 03 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 067103 (180) 2030 03 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 067143 (180) 2030 04 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 067240 (180) 2030 03 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 067241 (180) 2030 03 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 067283 (180) 2030 04 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 067306 (180) 2030 04 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 067350 (180) 2030 02 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 067372 (180) 2030 03 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 067381 (180) 2030 03 19 Prawo przedłużono w całości

(111) 067382 (180) 2030 03 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 067390 (180) 2030 03 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 067393 (180) 2030 03 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 067396 (180) 2030 03 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 067398 (180) 2030 03 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 067400 (180) 2030 03 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 067424 (180) 2030 03 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 067431 (180) 2030 03 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 067474 (180) 2030 04 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 067475 (180) 2030 04 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 067482 (180) 2030 04 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 067608 (180) 2030 05 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 067612 (180) 2030 05 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 067614 (180) 2030 05 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 067618 (180) 2030 05 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 067634 (180) 2030 01 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 067662 (180) 2030 03 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 067685 (180) 2030 04 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 067712 (180) 2030 04 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 067894 (180) 2030 04 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 067895 (180) 2030 04 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 067973 (180) 2030 04 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 068074 (180) 2030 09 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 068075 (180) 2030 09 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 068139 (180) 2030 06 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 068235 (180) 2030 05 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 068237 (180) 2030 05 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 068267 (180) 2030 08 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 068268 (180) 2030 08 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 068295 (180) 2030 05 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 068336 (180) 2030 10 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 068469 (180) 2030 09 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 068500 (180) 2030 05 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 068745 (180) 2030 09 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 068746 (180) 2030 09 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 068748 (180) 2030 09 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 068749 (180) 2030 09 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 068750 (180) 2030 09 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 068751 (180) 2030 09 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 068759 (180) 2030 09 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 068824 (180) 2030 09 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 068861 (180) 2030 10 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 068871 (180) 2030 10 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 068872 (180) 2030 10 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 069011 (180) 2030 09 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 069116 (180) 2030 05 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 069135 (180) 2030 06 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 069136 (180) 2030 06 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 069529 (180) 2030 10 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 069531 (180) 2030 10 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 069532 (180) 2030 10 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 069533 (180) 2030 10 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 069535 (180) 2030 10 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 069537 (180) 2030 10 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 069538 (180) 2030 10 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 069649 (180) 2030 11 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 069741 (180) 2030 08 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 069886 (180) 2030 04 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 070130 (180) 2030 12 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 070342 (180) 2030 07 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 070569 (180) 2030 08 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 070570 (180) 2030 08 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 070571 (180) 2030 08 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 070572 (180) 2030 08 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 070573 (180) 2030 08 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 070586 (180) 2030 10 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 070642 (180) 2031 01 24 Prawo przedłużono w całości
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(111) 070881 (180) 2030 10 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 070967 (180) 2030 07 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 071760 (180) 2030 10 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 079917 (180) 2030 02 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 122992 (180) 2029 08 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 132832 (180) 2030 03 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 132962 (180) 2030 03 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 133100 (180) 2030 06 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 136503 (180) 2030 04 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 144509 (180) 2029 10 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 144600 (180) 2030 03 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 145357 (180) 2029 09 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 145610 (180) 2030 02 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 146005 (180) 2030 02 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 146104 (180) 2029 10 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 146525 (180) 2030 02 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 146531 (180) 2030 02 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 146673 (180) 2030 02 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 146674 (180) 2030 02 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 146740 (180) 2030 01 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 146836 (180) 2030 02 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 146848 (180) 2030 03 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 146849 (180) 2030 03 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 146863 (180) 2030 03 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 146880 (180) 2030 03 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 146884 (180) 2030 03 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 146885 (180) 2030 03 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 146925 (180) 2030 03 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 146993 (180) 2030 03 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 146994 (180) 2030 03 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 147043 (180) 2030 01 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 147044 (180) 2030 01 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 147190 (180) 2030 03 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 147261 (180) 2030 02 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 147270 (180) 2029 12 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 147373 (180) 2030 02 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 147407 (180) 2030 02 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 147420 (180) 2030 03 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 147451 (180) 2030 03 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 147552 (180) 2030 03 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 147554 (180) 2030 03 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 147555 (180) 2030 03 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 147575 (180) 2030 03 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 147579 (180) 2030 03 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 147605 (180) 2030 03 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 147614 (180) 2030 03 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 147849 (180) 2030 02 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 147851 (180) 2030 02 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 147856 (180) 2030 02 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 147857 (180) 2030 02 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 147858 (180) 2030 02 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 147859 (180) 2030 02 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 147860 (180) 2030 02 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 147862 (180) 2030 02 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 147884 (180) 2030 03 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 147955 (180) 2030 04 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 147960 (180) 2030 04 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 147967 (180) 2030 04 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 147980 (180) 2030 04 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 147984 (180) 2030 04 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 148019 (180) 2030 01 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 148165 (180) 2030 02 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 148226 (180) 2030 03 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 148229 (180) 2030 04 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 148230 (180) 2030 04 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 148259 (180) 2030 04 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 148260 (180) 2030 04 21 Prawo przedłużono w całości

(111) 148468 (180) 2030 02 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 148471 (180) 2030 02 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 148484 (180) 2030 02 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 148551 (180) 2030 03 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 148552 (180) 2030 03 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 148553 (180) 2030 03 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 148559 (180) 2030 02 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 148602 (180) 2029 10 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 148617 (180) 2030 04 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 148630 (180) 2030 04 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 148657 (180) 2030 03 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 148662 (180) 2030 03 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 148665 (180) 2030 03 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 148666 (180) 2030 03 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 148667 (180) 2030 03 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 148694 (180) 2030 03 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 148695 (180) 2030 03 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 148697 (180) 2030 03 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 148699 (180) 2030 03 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 148724 (180) 2030 03 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 148728 (180) 2030 04 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 148735 (180) 2030 04 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 148861 (180) 2030 03 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 148862 (180) 2030 03 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 148985 (180) 2030 01 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 149002 (180) 2029 11 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 149079 (180) 2030 04 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 149089 (180) 2030 04 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 149091 (180) 2030 04 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 149113 (180) 2030 04 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 149125 (180) 2030 01 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 149143 (180) 2030 03 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 149183 (180) 2030 03 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 149270 (180) 2030 05 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 149292 (180) 2030 03 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 149296 (180) 2030 03 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 149339 (180) 2030 05 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 149404 (180) 2030 06 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 149430 (180) 2030 03 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 149441 (180) 2030 01 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 149546 (180) 2030 04 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 149637 (180) 2030 03 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 149638 (180) 2030 03 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 149639 (180) 2030 03 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 149640 (180) 2030 03 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 149641 (180) 2030 03 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 149690 (180) 2030 02 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 149691 (180) 2030 02 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 149696 (180) 2030 02 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 149837 (180) 2030 06 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 149844 (180) 2030 03 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 149848 (180) 2030 03 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 149871 (180) 2030 03 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 149916 (180) 2030 04 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 150041 (180) 2030 02 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 150191 (180) 2030 02 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 150192 (180) 2030 02 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 150193 (180) 2030 02 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 150194 (180) 2030 02 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 150195 (180) 2030 02 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 150217 (180) 2030 03 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 150218 (180) 2030 03 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 150335 (180) 2030 05 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 150373 (180) 2030 06 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 150427 (180) 2030 06 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 150440 (180) 2030 06 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 150505 (180) 2030 02 28 Prawo przedłużono w całości
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(111) 150578 (180) 2030 04 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 150618 (180) 2030 05 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 150628 (180) 2030 06 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 150724 (180) 2030 06 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 150791 (180) 2030 03 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 150828 (180) 2030 06 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 150829 (180) 2030 06 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 150875 (180) 2030 07 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 150943 (180) 2030 07 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 151036 (180) 2030 06 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 151055 (180) 2030 06 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 151101 (180) 2030 06 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 151214 (180) 2030 03 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 151218 (180) 2030 04 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 151222 (180) 2030 05 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 151341 (180) 2030 03 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 151352 (180) 2030 04 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 151361 (180) 2030 04 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 151381 (180) 2030 05 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 151519 (180) 2030 06 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 151528 (180) 2030 06 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 151692 (180) 2030 07 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 151724 (180) 2030 02 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 151725 (180) 2030 03 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 151726 (180) 2030 03 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 151727 (180) 2030 03 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 151805 (180) 2030 07 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 151865 (180) 2030 08 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 151866 (180) 2030 08 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 151867 (180) 2030 08 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 152009 (180) 2030 03 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 152010 (180) 2030 03 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 152015 (180) 2030 03 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 152048 (180) 2030 05 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 152049 (180) 2030 05 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 152068 (180) 2030 05 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 152312 (180) 2030 11 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 152319 (180) 2030 08 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 152464 (180) 2030 08 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 152471 (180) 2030 09 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 152514 (180) 2030 09 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 152527 (180) 2030 09 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 152532 (180) 2030 09 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 152535 (180) 2030 09 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 152599 (180) 2030 05 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 152707 (180) 2030 09 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 152708 (180) 2030 09 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 152753 (180) 2030 02 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 152757 (180) 2030 03 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 152762 (180) 2030 03 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 152819 (180) 2030 07 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 152883 (180) 2030 07 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 152929 (180) 2030 07 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 152979 (180) 2030 02 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 152980 (180) 2030 02 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 153014 (180) 2030 09 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 153023 (180) 2030 10 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 153143 (180) 2030 07 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 153325 (180) 2030 06 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 153495 (180) 2030 09 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 153531 (180) 2030 10 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 153617 (180) 2030 11 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 153666 (180) 2030 03 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 153753 (180) 2029 12 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 153794 (180) 2030 08 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 153797 (180) 2030 08 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 153841 (180) 2030 09 07 Prawo przedłużono w całości

(111) 153868 (180) 2030 09 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 153883 (180) 2030 09 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 153888 (180) 2030 09 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 153924 (180) 2030 09 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 153925 (180) 2030 09 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 154059 (180) 2030 10 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 154061 (180) 2030 10 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 154062 (180) 2030 10 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 154063 (180) 2030 10 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 154064 (180) 2030 10 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 154076 (180) 2030 10 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 154085 (180) 2030 07 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 154202 (180) 2030 03 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 154297 (180) 2030 12 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 154372 (180) 2030 10 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 154447 (180) 2030 10 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 154541 (180) 2030 09 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 154591 (180) 2030 12 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 154610 (180) 2031 01 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 154643 (180) 2030 09 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 154644 (180) 2030 09 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 154665 (180) 2030 12 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 154784 (180) 2030 06 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 154791 (180) 2030 07 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 154812 (180) 2030 10 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 154859 (180) 2030 10 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 154866 (180) 2030 10 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 155214 (180) 2030 12 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 155226 (180) 2030 11 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 155452 (180) 2030 08 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 155875 (180) 2030 03 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 155937 (180) 2030 11 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 156043 (180) 2030 10 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 156451 (180) 2030 12 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 156469 (180) 2030 11 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 156470 (180) 2030 11 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 156471 (180) 2030 11 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 156473 (180) 2030 11 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 156474 (180) 2030 11 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 156639 (180) 2030 11 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 156685 (180) 2030 12 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 157003 (180) 2030 04 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 157005 (180) 2030 09 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 157008 (180) 2030 11 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 157145 (180) 2030 11 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 157166 (180) 2030 05 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 157205 (180) 2030 08 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 157215 (180) 2030 10 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 157295 (180) 2030 11 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 157429 (180) 2030 09 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 157431 (180) 2030 09 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 157601 (180) 2030 09 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 157644 (180) 2030 09 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 158042 (180) 2031 02 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 158101 (180) 2031 02 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 158360 (180) 2030 10 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 158750 (180) 2030 12 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 158845 (180) 2030 11 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 158846 (180) 2030 11 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 159052 (180) 2030 07 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 159205 (180) 2030 11 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 159403 (180) 2030 03 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 159929 (180) 2030 11 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 160153 (180) 2030 09 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 160154 (180) 2030 09 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 160446 (180) 2030 04 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 160487 (180) 2030 11 22 Prawo przedłużono w całości
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(111) 162546 (180) 2030 04 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 164783 (180) 2030 02 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 166852 (180) 2030 12 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 166853 (180) 2030 12 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 170621 (180) 2031 02 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 171191 (180) 2030 03 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 171323 (180) 2030 07 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 171547 (180) 2030 12 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 171714a (180) 2030 12 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 184660 (180) 2030 03 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 187976 (180) 2030 12 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 227281 (180) 2028 12 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 229297 (180) 2029 06 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 229503 (180) 2028 12 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 232349 (180) 2029 08 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 232350 (180) 2029 08 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 232616 (180) 2030 02 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 232838 (180) 2029 11 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 233379 (180) 2029 08 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 233485 (180) 2029 11 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 233970 (180) 2030 02 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 234076 (180) 2030 01 04 Prawo przedłużono w części dla 

towarów: 5: produkty farmaceu-
tyczne 

(111) 234440 (180) 2029 10 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 234500 (180) 2030 01 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 234513 (180) 2029 08 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 234777 (180) 2030 01 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 234869 (180) 2029 09 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 235039 (180) 2030 02 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 235135 (180) 2029 10 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 235408 (180) 2030 03 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 235445 (180) 2030 01 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 235495 (180) 2029 10 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 235546 (180) 2030 01 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 235555 (180) 2030 02 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 235556 (180) 2030 02 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 235557 (180) 2030 02 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 235569 (180) 2030 02 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 235707 (180) 2030 02 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 235709 (180) 2030 02 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 235824 (180) 2030 02 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 235825 (180) 2030 02 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 235829 (180) 2030 03 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 235830 (180) 2030 03 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 235831 (180) 2030 03 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 235832 (180) 2030 03 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 235833 (180) 2030 03 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 235835 (180) 2030 03 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 235854 (180) 2029 11 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 235869 (180) 2030 03 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 235917 (180) 2030 02 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 236002 (180) 2030 02 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 236003 (180) 2030 02 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 236004 (180) 2030 02 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 236016 (180) 2030 03 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 236022 (180) 2030 03 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 236034 (180) 2030 03 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 236035 (180) 2030 03 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 236036 (180) 2030 03 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 236368 (180) 2030 02 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 236369 (180) 2030 02 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 236371 (180) 2030 02 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 236372 (180) 2030 02 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 236373 (180) 2030 02 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 236374 (180) 2030 03 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 236375 (180) 2030 03 02 Prawo przedłużono w całości

(111) 236399 (180) 2030 03 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 236607 (180) 2030 02 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 236616 (180) 2030 02 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 236617 (180) 2030 03 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 236633 (180) 2030 03 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 236635 (180) 2030 03 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 236692 (180) 2030 02 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 236693 (180) 2030 03 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 236795 (180) 2030 03 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 236796 (180) 2030 03 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 236894 (180) 2030 02 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 236939 (180) 2029 11 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 236975 (180) 2030 03 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 236977 (180) 2030 03 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 236978 (180) 2030 03 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 236980 (180) 2030 03 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 237041 (180) 2030 02 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 237079 (180) 2030 02 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 237080 (180) 2030 02 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 237081 (180) 2030 02 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 237085 (180) 2030 03 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 237090 (180) 2030 03 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 237098 (180) 2030 03 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 237099 (180) 2030 03 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 237130 (180) 2030 01 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 237156 (180) 2030 03 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 237158 (180) 2030 04 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 237160 (180) 2030 04 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 237186 (180) 2030 02 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 237187 (180) 2030 02 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 237188 (180) 2030 02 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 237189 (180) 2030 02 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 237190 (180) 2030 02 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 237191 (180) 2030 02 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 237192 (180) 2030 02 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 237193 (180) 2030 02 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 237196 (180) 2030 03 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 237198 (180) 2030 03 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 237199 (180) 2030 03 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 237203 (180) 2030 05 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 237214 (180) 2030 04 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 237218 (180) 2030 04 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 237245 (180) 2029 12 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 237299 (180) 2030 02 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 237313 (180) 2030 03 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 237317 (180) 2030 03 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 237318 (180) 2030 03 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 237319 (180) 2030 03 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 237422 (180) 2030 02 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 237478 (180) 2030 02 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 237479 (180) 2030 02 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 237480 (180) 2030 02 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 237488 (180) 2030 03 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 237500 (180) 2030 03 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 237501 (180) 2030 03 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 237520 (180) 2030 04 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 237521 (180) 2030 03 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 237523 (180) 2030 04 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 237528 (180) 2030 04 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 237614 (180) 2030 04 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 237649 (180) 2029 12 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 237650 (180) 2029 12 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 237677 (180) 2030 03 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 237681 (180) 2030 03 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 237682 (180) 2030 03 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 237691 (180) 2030 03 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 237693 (180) 2030 03 25 Prawo przedłużono w całości
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(111) 237696 (180) 2030 03 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 237697 (180) 2030 03 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 237698 (180) 2030 04 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 237736 (180) 2030 03 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 237754 (180) 2030 04 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 237864 (180) 2030 05 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 237899 (180) 2030 03 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 237935 (180) 2030 03 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 237936 (180) 2030 03 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 238000 (180) 2030 05 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 238035 (180) 2030 02 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 238037 (180) 2030 02 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 238042 (180) 2030 03 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 238100 (180) 2030 06 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 238131 (180) 2030 02 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 238151 (180) 2030 03 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 238154 (180) 2030 03 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 238171 (180) 2030 02 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 238193 (180) 2030 03 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 238208 (180) 2030 04 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 238228 (180) 2030 02 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 238255 (180) 2030 08 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 238276 (180) 2029 12 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 238285 (180) 2030 03 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 238366 (180) 2030 04 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 238380 (180) 2030 02 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 238436 (180) 2030 04 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 238468 (180) 2030 02 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 238485 (180) 2030 04 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 238535 (180) 2030 03 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 238539 (180) 2030 03 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 238555 (180) 2030 05 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 238576 (180) 2029 12 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 238578 (180) 2030 02 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 238612 (180) 2030 02 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 238613 (180) 2030 02 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 238614 (180) 2030 02 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 238615 (180) 2030 02 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 238623 (180) 2030 04 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 238643 (180) 2030 03 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 238644 (180) 2030 03 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 238721 (180) 2030 03 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 238731 (180) 2030 04 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 238736 (180) 2030 03 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 238753 (180) 2030 05 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 238755 (180) 2030 05 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 238762 (180) 2030 06 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 238763 (180) 2030 06 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 238764 (180) 2030 06 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 238797 (180) 2030 04 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 238816 (180) 2030 03 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 238863 (180) 2030 03 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 238864 (180) 2030 03 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 238865 (180) 2030 02 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 238866 (180) 2030 02 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 238889 (180) 2030 04 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 238903 (180) 2030 05 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 238928 (180) 2030 02 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 238940 (180) 2030 02 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 238941 (180) 2030 02 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 238949 (180) 2030 04 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 238953 (180) 2030 06 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 238954 (180) 2030 06 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 238955 (180) 2030 06 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 238957 (180) 2030 06 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 238961 (180) 2030 05 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 238962 (180) 2030 05 26 Prawo przedłużono w całości

(111) 238965 (180) 2030 05 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 239077 (180) 2030 04 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 239078 (180) 2030 04 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 239087 (180) 2030 04 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 239088 (180) 2030 04 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 239089 (180) 2030 04 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 239097 (180) 2030 01 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 239124 (180) 2030 03 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 239127 (180) 2030 02 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 239128 (180) 2030 02 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 239138 (180) 2030 03 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 239142 (180) 2030 03 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 239194 (180) 2030 03 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 239201 (180) 2030 03 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 239231 (180) 2030 04 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 239232 (180) 2030 04 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 239233 (180) 2030 04 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 239234 (180) 2030 04 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 239236 (180) 2030 04 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 239237 (180) 2030 04 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 239240 (180) 2030 04 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 239261 (180) 2030 03 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 239263 (180) 2030 03 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 239276 (180) 2030 04 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 239288 (180) 2030 05 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 239297 (180) 2030 04 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 239317 (180) 2030 03 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 239380 (180) 2030 02 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 239400 (180) 2030 03 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 239410 (180) 2030 03 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 239411 (180) 2030 03 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 239412 (180) 2030 03 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 239458 (180) 2030 05 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 239544 (180) 2030 02 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 239545 (180) 2030 03 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 239557 (180) 2030 03 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 239578 (180) 2030 04 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 239579 (180) 2030 04 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 239580 (180) 2030 04 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 239608 (180) 2030 03 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 239613 (180) 2030 04 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 239614 (180) 2030 04 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 239636 (180) 2030 06 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 239638 (180) 2030 06 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 239677 (180) 2030 03 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 239725 (180) 2030 05 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 239728 (180) 2030 05 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 239763 (180) 2030 05 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 239764 (180) 2030 07 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 239765 (180) 2030 07 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 239766 (180) 2030 07 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 239767 (180) 2030 07 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 239769 (180) 2030 07 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 239774 (180) 2030 02 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 239782 (180) 2030 03 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 239794 (180) 2030 06 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 239804 (180) 2030 06 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 239813 (180) 2030 06 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 239848 (180) 2030 07 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 239849 (180) 2030 07 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 239850 (180) 2030 07 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 239851 (180) 2030 07 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 239853 (180) 2030 07 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 239854 (180) 2030 07 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 239872 (180) 2030 03 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 239893 (180) 2030 03 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 239894 (180) 2030 03 17 Prawo przedłużono w całości
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(111) 239947 (180) 2030 03 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 239956 (180) 2030 04 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 239995 (180) 2030 08 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 239997 (180) 2030 07 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 240025 (180) 2030 05 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 240027 (180) 2030 05 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 240028 (180) 2030 05 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 240029 (180) 2030 05 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 240032 (180) 2030 05 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 240111 (180) 2030 04 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 240130 (180) 2030 07 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 240136 (180) 2030 07 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 240187 (180) 2030 04 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 240251 (180) 2030 03 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 240253 (180) 2030 03 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 240255 (180) 2030 03 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 240265 (180) 2030 03 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 240266 (180) 2030 03 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 240267 (180) 2030 03 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 240268 (180) 2030 03 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 240274 (180) 2030 04 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 240275 (180) 2030 04 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 240276 (180) 2030 04 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 240307 (180) 2030 03 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 240399 (180) 2030 02 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 240452 (180) 2030 03 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 240453 (180) 2030 04 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 240454 (180) 2030 04 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 240486 (180) 2030 04 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 240526 (180) 2030 06 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 240528 (180) 2030 06 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 240530 (180) 2030 06 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 240592 (180) 2030 03 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 240625 (180) 2030 02 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 240660 (180) 2030 06 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 240661 (180) 2030 06 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 240694 (180) 2030 04 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 240695 (180) 2030 04 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 240698 (180) 2030 07 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 240741 (180) 2030 06 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 240767 (180) 2028 11 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 240787 (180) 2030 03 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 240844 (180) 2030 07 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 240880 (180) 2030 03 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 240912 (180) 2030 03 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 240916 (180) 2030 03 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 240965 (180) 2030 04 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 240966 (180) 2030 04 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 240967 (180) 2030 04 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 240968 (180) 2030 04 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 240995 (180) 2030 06 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 241024 (180) 2030 02 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 241048 (180) 2030 05 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 241049 (180) 2030 05 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 241060 (180) 2030 07 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 241068 (180) 2030 03 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 241069 (180) 2030 03 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 241070 (180) 2030 03 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 241109 (180) 2030 02 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 241116 (180) 2030 08 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 241139 (180) 2030 03 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 241233 (180) 2030 02 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 241254 (180) 2030 08 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 241270 (180) 2029 12 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 241278 (180) 2030 04 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 241285 (180) 2030 06 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 241365 (180) 2030 02 25 Prawo przedłużono w całości

(111) 241425 (180) 2030 07 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 241427 (180) 2030 07 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 241455 (180) 2030 08 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 241457 (180) 2030 08 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 241463 (180) 2030 02 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 241512 (180) 2030 08 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 241514 (180) 2030 08 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 241537 (180) 2030 08 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 241549 (180) 2030 04 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 241621 (180) 2030 07 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 241642 (180) 2030 07 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 241643 (180) 2030 07 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 241644 (180) 2030 07 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 241645 (180) 2030 07 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 241646 (180) 2030 07 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 241647 (180) 2030 07 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 241717 (180) 2030 03 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 241718 (180) 2030 03 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 241726 (180) 2030 03 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 241843 (180) 2030 02 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 241887 (180) 2030 09 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 241925 (180) 2030 01 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 241932 (180) 2030 03 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 241951 (180) 2030 05 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 241991 (180) 2030 06 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 241999 (180) 2030 06 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 242000 (180) 2030 06 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 242056 (180) 2030 03 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 242073 (180) 2030 05 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 242080 (180) 2030 05 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 242135 (180) 2030 01 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 242140 (180) 2030 03 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 242148 (180) 2030 05 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 242162 (180) 2030 07 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 242176 (180) 2030 08 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 242206 (180) 2029 09 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 242240 (180) 2030 09 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 242289 (180) 2030 07 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 242294 (180) 2030 07 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 242378 (180) 2030 07 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 242395 (180) 2030 09 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 242413 (180) 2030 09 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 242426 (180) 2030 04 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 242450 (180) 2030 03 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 242453 (180) 2030 03 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 242493 (180) 2030 09 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 242500 (180) 2030 11 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 242630 (180) 2030 04 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 242635 (180) 2030 05 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 242685 (180) 2030 09 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 242705 (180) 2030 10 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 242766 (180) 2030 10 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 242798 (180) 2030 02 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 242813 (180) 2030 05 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 242858 (180) 2030 09 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 242864 (180) 2030 09 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 242903 (180) 2030 03 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 242920 (180) 2030 07 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 242991 (180) 2030 03 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 243017 (180) 2030 02 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 243018 (180) 2030 03 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 243020 (180) 2030 03 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 243118 (180) 2030 06 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 243208 (180) 2030 04 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 243240 (180) 2030 09 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 243320 (180) 2030 05 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 243387 (180) 2030 03 10 Prawo przedłużono w całości
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(111) 243394 (180) 2030 07 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 243459 (180) 2030 08 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 243542 (180) 2030 09 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 243626 (180) 2030 10 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 243638 (180) 2030 10 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 243658 (180) 2030 07 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 243662 (180) 2030 08 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 243663 (180) 2030 08 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 243720 (180) 2030 11 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 243728 (180) 2030 03 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 243769 (180) 2030 03 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 243779 (180) 2030 07 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 243780 (180) 2030 07 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 243781 (180) 2030 07 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 243782 (180) 2030 07 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 243783 (180) 2030 07 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 243784 (180) 2030 07 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 243789 (180) 2030 07 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 243847 (180) 2030 10 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 243921 (180) 2030 03 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 243965 (180) 2030 10 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 243977 (180) 2030 10 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 243992 (180) 2030 07 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 244053 (180) 2030 11 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 244063 (180) 2029 09 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 244200 (180) 2030 11 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 244290 (180) 2030 05 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 244333 (180) 2030 12 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 244509 (180) 2030 02 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 244631 (180) 2030 10 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 244749 (180) 2030 03 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 244757 (180) 2030 07 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 244781 (180) 2030 11 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 244782 (180) 2030 11 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 244783 (180) 2030 11 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 244805 (180) 2030 12 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 244829 (180) 2030 08 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 244912 (180) 2030 10 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 245008 (180) 2030 06 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 245014 (180) 2030 10 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 245142 (180) 2030 10 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 245240 (180) 2030 12 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 245375 (180) 2030 08 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 245403 (180) 2030 06 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 245410 (180) 2030 06 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 245411 (180) 2030 06 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 245419 (180) 2030 09 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 245475 (180) 2030 09 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 245526 (180) 2030 12 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 245584 (180) 2029 11 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 245745 (180) 2030 12 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 245746 (180) 2030 12 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 245747 (180) 2030 12 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 245748 (180) 2030 12 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 245749 (180) 2030 12 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 245750 (180) 2030 12 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 245751 (180) 2030 12 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 245752 (180) 2030 12 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 245754 (180) 2030 12 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 245775 (180) 2030 12 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 245842 (180) 2031 01 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 246057 (180) 2031 02 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 246059 (180) 2031 02 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 246097 (180) 2030 02 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 246245 (180) 2030 03 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 246322 (180) 2030 07 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 246323 (180) 2030 07 16 Prawo przedłużono w całości

(111) 246324 (180) 2030 07 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 246325 (180) 2030 07 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 246326 (180) 2030 07 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 246433 (180) 2030 03 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 246450 (180) 2030 05 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 246489 (180) 2030 09 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 246762 (180) 2030 09 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 246864 (180) 2030 05 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 246943 (180) 2030 12 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 246945 (180) 2030 12 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 246946 (180) 2030 12 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 247133 (180) 2030 10 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 247266 (180) 2030 12 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 247337 (180) 2030 03 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 247450 (180) 2030 07 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 247708 (180) 2030 03 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 247831 (180) 2030 08 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 247832 (180) 2030 08 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 247891 (180) 2030 08 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 248011 (180) 2030 12 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 248012 (180) 2030 12 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 248037 (180) 2030 06 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 248038 (180) 2030 07 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 248063 (180) 2030 01 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 248322 (180) 2030 02 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 248581 (180) 2030 12 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 248592 (180) 2030 09 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 249154 (180) 2030 05 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 249165 (180) 2030 11 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 249865 (180) 2030 02 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 249965 (180) 2030 05 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 249966 (180) 2030 05 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 250779 (180) 2030 11 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 250844 (180) 2030 05 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 251168 (180) 2030 09 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 251384 (180) 2030 05 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 251385 (180) 2030 05 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 251575 (180) 2030 08 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 251699 (180) 2030 09 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 251700 (180) 2030 09 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 252222 (180) 2030 02 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 252471 (180) 2030 05 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 252942 (180) 2030 03 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 253714 (180) 2030 05 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 254912 (180) 2030 12 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 255393 (180) 2030 03 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 255874 (180) 2030 05 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 256307 (180) 2030 06 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 257992 (180) 2030 03 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 259554 (180) 2031 02 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 259828 (180) 2030 08 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 260484 (180) 2030 03 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 260485 (180) 2030 03 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 260486 (180) 2030 03 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 260487 (180) 2030 03 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 261840 (180) 2030 02 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 262902 (180) 2030 07 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 266044 (180) 2030 08 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 266613 (180) 2030 03 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 270928 (180) 2030 02 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 271019 (180) 2030 08 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 272231 (180) 2030 02 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 295620 (180) 2030 05 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 301161 (180) 2030 03 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 301162 (180) 2030 03 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 316377 (180) 2030 03 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 322620 (180) 2030 03 05 Prawo przedłużono w całości
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decyZJe o odMowie udZielenia prawa  
wydane po ogłosZeniu o ZgłosZeniu lub 

uJawnieniu ZgłosZenia na stronie internetoweJ 
urZĘdu patentowego rp

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku 
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowe-
go, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak 
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP .

(210) 496293 U
(210) 503572 U
(210) 503798 U
(210) 504124 U
(210) 502866 U
(210) 501642 U
(210) 500914 U
(210) 499979 U
(210) 499666 U
(210) 499312 U
(210) 497133 U
(210) 496863 U
(210) 496860 U
(210) 493283 U
(210) 497132 U
(210) 497129 U
(210) 497084 U
(210) 497078 U
(210) 497077 U
(210) 497072 U
(210) 486457 U
(210) 460362 ZT04/2017
(210) 463804 ZT01/2017
(210) 496297 U
(210) 496498 U
(210) 496116 U
(210) 498816 U
(210) 504488 U
(210) 505115 U
(210) 386254 19/2011
(210) 419567 01/2014
(210) 439949 13/2015
(210) 468359 U
(210) 465322 ZT10/2017
(210) 459494 26/2016
(210) 463800 ZT05/2017
(210) 465592 ZT05/2017

(210) 479857 ZT04/2018
(210) 470154 ZT21/2017
(210) 472725 ZT42/2017
(210) 473040 ZT14/2018
(210) 500677 U
(210) 505289 U
(210) 504347 U
(210) 503643 U
(210) 501465 U
(210) 499173 U
(210) 499172 U
(210) 497182 U
(210) 497128 U
(210) 497100 U
(210) 497094 U
(210) 495744 U
(210) 468241 U
(210) 474194 U
(210) 474998 U
(210) 476290 U
(210) 484367 U
(210) 485027 U
(210) 492907 U
(210) 449050 4/2016
(210) 449882 5/2016
(210) 434403 03/2015
(210) 431083 22/2014
(210) 431962 21/2014
(210) 450095 6/2016
(210) 431084 22/2014
(210) 431961 21/2014
(210) 420061 02/2014
(210) 424147 10/2014
(210) 429438 19/2014
(210) 431082 22/2014
(210) 386253 19/2011

decyZJe o uMorZeniu postĘpowania  
w sprawie udZielenia prawa wydane  

po ogłosZeniu o ZgłosZeniu  
lub uJawnieniu ZgłosZenia na stronie 
internetoweJ urZĘdu patentowego rp

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku 
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowe-
go, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak 
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP .

(210) 494104 ZT11/2019
(210) 501976 ZT33/2019
(210) 503954 U
(210) 503961 U
(210) 500485 ZT30/2019
(210) 499480 ZT26/2019
(210) 496425 ZT17/2019

(210) 496424 ZT17/2019
(210) 496423 ZT17/2019
(210) 496422 ZT17/2019
(210) 491673 ZT48/2018
(210) 500552 ZT29/2019
(210) 493043 ZT01/2019
(210) 478897 ZT51/2017

(210) 380577 10/2011
(210) 391142 02/2012
(210) 391143 02/2012
(210) 391145 02/2012
(210) 506012 ZT53/2019
(210) 506008 ZT2/2020
(210) 501630 U
(210) 437209 08/2015
(210) 428999 18/2014
(210) 434047 02/2015
(210) 391144 02/2012
(210) 488484 ZT36/2018
(210) 486688 U
(210) 496975 U
(210) 497065 U
(210) 499598 U
(210) 499599 U
(210) 499938 U
(210) 499939 U
(210) 500433 U
(210) 500443 U
(210) 500475 U
(210) 501554 U
(210) 502508 U
(210) 503956 U
(210) 503959 U
(210) 504050 U
(210) 504082 U
(210) 504111 U
(210) 504345 U
(210) 504416 U
(210) 504521 U
(210) 504527 U
(210) 504636 U
(210) 504932 U
(210) 505100 U
(210) 505192 U
(210) 505318 U
(210) 505370 U
(210) 505408 U
(210) 505435 U
(210) 505495 U
(210) 505515 U

(210) 505521 U
(210) 505540 U
(210) 505613 U
(210) 505619 U
(210) 505668 U
(210) 505670 U
(210) 505671 U
(210) 505680 U
(210) 505809 U
(210) 505821 U
(210) 505835 U
(210) 505873 U
(210) 505941 U
(210) 506052 U
(210) 506053 U
(210) 506055 U
(210) 506058 U
(210) 506067 U
(210) 506107 U
(210) 506187 U
(210) 506395 U
(210) 506493 U
(210) 506541 U
(210) 506543 U
(210) 506680 U
(210) 506880 U
(210) 506882 U
(210) 506884 U
(210) 506885 U
(210) 506900 U
(210) 506901 U
(210) 506903 U
(210) 506996 U
(210) 506997 U
(210) 507152 U
(210) 507164 U
(210) 507187 U
(210) 507344 U
(210) 507420 U
(210) 507818 U
(210) 507933 U
(210) 508955 U

wpisy i ZMiany w reJestrZe nieuwZglĘdnione  
w innych saModZielnych ogłosZeniach

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego 
na znak towarowy, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść 
wpisu . Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, 
twórców, praw ograniczających prawo ochronne oraz sprostowania 
istotnych pomyłek .

Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – znak towarowy
Rubryka C – wykaz towarów
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – kategoria znaku lub prawa ochronnego oraz regulamin 

znaku
Rubryka F – wnioski o  unieważnienie oraz decyzje dotyczące prawa 

ochronnego 
Rubryka G – rejestracja międzynarodowa
Rubryka H – informacje o  przedłużeniu, unieważnieniu, wygaśnięciu 

prawa ochronnego lub zastąpieniu rejestracji krajowej 
rejestracją międzynarodową



nr 5/2020 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 269

(111) 045408 a  Wykreślono: KOPeX MaChIneRy SPÓłKa aK-
CyJna, Zabrze, Polska 271134897; Wpisano: KOPeX SPÓłKa aKCyJ-
na, Katowice, Polska 271981166 

(111) 045408 a  Wykreślono: KOPeX SPÓłKa aKCyJna, Kato-
wice, Polska 271981166; Wpisano: FaMUR SPÓłKa aKCyJna, Kato-
wice, Polska 270641528 

(111) 048081 a  Wykreślono: ValeanT PhaRMaCeUTICalS 
IRelanD, Dublin, Irlandia; Wpisano: BaUSCh healTh IRelanD lI-
MITeD, Dublin 24, Irlandia 

(111) 048761 a  Wykreślono: SynThOS DWORy 7 SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTO-
WO-aKCyJna, Oświęcim, Polska; Wpisano: SynThOS DWORy 7 
SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa JaW-
na, Oświęcim, Polska 260133662 

(111) 050686 a  Wykreślono: hBI BRanDeD aPPaRel lIMI-
TeD, InC , WInSTOn-SaleM, Stany Zjednoczone ameryki; Wpisa-
no: hBI Branded apparel enterprises, llC, Winston-Salem, Stany 
Zjednoczone ameryki 

(111) 054258 a  Wykreślono: ReCKITT & COlMan /OVeRSeaS/ 
lIMITeD, hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overse-
as) health limited, Slough, Wielka Brytania 

(111) 061343 a  Wykreślono: allneX BelgIUM Sa, ander-
lecht, Belgia; Wpisano: allnex Belgium S a , Drogenbos, Belgia 

(111) 062864 a  Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ire-
land, Dublin, Irlandia; Wpisano: BaUSCh healTh IRelanD lIMITeD, 
Dublin 24, Irlandia 

(111) 064899 a  Wykreślono: FaBRyKa „COPeRnICUS” SPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, nieszawa, Polska; 
Wpisano: COPeRnICUS DySTRyBUCJa SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wąwelnica, Polska 382292736 

(111) 066985 a  Wykreślono: RICOla ag , laUFen, Szwajca-
ria; Wpisano: Ricola group ag, laufen, Szwajcaria 

(111) 067108 a  Wykreślono: hBI BRanDeD aPPaRel lIMI-
TeD, InC , WInSTOn SaleM, Stany Zjednoczone ameryki; Wpisano:  
hBI Branded apparel enterprises, llC, Winston-Salem, Stany Zjed-
noczone ameryki 

(111) 067109 a  Wykreślono: hBI BRanDeD aPPaRel lIMI-
TeD, InC , WInSTOn SaleM, Stany Zjednoczone ameryki; Wpisano:  
hBI Branded apparel enterprises, llC, Winston-Salem, Stany Zjed-
noczone ameryki 

(111) 069260 a  Wykreślono: hBI BRanDeD aPPaRel lIMI-
TeD, InC , WInSTOn-SaleM, Stany Zjednoczone ameryki; Wpisa-
no: hBI Branded apparel enterprises, llC, Winston-Salem, Stany 
Zjednoczone ameryki 

(111) 069261 a  Wykreślono: hBI BRanDeD aPPaRel lIMITeD, 
InC , WInSTOn-SaleM, Stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: hBI 
Branded apparel enterprises, llC, Winston-Salem, Stany Zjedno-
czone ameryki 

(111) 069262 a  Wykreślono: hBI BRanDeD aPPaRel lIMITeD, 
InC , WInSTOn -SaleM, Stany Zjednoczone ameryki; Wpisano:  
hBI Branded apparel enterprises, llC, Winston-Salem, Stany Zjed-
noczone ameryki 

(111) 072556 a  Wykreślono: SeaRS BRanDS, llC, hOFFMan 
eSTaTeS, Stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: Transform SR 
Brands llC, hoffman estates, Stany Zjednoczone ameryki 

(111) 075208 a  Wykreślono: Reckitt & Colman /Overseas/ 
limited, hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overse-
as) hygiene home limited, Slough, Wielka Brytania 

(111) 075582 a  Wykreślono: ReCKITT & COlMan (OVeRSeaS) 
lIMITeD, hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overse-
as) health limited, Slough, Wielka Brytania 

(111) 076821 a  Wykreślono: ReCKITT & COlMan (OVeRSeaS) 
lIMITeD, hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overse-
as) health limited, Slough, Wielka Brytania 

(111) 076822 a  Wykreślono: ReCKITT & COlMan (OVeRSeaS) 
lIMITeD, hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overse-
as) health limited, Slough, Wielka Brytania 

(111) 077068 a  Wykreślono: Reckitt & Colman /Overseas/  
limited, hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overse-
as) hygiene home limited, Slough, Wielka Brytania 

(111) 077531 a  Wykreślono: SeaRS BRanDS, llC, hOFFMan 
eSTaTeS, Stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: Transform SR 
Brands llC, hoffman estates, Stany Zjednoczone ameryki 

(111) 078815 a  Wykreślono: Reckitt & Colman (Overseas)  
limited, hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overse-
as) hygiene home limited, Slough, Wielka Brytania 

(111) 079035 a  Wykreślono: hBI BRanDeD aPPaRel lIMITeD, 
InC , WInSTOn-SaleM, Stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: hBI 
Branded apparel enterprises, llC, Winston-Salem, Stany Zjedno-
czone ameryki 

(111) 079367 a  Wykreślono: ReCKITT & COlMan (OVeRSeaS) 
lIMITeD, hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overse-
as) health limited, Slough, Wielka Brytania 

(111) 079427 a  Wykreślono: hBI BRanDeD aPPaRel lIMITeD, 
InC , WInSTOn-SaleM, Stany Zjednoczone ameryki; Wpisano:  
hBI Branded apparel enterprises, llC, Winston-Salem, Stany Zjed-
noczone ameryki 

(111) 079428 a  Wykreślono: hBI BRanDeD aPPaRel lIMITeD, 
InC , WInSTOn-SaleM, Stany Zjednoczone ameryki; Wpisano:  
hBI Branded apparel enterprises, llC, Winston-Salem, Stany Zjed-
noczone ameryki 

(111) 081435 a  Wykreślono: Reckitt & Colman (Overseas)  
limited, hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overse-
as) hygiene home limited, Slough, Wielka Brytania 

(111) 087019 a  Wykreślono: allneX BelgIUM Sa, ander-
lecht, Belgia; Wpisano: allnex Belgium S a , Drogenbos, Belgia 

(111) 093503 a  Wykreślono: RPRO hOlDIngS S À R l ,  
lUXeMBOURg, luksemburg; Wpisano: WORlD ClaSS ROManIa 
S a , Bukareszt, Rumunia 

(111) 096476 a  Wykreślono: agRaF Spółka z  o  o , łódź, 
Polska; Wpisano: aRKanCe SySTeMS POlanD SPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Izabelin-Dziekanówek, Polska 
381770553 

(111) 096568 a  Wykreślono: agRaF Spółka z o o , łódź, Pol-
ska; Wpisano: aRKanCe SySTeMS POlanD SPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Izabelin-Dziekanówek, Polska 
381770553 

(111) 097833 a  Wykreślono: Reckitt & Colman (Overseas )  
limited, Dansom lane, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman 
(Overseas) hygiene home limited, Slough, Wielka Brytania 

(111) 097865 a  Wykreślono: Przedsiębiorstwo Farmaceu-
tyczne SUlPhUR ZDRÓJ eXIM alojzy Kubiak, Busko Zdrój, Polska;  
Wpisano: PRZeDSIĘBIORSTWO FaRMaCeUTyCZne SUlPhUR 
ZDRÓJ eXIM SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Busko-Zdrój, Polska 

(111) 099556 a  Wykreślono: WaMeT Przedsiębiorstwo Inno-
wacyjno Wdrożeniowe Spółka z o  o , Bydgoszcz, Polska; Wpisano: 
FIRMa USłUgOWa „DaSTal” DaRIUSZ nIeRUSZeWICZ, Bydgoszcz, 
Polska 092554540 

(111) 104033 a  Wykreślono: Przedsiębiorstwo BIOgRaDeX 
Spółka z  o  o , elbląg, Polska; Wpisano: „BIOgRaDeX-hOlDIng” - 
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOIŚCIĄ, elbląg, Polska 
170189528 
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(111) 105260 a  Wykreślono: „PROMaRe” SPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gdynia, Polska; Wpisano: na-
MIaRy SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gdynia, 
Polska 191611126 

(111) 105872 a  Wykreślono: Bryczek Bogusława Jolanta 
BOgMaR Przedsiębiorstwo Produkcyjno handlowo Usługowe, 
Bielsko-Biała, Polska; Wpisano: BOgMaR Bogusława Bryczek, Biel-
sko-Biała, Polska 002413462 

(111) 109915 a  Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, 
Dublin, Irlandia; Wpisano: BaUSCh healTh IRelanD lIMITeD, Du-
blin, Irlandia 

(111) 110092 a  Wykreślono: ReCKITT & COlMan (OVeRSeaS) 
lIMITeD, hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas)  
health limited, Slough, Wielka Brytania 

(111) 114319 a  Wykreślono: BayeR COnSUMeR CaRe ag, Ba-
Zylea, Szwajcaria; Wpisano: Walter Ritter gmbh & Co  Kg, ham-
burg, niemcy 

(111) 115467 a  Wykreślono: ReCKITT & COlMan (OVeRSeaS) 
lIMITeD, hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas)  
health limited, Slough, Wielka Brytania 

(111) 117050 a  Wykreślono: ReCKITT & COlMan ( OVeRSeaS) 
lIMITeD, hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas)  
health limited, Slough, Wielka Brytania 

(111) 119858 a  Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, 
Dublin, Irlandia; Wpisano: BaUSCh healTh IRelanD lIMITeD,  
Dublin, Irlandia 

(111) 119874 a  Wykreślono: ReCKITT & COlMan (OVeRSeaS) 
lIMITeD, hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas)  
health limited, Slough, Wielka Brytania 

(111) 120034 a  Wykreślono: ReCKITT & COlMan (OVeRSeaS) 
lIMITeD, hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas)  
health limited, Slough, Wielka Brytania 

(111) 121105 a  Wykreślono: ReCKITT & COlMan (OVeRSeaS) 
lIMITeD, hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas)  
health limited, Slough, Wielka Brytania 

(111) 128602 a  Wykreślono: SeaRS BRanDS, llC, hOFF-
Man eSTaTeS, Stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: Transform  
SR Brands llC, hoffman estates, Stany Zjednoczone ameryki 

(111) 130596 a  Wykreślono: Reckitt & Colman ( Overseas) li-
mited, hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas) 
hygiene home limited, Slough, Wielka Brytania 

(111) 131921 a  Wykreślono: addivant Switzerland gmbh, 
Reinach, Szwajcaria; Wpisano: SI group Switzerland (Chaa) gmbh, 
Pratteln, Szwajcaria 

(111) 137831 a  Wykreślono: CeFaRM - WROCłaW - Cen-
TRUM ZaOPaTRZenIa FaRMaCeUTyCZnegO SPÓłKa aKCyJna, 
Wrocław, Polska 932149338; Wpisano: FaRMaCOl SeRWIS SPÓłKa 
aKCyJna, Katowice, Polska 932149338 

(111) 138438 a  Wykreślono: SeaRS BRanDS, llC, 3333 Bever-
ly Road, hOFFMan eSTaTe, Illinois 60179, Stany Zjednoczone ame-
ryki; Wpisano: Transform SR Brands llC, hoffman estates, Stany 
Zjednoczone ameryki 

(111) 138831 a  Wykreślono: „BaTMaR” Burzyński Tomasz, 
Burzyńska Wanda, Jawczyce, Polska 010307647; Wpisano: BURZyŃ-
SKI TOMaSZ BaTMaR, JaWCZyCe, 010307647 

(111) 140947 a  Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, 
Dublin, Irlandia; Wpisano: BaUSCh healTh IRelanD lIMITeD,  
Dublin, Irlandia 

(111) 145230 a  Wykreślono: Reckitt Benckiser Brands Invest-
ments B V , hoofddorp, holandia; Wpisano: Reckitt Benckiser hy-
giene home Brands B V , hoofddorp, holandia 

(111) 145394 a  Wykreślono: Reckitt Benckiser Brands Invest-
ments B V , hoofddorp, holandia; Wpisano: Reckitt Benckiser hy-
giene home Brands B V , hoofddorp, holandia 

(111) 149615 a  Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, 
Dublin, Irlandia; Wpisano: BaUSCh healTh IRelanD lIMITeD,  
Dublin, Irlandia 

(111) 150494 a  Wykreślono: TRanSSySTeM SPÓłKa aKCyJ-
na SPÓłKa KOManDyTOWa, Wola Dalsza, Polska 146958589; 
Wpisano: TRanSSySTeM SPÓłKa aKCyJna, Wola Dalsza, Polska 
146958589 

(111) 152298 a  Wykreślono: ReCKITT & COlMan (OVeRSeaS) 
lIMITeD, hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas)  
health limited, Slough, Wielka Brytania 

(111) 154667 a  Wykreślono: PIeKaRnIa „MIMa” SPÓłKa 
JaWna M SIKORa-M  JanOWSKI, Ostrów Wielkopolski, Polska; 
Wpisano: PIeKaRnIa MIMa SPÓłKa JaWna SIKORa I WSPÓlnICy, 
Ostrów Wielkopolski, Polska 250000288 

(111) 154668 a  Wykreślono: PIeKaRnIa „MIMa” SPÓłKa 
JaWna M  SIKORa-M  JanOWSKI, Ostrów Wielkopolski, Polska; 
Wpisano: PIeKaRnIa MIMa SPÓłKa JaWna SIKORa I WSPÓlnICy, 
Ostrów Wielkopolski, Polska 250000288 

(111) 155778 a  Wykreślono: SeaRS BRanDS, llC, 3333 Be-
verly Road, hOFFMan eSTaTeS, Illinois 60179, Stany Zjednoczone 
ameryki; Wpisano: Transform SR Brands llC, hoffman estates, Sta-
ny Zjednoczone ameryki 

(111) 155983 a  Wykreślono: ZelMeR PRO SPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 010731960; Wpi-
sano: BSh hausgeräte gmbh, Monachium, niemcy 

(111) 155984 a  Wykreślono: ZelMeR PRO SPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 010731960; Wpi-
sano: BSh hausgeräte gmbh, Monachium, niemcy 

(111) 156279 a  Wykreślono: „geRManICUS nIeMIeCKIe Cen-
TRUM JĘZyKOWe” SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
gdynia, Polska 192114938; Wpisano: JOanna RUPP, gdynia, Polska 

(111) 157020 a  Wykreślono: nIna DUBlaSZeWSKa, Złotowo, 
Polska; Wpisano: MaRIUSZ DUBlaSZeWSKI, Sopot, Polska 

(111) 157021 a  Wykreślono: nIna DUBlaSZeWSKa, Złotowo, 
Polska; Wpisano: MaRIUSZ DUBlaSZeWSKI, Sopot, Polska 

(111) 158196 a  Wykreślono: Reckitt & Colman (Overseas)  
limited, Dansom lane hU8 7DS hull, Wielka Brytania; Wpisano: 
Reckitt & Colman (Overseas) hygiene home limited, Slough, Wiel-
ka Brytania 

(111) 158201 a  Wykreślono: Reckitt & Colman (Overseas) li-
mited, Dansom lane hU8 7DS hull, Wielka Brytania; Wpisano: Rec-
kitt & Colman (Overseas) hygiene home limited, Slough, Wielka 
Brytania 

(111) 158978 a  Wykreślono: ReCKITT & COlMan (OVeRSeaS) 
lIMITeD, hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas)  
health limited, Slough, Wielka Brytania 

(111) 158979 a  Wykreślono: ReCKITT & COlMan (OVeRSeaS) 
lIMITeD, hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas)  
health limited, Slough, Wielka Brytania 

(111) 158997 D  Wykreślono wpis: „W dniu 8 listopada 2019 r   
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m st  Warsza-
wy w  Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn   akt Wa XI ns-Rej Za  17396/19/130) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2628746 zastaw rejestrowy na  prawie 
ochronnym udzielonym na  znak towarowy R-158997 ustanowio-
ny na rzecz JaMORSKI I PaRTneRZy RaDCOWIe PRaWnI z siedzi-
bą w Warszawie wobec MIRaCUlUM SPÓłKa aKCyJna z siedzibą 
w Warszawie”; Wpisano: „W dniu 8 listopada 2019 r  na podstawie 
postanowienia Sądu Rejonowego dla m st  Warszawy w  Warsza-
wie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn   akt Wa XI 
ns-Rej Za  17396/19/130) wpisano do  Rejestru Zastawów pod po-
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zycją 2628746 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym udzielo-
nym na znak towarowy R-158997 ustanowiony na rzecz JaMORSKI 
I  PaRTneRZy RaDCOWIe PRaWnI z  siedzibą w  Krakowie wobec 
MIRaCUlUM SPÓłKa aKCyJna z siedzibą w Warszawie” 

(111) 160752 a  Wykreślono: Reckitt & Colman (Overseas)  
limited, Dansom lane hull hU8 7DS, Wielka Brytania; Wpisano: 
Reckitt & Colman (Overseas) hygiene home limited, Slough, Wiel-
ka Brytania 

(111) 161318 a  Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, 
Dublin, Irlandia; Wpisano: BaUSCh healTh IRelanD lIMITeD, Dublin, 
Irlandia 

(111) 161648 a  Wykreślono: gRUPa WIRTUalna POlSKa 
SPÓłKa aKCyJna, Warszawa, Polska 142742958; Wpisano: WIRTU-
alna POlSKa MeDIa SPÓłKa aKCyJna, Warszawa, Polska 

(111) 163832 a  Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, 
Dublin, Irlandia; Wpisano: BaUSCh healTh IRelanD lIMITeD,  
DUBlIn 24, Irlandia 

(111) 164114 a  Wykreślono: Fabryka Budowy Maszyn aVeR-
Mann Spółka z  o o , Oborniki, Polska 630689910; Wpisano: aver-
mann Besitz gmbh & Co  Kg, Osnabrück, niemcy 

(111) 164891 a  Wykreślono: Reckitt & Colman (Overseas)  
limited, Dansom lane hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & 
Colman (Overseas) hygiene home limited, Slough, Wielka Brytania 

(111) 166530 a  Wykreślono: Reckitt & Colman (Overseas) li-
mited, hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas) 
hygiene home limited, Slough, Wielka Brytania 

(111) 166717 a  Wykreślono: Reckitt & Colman (Overseas) li-
mited, hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas) 
hygiene home limited, Slough, Wielka Brytania 

(111) 169148 a  Wykreślono: OPTIMUM MaRK Sp  z o o , War-
szawa, Polska 015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S a , 
Kostrzyn, Polska 630303023 

(111) 170928 a  Wykreślono: Fabryka Budowy Maszyn „aVeR-
Mann” Spółka z o o , Oborniki, Polska 630689910; Wpisano: aver-
mann Besitz gmbh & Co  Kg, Osnabrück, niemcy 

(111) 170962 a  Wykreślono: addivant Switzerland gmbh, 
Reinach, Szwajcaria; Wpisano: SI group Switzerland (Chaa) gmbh, 
Pratteln, Szwajcaria 

(111) 176677 a  Wykreślono: ReCKITT & COlMan (OVeRSeaS) 
lIMITeD, hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overse-
as) health limited, Slough, Wielka Brytania 

(111) 180382 a  Wykreślono: Kaufland Warenhandel gmbh 
& Co  Kg, neckarsulm, niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung 
gmbh & Co  Kg, neckarsulm, niemcy 

(111) 180915 a  Wykreślono: Marek Rymuszko, Warszawa, Pol-
ska; Wpisano: anna OSTRZyCKa - RyMUSZKO, Warszawa, Polska 

(111) 181879 a  Wykreślono: Reckitt & Colman (Overseas) li-
mited, hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas) 
hygiene home limited, Slough, Wielka Brytania 

(111) 185186 a  Wykreślono: KOPeX MaChIneRy SPÓłKa aK-
CyJna, Zabrze, Polska 271134897; Wpisano: KOPeX SPÓłKa aKCyJ-
na, Katowice, Polska 271981166 

(111) 187904 D  Wpisano: „W dniu 11 lutego 2020 r  na podsta-
wie postanowienia Sądu Rejonowego dla łodzi-Śródmieścia w ło-
dzi Wydział XV gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn   akt lD XV 
ns-Rej Za 5752/19/497) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozy-
cją 2637652 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym 
na znak towarowy R-187904 w celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących BnP PaRIBaS BanK POlSKa SPÓłKa aKCyJna 
z  siedzibą w  Warszawie wobec OKRĘgOWa SPÓłDZIelnIa Mle-
CZaRSKa W łOWICZU z siedzibą w łowiczu” 

(111) 187905 D  Wpisano: „W dniu 14 stycznia 2020 r  na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla łodzi-Śródmieścia 

w łodzi Wydział XV gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn   akt 
lD XV ns-Rej Za 5754/19/299) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2634621 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzie-
lonym na znak towarowy R-187905 w celu zabezpieczenia wierzy-
telności przysługujących BnP PaRIBaS BanK POlSKa SPÓłKa aK-
CyJna z siedzibą w Warszawie wobec OKRĘgOWa SPÓłDZIelnIa 
MleCZaRSKa W łOWICZU z siedzibą w łowiczu” 

(111) 191231 a  Wykreślono: ICOPal S a , Zduńska Wola, Pol-
ska 730020836; Wpisano: BMI ICOPal SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836 

(111) 194090 a  Wykreślono: Medi-Sept Sp  z o o , Konopnica 
k/ lublina, Polska 430566102; Wpisano: MeDISePT SPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Konopnica, Polska 430566102 

(111) 194732 a  Wykreślono: Optimum Mark Sp  z  o o , War-
szawa, Polska 015837798; Wpisano: JeROnIMO MaRTInS POlSKa 
SPÓłKa aKCyJna, Kostrzyn, Polska 630303023 

(111) 194881 a  Wykreślono: PROMaRe Sp  z o o , gdynia, Pol-
ska 191611126; Wpisano: naMIaRy SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ OD-
POWIeDZIalnOŚCIĄ, gdynia, Polska 191611126 

(111) 194882 a  Wykreślono: PROMaRe Sp  z o o , gdynia, Pol-
ska 191611126; Wpisano: naMIaRy SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ OD-
POWIeDZIalnOŚCIĄ, gdynia, Polska 191611126 

(111) 197514 a  Wykreślono: Bartłomiej Sawulski, Wasilków, 
Polska; Wpisano: PRZeDSIĘBIORSTWO PRODUKCyJnO - hanDlO-
We UnICell POlanD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Wasilków, Polska 050623653 

(111) 200316 a  Wykreślono: Reckitt & Colman (Overseas)  
limited, hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overse-
as) health limited, Slough, Wielka Brytania 

(111) 202003 a  Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, 
Dublin, Irlandia; Wpisano: BaUSCh healTh IRelanD lIMITeD, Du-
blin, Irlandia 

(111) 203517 a  Wykreślono: Bartłomiej Sawulski, Wasilków, 
Polska; Wpisano: PRZeDSIĘBIORSTWO PRODUKCyJnO - hanDlO-
We UnICell POlanD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Wasilków, Polska 050623653 

(111) 204456 D  Wpisano: „W dniu 6 lutego 2020 r  na podsta-
wie postanowienia Sądu Rejonowego dla m st  Warszawy w Warsza-
wie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn   akt Wa XI 
ns-Rej Za  2186/20/219) wpisano do  Rejestru Zastawów pod pozy-
cją 2637283 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym udzielonym 
na  znak towarowy R-204456 w  celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących BPM MeZZanIne FUnD SICaV-SIF, SCa z  siedzibą 
w luksemburgu, luksemburg wobec ZOO FaCTORy InVeST SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOSCIĄ z siedzibą w Warszawie” 

(111) 204507 a  Wykreślono: „DeKORglaSS DZIałDOWO” 
elżbieta i  gabriel Chojak, Działdowo, Polska 120106663; Wpisa-
no: TReegOn SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, Poznań, Polska 302562000 

(111) 206800 a  Wykreślono: ReCKITT & COlMan (OVeRSeaS) 
lIMITeD, hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overse-
as) health limited, Slough, Wielka Brytania 

(111) 208108 a  Wykreślono: Bartłomiej Sawulski, Wasilków, 
Polska; Wpisano: PRZeDSIĘBIORSTWO PRODUKCyJnO-hanDlO-
We UnICell POlanD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Wasilków, Polska 050623653 

(111) 208221 a  Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, 
Dublin, Irlandia; Wpisano: BaUSCh healTh IRelanD lIMITeD, Du-
blin, Irlandia 

(111) 208585 a  Wykreślono: CeFaRM - WROCłaW - Cen-
TRUM ZaOPaTRZenIa FaRMaCeUTyCZnegO SPÓłKa aKCyJna, 
Wrocław, Polska 932149338; Wpisano: FaRMaCOl SeRWIS SPÓłKa 
aKCyJna, Katowice, Polska 932149338 
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(111) 210084 a  Wykreślono: ReCKITT & COlMan (OVeRSeaS) 
lIMITeD, hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overse-
as) health limited, Slough, Wielka Brytania 

(111) 210838 a  Wykreślono: MaKaRPa Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015687494; Wpisano: FI-
RanygROUP SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Wola gołkowska, Polska 369942006 

(111) 213284 a  Wykreślono: ReCKITT & COlMan (OVeRSeaS) 
lIMITeD, hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overse-
as) health limited, Slough, Wielka Brytania 

(111) 213314 a  Wykreślono: „TRaDeMaRK ManageMenT” 
SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Koszalin, Pol-
ska 321304473; Wpisano: DInO POlSKa SPÓłKa aKCyJna, Kroto-
szyn, Polska 300820828 

(111) 213629 a  Wykreślono: ICOPal SPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836; 
Wpisano: BMI ICOPal SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836 

(111) 213674 a  Wykreślono: ReCKITT & COlMan (OVeRSeaS) 
lIMITeD, hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overse-
as) health limited, Slough, Wielka Brytania 

(111) 213915 a  Wykreślono: SgI SPÓłKa aKCyJna, Szczecin, 
Polska 221932304; Wpisano: SgI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIalnOŚCIĄ, Szczecin, Polska 221932304 

(111) 214113 a  Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, 
Dublin, Irlandia; Wpisano: BaUSCh healTh IRelanD lIMITeD,  
Dublin 24, Irlandia 

(111) 216034 a  Wykreślono: Instytut Tele- i Radiotechniczny, 
Warszawa, Polska 000039309; Wpisano: SIeĆ BaDaWCZa łUKa-
SIeWICZ - InSTyTUT Tele- I RaDIOTeChnICZny, Warszawa, Polska 
000039309 

(111) 219124 a  Wykreślono: „CaFe PaTeRMan” Janusz Pater-
man, Chorzów, Polska; Wpisano: CaFe ChOPIn R WITeK SPÓłKa 
KOManDyTOWO-aKCyJna, Katowice, Polska 146914422 

(111) 219124 a  Wykreślono: CaFe ChOPIn R WITeK SPÓłKa 
KOManDyTOWO-aKCyJna, Katowice, Polska 146914422; Wpisano: 
CaFe ChOPIn SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Katowice, Polska 240190279 

(111) 219249 a  Wykreślono: aVenIR MeDICal SPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ MT SPÓłKa KOMan-
DyTOWa, Wrocław, Polska 362539017; Wpisano: aVenIR MeDICal 
2 SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Siechnice, 
Polska 020450510 

(111) 219249 a  Wykreślono: aVenIR MeDICal 2 SPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Siechnice, Polska 
020450510; Wpisano: aVenIR MeDICal POlanD SPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Siechncie, Polska 368306219 

(111) 219345 a  Wykreślono: Reckitt Benckiser Brands Invest-
ments B V , hoofddorp, holandia; Wpisano: Reckitt Benckiser hy-
giene home Brands B V , hoofddorp, holandia 

(111) 220293 a  Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcyj-
no-Usługowo-handlowe „KOTReM” Stefan Piątkowski, Kłobuck, 
Polska 150719380; Wpisano: anna PODleJSKa Vel BIelSKa, Da-
RIUSZ PIĄTKOWSKI KOTReM SPÓłKa CyWIlna, Kłobuck, Polska 
384434873 

(111) 222075 a  Wykreślono: CeFaRM-WROCłaW Centrum 
Zaopatrzenia Farmaceutycznego S a , Wrocław, Polska 932149338; 
Wpisano: FaRMaCOl SeRWIS SPÓłKa aKCyJna, Katowice, Polska 
932149338 

(111) 222827 a  Wykreślono: ReCKITT & COlMan (OVeRSeaS) 
lIMITeD, hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overse-
as) health limited, Slough, Wielka Brytania 

(111) 222837 a  Wykreślono: SgI SPÓłKa aKCyJna, Szczecin, 
Polska 221932304; Wpisano: SgI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIalnOŚCIĄ, Szczecin, Polska 221932304 

(111) 232530 a  Wykreślono: SgI SPÓłKa aKCyJna, Szczecin, 
Polska 221932304; Wpisano: SgI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIalnOŚCIĄ, Szczecin, Polska 221932304 

(111) 233146 a  Wykreślono: ReCKITT & COlMan (OVeRSeaS) 
lIMITeD, hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas)  
health limited, Slough, Wielka Brytania 

(111) 236555 a  Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, 
Dublin, Irlandia; Wpisano: BaUSCh healTh IRelanD lIMITeD,  
Dublin, Irlandia 

(111) 236998 a  Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcyj-
no-Usługowo-handlowe „KOTReM” Stefan Piątkowski, Kłobuck, 
Polska 150719380; Wpisano: anna PODleJSKa Vel BIelSKa, Da-
RIUSZ PIĄTKOWSKI KOTReM SPÓłKa CyWIlna, Kłobuck, Polska 
384434873 

(111) 237860 a  Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, 
Dublin, Irlandia; Wpisano: BaUSCh healTh IRelanD lIMITeD,  
Dublin, Irlandia 

(111) 239250 a  Wykreślono: aKTa aRChIWUM Spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością, Poznań, Polska 634359322; Wpisano: 
„aKTa - aRChIWUM” SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Bogucin, Polska 634359322 

(111) 240545 a  Wykreślono: Reckitt & Colman (Overseas) li-
mited, hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas) 
hygiene home limited, Slough, Wielka Brytania 

(111) 240909 a  Wykreślono: ReCKITT & COlMan (OVeRSeaS) 
lIMITeD, hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overse-
as) health limited, Slough, Wielka Brytania 

(111) 241147 a  Wykreślono: Marek Wolniak, Kalisz, Polska; 
Wpisano: Barbara-Maria Wolniak, Kalisz, Polska 

(111) 242319 a  Wykreślono: PRZeDSIĘBIORSTWO FaRMa-
CeUTyCZne „SUlPhUR ZDRÓJ eXIM”-alOJZy KUBIaK, Busko-Zdrój,  
Polska 290023772; Wpisano: PRZeDSIĘBIORSTWO FaRMaCeU-
TyCZne SUlPhUR ZDRÓJ eXIM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIalnOŚCIĄ, Busko-Zdrój, Polska 

(111) 242320 a  Wykreślono: PRZeDSIĘBIORSTWO FaRMa-
CeUTyCZne „SUlPhUR ZDRÓJ eXIM”-alOJZy KUBIaK, Busko-
-Zdrój, Polska 290023772; Wpisano: PRZeDSIĘBIORSTWO FaRMa-
CeUTyCZne SUlPhUR ZDRÓJ eXIM SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Busko-Zdrój, Polska 383764373 

(111) 242666 a  Wykreślono: PhU Siatmar hanna Zieniewicz, 
Katowice, Polska 272563256; Wpisano: SIaTMaR Marek Jankiewicz, 
Katowice, Polska 

(111) 243068 a  Wykreślono: Marek Wolniak, Kalisz, Polska; 
Wpisano: Barbara-Maria Wolniak, Kalisz, Polska 

(111) 243479 a  Wykreślono: PRZeDSIĘBIORSTWO FaRMa-
CeUTyCZne „SUlPhUR ZDRÓJ eXIM”-alOJZy KUBIaK, Busko-Zdrój,  
Polska 290023772; Wpisano: PRZeDSIĘBIORSTWO FaRMaCeU-
TyCZne SUlPhUR ZDRÓJ eXIM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIalnOŚCIĄ, Busko-Zdrój, Polska 

(111) 244527 a  Wykreślono: Przedsiębiorstwo Farmaceu-
tyczne „SUlPhUR ZDRÓJ eXIM” alojzy Kubiak, Busko-Zdrój, Polska 
290023772; Wpisano: PRZeDSIĘBIORSTWO FaRMaCeUTyCZne 
SUlPhUR ZDRÓJ eXIM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Busko-Zdrój, Polska 

(111) 244620 a  Wykreślono: Przedsiębiorstwo Farmaceu-
tyczne „SUlPhUR ZDRÓJ eXIM” alojzy Kubiak, Busko-Zdrój, Polska 
290023772; Wpisano: PRZeDSIĘBIORSTWO FaRMaCeUTyCZne 
SUlPhUR ZDRÓJ eXIM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Busko-Zdrój, Polska 
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(111) 244621 a  Wykreślono: Przedsiębiorstwo Farmaceu-
tyczne SUlPhUR ZDRÓJ eXIM alojzy Kubiak, Busko-Zdrój, Polska 
290023772; Wpisano: PRZeDSIĘBIORSTWO FaRMaCeUTyCZne 
SUlPhUR ZDRÓJ eXIM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Busko-Zdrój, Polska 

(111) 244627 a  Wykreślono: Przedsiębiorstwo Farmaceu-
tyczne „SUlPhUR ZDRÓJ eXIM” alojzy Kubiak, Busko-Zdrój, Polska 
290023772; Wpisano: PRZeDSIĘBIORSTWO FaRMaCeUTyCZne 
SUlPhUR ZDRÓJ eXIM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Busko-Zdrój, Polska 383764373 

(111) 244628 a  Wykreślono: Przedsiębiorstwo Farmaceu-
tyczne „SUlPhUR ZDRÓJ eXIM” alojzy Kubiak, Busko-Zdrój, Polska 
290023772; Wpisano: PRZeDSIĘBIORSTWO FaRMaCeUTyCZne 
SUlPhUR ZDRÓJ eXIM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Busko-Zdrój, Polska 383764373 

(111) 244660 a  Wykreślono: Przedsiębiorstwo Farmaceu-
tyczne „SUlPhUR ZDRÓJ eXIM” alojzy Kubiak, Busko-Zdrój, Polska 
290023772; Wpisano: PRZeDSIĘBIORSTWO FaRMaCeUTyCZne 
SUlPhUR ZDRÓJ eXIM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Busko-Zdrój, Polska 383764373 

(111) 244988 a  Wykreślono: ReCKITT & COlMan (OVeRSeaS) 
lIMITeD, hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overse-
as) health limited, Slough, Wielka Brytania 

(111) 245076 a  Wykreślono: Przedsiębiorstwo Farmaceu-
tyczne SUlPhUR ZDRÓJ eXIM alojzy Kubiak, Busko-Zdrój, Polska 
290023772; Wpisano: PRZeDSIĘBIORSTWO FaRMaCeUTyCZne 
SUlPhUR ZDRÓJ eXIM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Busko-Zdrój, Polska 

(111) 245378 a  Wykreślono: Przedsiębiorstwo Farmaceu-
tyczne „SUlPhUR ZDRÓJ eXIM” alojzy Kubiak, Busko-Zdrój, Polska 
290023772; Wpisano: PRZeDSIĘBIORSTWO FaRMaCeUTyCZne 
SUlPhUR ZDRÓJ eXIM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Busko-Zdrój, Polska 383764373 

(111) 245674 a  Wykreślono: „MIllenIUM” S C  ewa Kościń-
ska, Tadeusz Kościński, Osielsko, Polska; Wpisano: eWa KOŚCIŃSKa, 
nIChOlaS KOŚCIŃSKI Pan TaDeUSZ SPÓłKa CyWIlna, Osielsko, 
Polska 092563993 

(111) 246035 a  Wykreślono: Przedsiębiorstwo Farmaceu-
tyczne „SUlPhUR ZDRÓJ eXIM” alojzy Kubiak, Busko-Zdrój, Polska 
290023772; Wpisano: PRZeDSIĘBIORSTWO FaRMaCeUTyCZne 
SUlPhUR ZDRÓJ eXIM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Busko-Zdrój, Polska 383764373 

(111) 246036 a  Wykreślono: Przedsiębiorstwo Farmaceu-
tyczne „SUlPhUR ZDRÓJ eXIM” alojzy Kubiak, Busko-Zdrój, Polska 
290023772; Wpisano: PRZeDSIĘBIORSTWO FaRMaCeUTyCZne 
SUlPhUR ZDRÓJ eXIM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Busko-Zdrój, Polska 383764373 

(111) 247795 a  Wykreślono: KOłODZIeJ KInga FeMMalIUM 
MeD SPa, Kraków, Polska 120445309; Wpisano: SZURan anna 
FeMMalIUM MeD SPa, Kraków, Polska 122543996 

(111) 248030 D  Wpisano: „W dniu 15 stycznia 2020 r  na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – nowe Miasto 
i Wilda w Poznaniu Wydział VII gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn   akt PO VII ns-Rej Za 90/20/891) wpisano do Rejestru Zasta-
wów pod pozycją 2634811 zastaw rejestrowy na  prawie ochron-
nym udzielonym na  znak towarowy R-248030 w  celu zabezpie-
czenia wierzytelności przysługujących MBanK SPÓłKa aKCyJna 
z siedzibą w Warszawie wobec aSSeTS MaCeD SPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ z siedzibą w Swarzędzu” 

(111) 248455 a  Wykreślono: PRZeDSIĘBIORSTWO InOWa-
CyJnO WDROŻenIOWe WaMeT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIalnOŚCIĄ, Bydgoszcz, Polska 002481742; Wpisano: FIRMa 
USłUgOWa „DaSTal” DaRIUSZ nIeRUSZeWICZ, Bydgoszcz, Polska 
092554540 

(111) 249481 a  Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, 
Dublin, Irlandia; Wpisano: BaUSCh healTh IRelanD lIMITeD,  
Dublin, Irlandia 

(111) 249502 a  Wykreślono: ReCKITT & COlMan (OVeRSeaS) 
lIMITeD, hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overse-
as) health limited, Slough, Wielka Brytania 

(111) 249712 a  Wykreślono: PaŃSTWOWy InSTyTUT na-
UKOWy-InSTyTUT ŚlĄSKI W  OPOlU, Opole, Polska 530513114; 
Wpisano: InSTyTUT ŚlĄSKI, Opole, 384024780 

(111) 249959 a  Wykreślono: PRZeDSIĘBIORSTWO PRODUK-
CyJnO USłUgOWO hanDlOWe DOMel SPÓłKa JaWna ZBI-
gnIeW, JaCeK, TOMaSZ DOBIeŃ ZaKłaD PRaCy ChROnIOneJ, 
Kępno, Polska 250465455; Wpisano: DOMel MeBle PODłOgI 
SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KO-
ManDyTOWa, Kępno, Polska 250465455 

(111) 251128 a  Wykreślono: ReCKITT & COlMan (OVeRSeaS) 
lIMITeD, hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas)  
health limited, Slough, Wielka Brytania 

(111) 251845 a  Wykreślono: KOPeX Spółka akcyjna, Katowice,  
Polska 271981166; Wpisano: FaMUR SPÓłKa aKCyJna, Katowice, 
Polska 270641528 

(111) 251904 a  Wykreślono: FaBRyKa „COPeRnICUS” SPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, nieszawa, Polska 
341541915; Wpisano: COPeRnICUS DySTRyBUCJa SPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wąwelnica, Polska 382292736 

(111) 253057 a  Wykreślono: nOMI SPÓłKa aKCyJna, Kielce, 
Polska 290346653; Wpisano: SQ Service Jacek Wałdoch, Chojnice, 
Polska 770675121 

(111) 253372 a  Wykreślono: ngTM SPÓłKa Z  OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147331119; Wpisano: 
nORDglaSS SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Koszalin, Polska 330013139 

(111) 253537 a  Wykreślono: ReCKITT & COlMan (OVeRSeaS) 
lIMITeD, hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas)  
health limited, Slough, Wielka Brytania 

(111) 253538 a  Wykreślono: ReCKITT & COlMan (OVeRSeaS) 
lIMITeD, hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overse-
as) health limited, Slough, Wielka Brytania 

(111) 253539 a  Wykreślono: ReCKITT & COlMan (OVeRSeaS) 
lIMITeD, hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas)  
health limited, Slough, Wielka Brytania 

(111) 253540 a  Wykreślono: ReCKITT & COlMan (OVeRSeaS) 
lIMITeD, hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas)  
health limited, Slough, Wielka Brytania 

(111) 253585 a  Wykreślono: DUBlaSZeWSKa nIna, Złotowo, 
Polska; Wpisano: MaRIUSZ DUBlaSZeWSKI, Sopot, Polska 

(111) 253631 a  Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, 
Dublin, Irlandia; Wpisano: BaUSCh healTh IRelanD lIMITeD,  
Dublin, Irlandia 

(111) 254565 a  Wykreślono: PlUS h2O DRInKI SPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Chociszew, Polska 
100908890; Wpisano: „+h2O” SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIalnOŚCIĄ W UPaDłOŚCI, Chociszew, Polska 100908890 

(111) 255122 a  Wykreślono: WOlnIaK MaReK, Kalisz, Polska; 
Wpisano: Barbara-Maria Wolniak, Kalisz, Polska 

(111) 255123 a  Wykreślono: WOlnIaK MaReK, Kalisz, Polska; 
Wpisano: Barbara-Maria Wolniak, Kalisz, Polska 

(111) 255544 a  Wykreślono: Kaufland Warenhandel gmbh 
& Co  Kg, neckarsulm, niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung 
gmbh & Co  Kg, neckarsulm, niemcy 

(111) 256271 a  Wykreślono: CeFaRM - WROCłaW - Cen-
TRUM ZaOPaTRZenIa FaRMaCeUTyCZnegO SPÓłKa aKCyJna, 
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Wrocław, Polska 932149338; Wpisano: FaRMaCOl SeRWIS SPÓłKa 
aKCyJna, Katowice, Polska 932149338 

(111) 256670 a  Wykreślono: PRZeDSIĘBIORSTWO PRODUK-
CyJnO USłUgOWO hanDlOWe DOMel SPÓłKa JaWna ZBI-
gnIeW, JaCeK, TOMaSZ DOBIeŃ ZaKłaD PRaCy ChROnIOneJ, 
Kępno, Polska 250465455; Wpisano: DOMel MeBle PODłOgI 
SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KO-
ManDyTOWa, Kępno, Polska 250465455 

(111) 257969 a  Wykreślono: ZelMeR PRO SPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 010731960; Wpi-
sano: BSh hausgeräte gmbh, Monachium, niemcy 

(111) 259714 a  Wykreślono: ORSO BłaŻeJ PanCeRZ, Bytom, 
Polska 240473563; Wpisano: PanCeRZ BłaŻeJ egeRTOn, ZaBRZe, 
Polska 240473563 

(111) 260948 a  Wykreślono: WOJenKOWSKI WOJCIeCh-
-ZaKłaDy PRODUKCJI CUKIeRnICZeJ VOBRO, Brodnica, Polska 
005720733; Wpisano: VOBRO SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Brodnica, Polska 
381831556 

(111) 261033 a  Wykreślono: ReCKITT & COlMan (OVeRSeaS) 
lIMITeD, hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overse-
as) health limited, Slough, Wielka Brytania 

(111) 261845 a  Wykreślono: Kaufland Warenhandel gmbh 
& Co  Kg, neckarsulm, niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung 
gmbh & Co  Kg, neckarsulm, niemcy 

(111) 262713 D  Wykreślono: „W  dniu 8 listopada 2019 r  
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m st  Warsza-
wy w  Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn  akt Wa XI ns-Rej Za  17396/19/130) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2628746 zastaw rejestrowy na  prawie 
ochronnymj udzielonym na  znak towarowy R-262713 ustanowio-
ny na rzecz JaMORSKI I PaRTneRZy RaDCOWIe PRaWnI z siedzi-
bą w Warszawie wobec MIRaCUlUM SPÓłKa aKCyJna z siedzibą 
w Warszawie”; Wpisano „W dniu 8 listopada 2019 r  na podstawie 
postanowienia Sądu Rejonowego dla m st  Warszawy w  Warsza-
wie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  akt Wa XI 
ns-Rej Za  17396/19/130) wpisano do  Rejestru Zastawów pod po-
zycją 2628746 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym udzielo-
nym na znak towarowy R-262713 ustanowiony na rzecz JaMORSKI 
I  PaRTneRZy RaDCOWIe PRaWnI z  siedzibą w  Krakowie wobec 
MIRaCUlUM SPÓłKa aKCyJna z siedzibą w Warszawie” 

(111) 263499 a  Wykreślono: gUT ROBeRT, Brwinów, Polska; 
Wpisano: legeR gROUP SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOMaDyTOWa, Święcice, Polska 361122396 

(111) 263610 a  Wykreślono: DOZUT-TagOR SPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Zabrze, Polska 276788379; Wpi-
sano: KOPeX SPÓłKa aKCyJna, Katowice, Polska 271981166 

(111) 263610 a  Wykreślono: KOPeX SPÓłKa aKCyJna, Kato-
wice, Polska 271981166; Wpisano: FaMUR SPÓłKa aKCyJna, Kato-
wice, Polska 270641528 

(111) 263611 a  Wykreślono: DOZUT-TagOR SPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Zabrze, Polska 276788379; Wpi-
sano: KOPeX SPÓłKa aKCyJna, Katowice, Polska 271981166  

(111) 263611 a  Wykreślono: KOPeX SPÓłKa aKCyJna, Kato-
wice, Polska 271981166; Wpisano: FaMUR SPÓłKa aKCyJna, Kato-
wice, Polska 270641528 

(111) 264059 a  Wykreślono: ReCKITT & COlMan (OVeRSeaS) 
lIMITeD, hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overse-
as) health limited, Slough, Wielka Brytania 

(111) 264459 a  Wykreślono: PlUS h2O DRInKI SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Chociszew, Polska; Wpi-
sano: +h2O SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
W UPaDłOŚCI, Chociszew, Polska 100908890 

(111) 264516 a  Wykreślono: ZaKłaDy KaBlOWe BITneR 
SPÓłKa JaWna, Kraków, Polska 121163910; Wpisano: ZaKłaDy 
KaBlOWe BITneR SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnO-
ŚCIĄ, Kraków, Polska 121163910 

(111) 264760 a  Wykreślono: ReCKITT & COlMan (OVeRSeaS) 
lIMITeD, hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overse-
as) health limited, Slough, Wielka Brytania 

(111) 265244 a  Wykreślono: D & S MeDICal InVeSTMenTS 
lIMITeD, nIKOZJa, Cypr; Wpisano: PRIVaTe CaRe hOMe SeRVICeS 
SP  Z O O , WaRSZaWa, Polska 

(111) 265245 a  Wykreślono: D & S MeDICal InVeSTMenTS 
lIMITeD, nIKOZJa, Cypr; Wpisano: PRIVaTe CaRe hOMe SeRVICeS 
SP  Z O O , WaRSZaWa, Polska 

(111) 265648 a  Wykreślono: Kaufland Warenhandel gmbh 
& Co  Kg, neckarsulm, niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung 
gmbh & Co  Kg, neckarsulm, niemcy 

(111) 267004 a  Wykreślono: MeTROPOlITan gROUP SPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
361760286; Wpisano: BaDURa SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków, Polska 383168895 

(111) 267095 a  Wykreślono: Kaufland Warenhandel gmbh 
& Co  Kg, neckarsulm, niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung 
gmbh & Co  Kg, neckarsulm, niemcy 

(111) 267242 a  Wykreślono: CRUSaR KaROl KUnDZICZ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, Wrocław, Polska 363221458; Wpisano: 
CRUSaR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓł-
Ka KOManDyTOWa, Wrocław, Polska 363221458 

(111) 267861 a  Wykreślono: nOMI SPÓłKa aKCyJna, Kielce, 
Polska 290346653; Wpisano: SQ Service Jacek Wałdoch, Chojnice, 
Polska 770675121 

(111) 267862 a  Wykreślono: nOMI SPÓłKa aKCyJna, Kielce, 
Polska 290346653; Wpisano: SQ Service Jacek Wałdoch, Chojnice, 
Polska 770675121 

(111) 269010 a  Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, 
Dublin, Irlandia; Wpisano: BaUSCh healTh IRelanD lIMITeD, Du-
blin 24, Irlandia 

(111) 272240 a  Wykreślono: Fly Pl SPÓłKa Z  OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140848782; Wpisa-
no: gB gRZegORZ BOSOWSKI, Warszawa, Polska 141265226 

(111) 273033 a  Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, 
Dublin, Irlandia; Wpisano: BaUSCh healTh IRelanD lIMITeD, Du-
blin 24, Irlandia 

(111) 273694 a  Wykreślono: Kaufland Warenhandel gmbh 
& Co  Kg, neckarsulm, niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung 
gmbh & Co  Kg, neckarsulm, niemcy 

(111) 274028 a  Wykreślono: Reckitt & Colman (Overseas) li-
mited, hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas) 
health limited, Slough, Wielka Brytania 

(111) 274029 a  Wykreślono: ReCKITT & COlMan (OVeRSeaS) 
lIMITeD, hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overse-
as) health limited, Slough, Wielka Brytania 

(111) 274187 a  Wykreślono: MaReK WOlnIaK, Kalisz, Polska; 
Wpisano: Barbara-Maria Wolniak, Kalisz, Polska 

(111) 274209 a  Wykreślono: WOlnIaK MaReK, Kalisz, Polska; 
Wpisano: Barbara-Maria Wolniak, Kalisz, Polska 

(111) 274315 D  Wykreślono: „W  dniu 8 listopada 2019 r  
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m st  Warsza-
wye w  Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn  akt Wa XI ns-Rej Za  17396/19/130) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2628746 zastaw rejestrowy na  prawie 
ochronnym udzielonym na  znak towarowy R-274315 ustanowio-
ny na rzecz JaMORSKI I PaRTneRZy RaDCOWIe PRaWnI z siedzi-
bą w Warszawie wobec MIRaCUlUM SPÓłKa aKCyJna z siedzibą 
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w Warszawie”; Wpisano: „W dniu 8 listopada 2019 r  na podstawie 
postanowienia Sądu Rejonowego dla m st  Warszawye w Warsza-
wie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  akt Wa XI 
ns-Rej Za  17396/19/130) wpisano do  Rejestru Zastawów pod po-
zycją 2628746 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym udzielo-
nym na znak towarowy R-274315 ustanowiony na rzecz JaMORSKI 
I  PaRTneRZy RaDCOWIe PRaWnI z  siedzibą w  Krakowie wobec 
MIRaCUlUM SPÓłKa aKCyJna z siedzibą w Warszawie” 

 (111)274316 D  Wykreślono: „W dniu 8 listopada 2019 r  na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m st  Warszawye 
w Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  
akt Wa XI ns-Rej Za 17396/19/130) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2628746 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R-274316 ustanowiony na  rzecz 
JaMORSKI I  PaRTneRZy RaDCOWIe PRaWnI z  siedzibą w  War-
szawie wobec MIRaCUlUM SPÓłKa aKCyJna z  siedzibą w  War-
szawie ”; Wpisano: „W  dniu 8 listopada 2019 r  na  podstawie po-
stanowienia Sądu Rejonowego dla m st  Warszawy w  Warszawie 
Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  akt Wa XI 
ns-Rej Za  17396/19/130) wpisano do  Rejestru Zastawów pod po-
zycja 2628746 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym udzielo-
nym na znak towarowy R-274316 ustanowiony na rzecz JaMORSKI 
I  PaRTneRZy RaDCOWIe PRaWnI z  siedzibą w  Krakowie wobec 
MIRaCUlUM SPÓłKa aKCyJna z siedzibą w Warszawie”  

(111) 274721 a  Wykreślono: Kaufland Warenhandel gmbh 
& Co  Kg, neckarsulm, niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung 
gmbh & Co  Kg, neckarsulm, niemcy 

(111) 276755 a  Wykreślono: ZelMeR PRO SPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 010731960; Wpi-
sano: BSh hausgeräte gmbh, Monachium, niemcy 

(111) 276830 a  Wykreślono: Kaufland Warenhandel gmbh 
& Co  Kg, neckarsulm, niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung 
gmbh & Co  Kg, neckarsulm, niemcy 

(111) 276840 a  Wykreślono: Kaufland Warenhandel gmbh 
& Co  Kg, neckarsulm, niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung 
gmbh & Co  Kg, neckarsulm, niemcy 

(111) 276928 D  Wpisano: „W dniu 6 lutego 2020 r  na podsta-
wie postanowienia Sądu Rejonowego dla m st  Warszawy w Warsza-
wie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  akt Wa XI 
ns-Rej Za  2180/20/813) wpisano do  Rejestru Zastawów pod pozy-
cją 2637282 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym udzielonym 
na  znak towarowy R-276928 w  celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących BPM MeZZanIne FUnD SICaV-SIF, SCa z  siedzibą 
w luksemburgu, luksemburg wobec ZOO FaCTORy InVeST SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie” 

(111) 277218 a  Wykreślono: PlUS h2O DRInKI SPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Chociszew, Polska 
100908890; Wpisano: +h2O SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIalnOŚCIĄ W UPaDłOŚCI, Chociszew, Polska 100908890 

(111) 278291 a  Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, 
Dublin, Irlandia; Wpisano: BaUSCh healTh IRelanD lIMITeD, Du-
blin 24, Irlandia 

(111) 278597 a  Wykreślono: nOVUM SPÓłKa aKCyJna, War-
szawa, Polska 152185875; Wpisano: TelegO SPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 368855400 

(111) 278598 a  Wykreślono: nOVUM SPÓłKa aKCyJna, 
Warszawa, Polska 15218587500000; Wpisano: TelegO SPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
368855400 

(111) 278599 a  Wykreślono: nOVUM SPÓłKa aKCyJna, War-
szawa, Polska 152185875; Wpisano: TelegO SPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 368855400 

(111) 279018 a  Wykreślono: KaUFlanD WaRenhanDel 
gMBh & CO  Kg, neCKaRSUlM, niemcy; Wpisano: Kaufland Dien-
stleistung gmbh & Co  Kg, neckarsulm, niemcy 

(111) 279521 D  Wykreślono: „W  dniu 8 listopada 2019 r  
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m st  Warsza-
wy w  Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn  akt Wa XI ns-Rej Za  17396/19/130) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2628746 zastaw rejestrowy na  prawie 
ochronnym udzielonym na  znak towarowy R-279521 ustanowio-
ny na rzecz JaMORSKI I PaRTneRZy RaDCOWIe PRaWnI z siedzi-
bą w Warszawie wobec MIRaCUlUM SPÓłKa aKCyJna z siedzibą 
w Warszawie” ; Wpisano: „W dniu 8 listopada 2019 r  na podstawie 
postanowienia Sądu Rejonowego dla m st  Warszawy w  Warsza-
wie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  akt Wa XI 
ns-Rej Za  17396/19/130) wpisano do  Rejestru Zastawów pod po-
zycją 2628746 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym udzielo-
nym na znak towarowy R-279521 ustanowiony na rzecz JaMORSKI 
I  PaRTneRZy RaDCOWIe PRaWnI z  siedzibą w  Krakowie wobec 
MIRaCUlUM SPÓłKa aKCyJna z siedzibą w Warszawie” 

(111) 280253 a  Wykreślono: TT PlaST T  FORTUna,  
T  BUgaJ SPÓłKa JaWna, Targowisko, Polska 356395014; Wpisano:  
TT PlaST SPÓłKa aKCyJna, Targowisko, Polska 356395014 

(111) 281284 D  Wpisano: „W dniu 15 stycznia 2020 r  na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – nowe Miasto 
i Wilda w Poznaniu Wydział VII gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn  akt PO VII ns-Rej Za 92/20/693) wpisano do Rejestru Zasta-
wów pod pozycją 2634812 zastaw rejestrowy na  prawie ochron-
nym udzielonym na  znak towarowy R-281284 w  celu zabezpie-
czenia wierzytelności przysługujących MBanK SPÓłKa aKCyJna 
z siedzibą w Warszawie wobec aSSeTS MaCeD SPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ z siedzibą w Swarzędzu”  

(111) 281858 a  Wykreślono: MaReK WOlnIaK, Kalisz, Polska; 
Wpisano: Barbara-Maria Wolniak, Kalisz, Polska 

(111) 282226 a  Wykreślono: nOVUM SPÓłKa aKCyJna, War-
szawa, Polska 152185875; Wpisano: TelegO SPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 368855400 

(111) 282407 a  Wykreślono: nOVUM SPÓłKa aKCyJna, War-
szawa, Polska 152185875; Wpisano: TelegO SPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 368855400 

(111) 282642 a  Wykreślono: KaUFlanD WaRenhanDel 
gMBh & CO  Kg, neCKaRSUlM, niemcy; Wpisano: Kaufland Dien-
stleistung gmbh & Co  Kg, neckarsulm, niemcy 

(111) 282643 a  Wykreślono: KaUFlanD WaRenhanDel 
gMBh & CO  Kg, neCKaRSUlM, niemcy; Wpisano: Kaufland Dien-
stleistung gmbh & Co  Kg, neckarsulm, niemcy 

(111) 283301 a  Wykreślono: SWISS Valley SPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, łobżenica, Polska; Wpisano: 
SWISS Valley SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Dębionek, Polska 361044325 

(111) 283390 a  Wykreślono: WDFC Services limited, londyn, 
Wielka Brytania; Wpisano: WOnga Pl SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146025969 

(111) 284362 a  Wykreślono: InTeR PROJeKT SPÓłKa aKCyJ-
na, gliwice, Polska 240518567; Wpisano: InTeR PROJeKT SPÓłKa 
aKCyJna, gliwice, Polska 240518567 

(111) 285295 a  Wykreślono: KallISTO 7 SPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Kraków,  
Polska 123234027; Wpisano: OKnOPlaST IP ManageMenT SPÓł-
Ka Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDy-
TOWa, Kraków, Polska 123234027 

(111) 285955 a  Wykreślono: JOnKISZ JaKUB ZyZaŃSKI 
PaWeł eCO RIDeRS SPÓłKa CyWIlna, Bielsko-Biała, Polska 
243514601; Wpisano: PaWeł ZyZaŃSKI, Bielsko-Biała, Polska;  
JaKUB JOnKISZ, Bielsko-Biała, Polska 

(111) 286151 a  Wykreślono: ZaKłaDy KaBlOWe BITneR 
SPÓłKa JaWna, Kraków, Polska 121163910; Wpisano: ZaKłaDy 
KaBlOWe BITneR SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnO-
ŚCIĄ, Kraków, Polska 121163910 
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(111) 286493 a  Wykreślono: WDFC SeRVICeS lIMITeD, london,  
Wielka Brytania; Wpisano: WOnga Pl SPÓłKa Z  OgRanICZOna 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146025969 

(111) 287988 a  Wykreślono: WDFC SeRVICeS lIMITeD, londyn,  
Wielka Brytania; Wpisano: WOnga Pl SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146025969 

(111) 288933 a  Wykreślono: legeR ROBeRT gUT, Brwinów, 
Polska 140679291; Wpisano: legeR gROUP SPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOMaDyTOWa, Święcice, 
Polska 361122396 

(111) 289090 a  Wykreślono: WDFC SeRVICeS lIMITeD, lon-
dyn, Wielka Brytania; Wpisano: WOnga Pl SPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146025969 

(111) 289719 a  Wykreślono: gRUPa ePP SPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, War-
szawa, Polska; Wpisano: ePP OFFICe-SyMeTRIS BUSIneSS PaRK 
SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, 
Polska 145909028 

(111) 290609 a  Wykreślono: legeR ROBeRT gUT, Brwinów, 
Polska 140679291; Wpisano: legeR gROUP SPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOMaDyTOWa, Święcice, 
Polska 361122396 

(111) 290610 a  Wykreślono: legeR ROBeRT gUT, Brwinów, 
Polska 140679291; Wpisano: legeR gROUP SPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOMaDyTOWa, Święcice, 
Polska 361122396 

(111) 292762 a  Wykreślono: WDFC SeRVICeS lIMITeD, lon-
dyn, Wielka Brytania; Wpisano: WOnga Pl SPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146025969 

(111) 292764 a  Wykreślono: WDFC SeRVICeS lIMITeD, lon-
dyn, Wielka Brytania; Wpisano: WOnga Pl SPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146025969 

(111) 293197 a  Wykreślono: BROel B  SROCZyŃSKa U  BIa-
łaSZCZyK SPÓłKa JaWna, Wrocław, Polska 932713253; Wpisano: 
BROel SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wro-
cław, 382326632 

(111) 293782 a  Wykreślono: legeR ROBeRT gUT, Brwinów, 
Polska 140679291; Wpisano: legeR gROUP SPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOMaDyTOWa, Święcice, 
Polska 361122396 

(111) 293991 a  Wykreślono: gynCenTRUM ClInIC SPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Katowice, Polska 
241863119; Wpisano: gynCenTRUM SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Katowice, 383762894 

(111) 294721 a  Wykreślono: COMVISIOn SPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gliwice, Polska 241520885; Wpisa-
no: lInK MOBIlITy POlanD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIlnOŚCIĄ, gliwice, Polska 241520885 

(111) 295077 a  Wykreślono: ZBÓJnICKI SZlaK leSZeK MłO-
DZIanOWSKI, Żywiec, Polska; Wpisano: leSZeK MłODZIanOWSKI 
ZBÓJnICKI SZlaK SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnO-
ŚCIĄ, Żywiec, Polska 384504697 

(111) 295592 a  Wykreślono: geRManICUS nIeMIeCKIe Cen-
TRUM JĘZyKOWe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
gdynia, Polska 192114938; Wpisano: JOanna RUPP, gdynia, Polska 

(111) 295748 a  Wykreślono: Kaufland Warenhandel gmbh 
& Co  Kg, neckarsulm, niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung 
gmbh & Co  Kg, neckarsulm, niemcy 

(111) 296065 D  Wpisano: „W  dniu 14 maja 2018 r  na  pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – nowe Miasto 
i Wilda w Poznaniu Wydział VII gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn  akt PO VII ns-Rej Za 1754/18/012) wpisano do Rejestru Zasta-
wów pod pozycją 2570338 zastaw rejestrowy na  prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-296065 w celu zabezpiecze-

nia wierzytelności przysługujących spółce BanK POlSKa KaSa 
OPIeKI SPÓłKa aKCyJna z  siedzibą w  Warszawie wobec spółki 
Inea SPÓłKa aKCyJna z siedzibą w Poznaniu”   

(111) 297170 a  Wykreślono: MaRIUSZ SUPaDy, Piotrków Try-
bunalski, Polska; Wpisano: aditya anoop Bhardwaj, Dubai, Zjedno-
czone emiraty arabskie; alishah Ranjbaryan, hamburg, niemcy; 
Mariusz Supady, Piotrków Trybunalski, Polska 

(111) 297170 e  Wpisano: „na  podstawie Regulaminu z  dnia 
10 października 2019 r  ustanowiono wspólne prawo ochronne ”

(111) 315959 D  Wpisano: „W dniu 15 stycznia 2020 r  na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla łodzi-Śródmieścia 
w łodzi Wydział XV gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  akt 
lD XV ns-Rej Za 5755/19/700) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2634861 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzie-
lonym na znak towarowy R-315959 w celu zabezpieczenia wierzy-
telności przysługujących BnP PaRIBaS BanK POlSKa SPÓłKa aK-
CyJna z siedzibą w Warszawie wobec OKRĘgOWa SPÓłDZIelnIa 
MleCZaRSKa W łOWICZU z siedzibą w łowiczu” 

(111) 319546 D  Wpisano: „W dniu 10 grudnia 2019 r  na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m st  Warszawy 
w Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  
akt Wa XI ns-Rej Za 19405/19/083) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2631979 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R-319546 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących spółce Ing BanK ŚlĄSKI SPÓłKa 
aKCyJna z siedzibą w Katowicach wobec spółki TXM SPÓłKa aK-
CyJna W ReSTRUKTURyZaCJI z siedzibą w Warszawie” 

(111) 319546 D  Wpisano: „W dniu 4 grudnia 2019 r  na podsta-
wie postanowienia Sądu Rejonowego dla m st  Warszawy w Warsza-
wie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  akt Wa XI 
ns-Rej Za 19403/19/281) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozy-
cją 2631255 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym udzielonym 
na znak towarowy R-319546 w celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących spółce POWSZeChna KaSa OSZCZĘDnOŚCI BanK 
POlSKI SPÓłKa aKCyJna z siedzibą w Warszawie wobec spółki TXM 
SPÓłKa aKCyJna W ReSTRUKTURyZaCJI z siedzibą w Warszawie” 

reJestracJa MiĘdZynarodowa,  
w ktÓreJ wydano decyZJĘ  

o definitywneJ odMowie uZnania ochrony  
na terytoriuM rZecZypospoliteJ polskieJ

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji mię-
dzynarodowej, określenie znaku towarowego przedstawionego 
w postaci liter bądź cyfr albo, jeżeli znak jest znakiem graficznym 
lub zawiera elementy graficzne, wskazanie symboli klas elementów 
graficznych znaku (CFE), określenie klas towarowych, nazwisko i imię 
bądź nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę 
oraz kod kraju, datę rejestracji międzynarodowej lub datę później-
szego wyznaczenia, datę zamieszczenia informacji o tej rejestracji 
w Biuletynie Urzędu Patentowego oraz datę notyfikacji bądź datę 
notyfikacji późniejszego wyznaczenia .

(111) 606428 (540) hyperCaD (511) 42
(732) OPen MInD Technologies ag, argelsrieder Feld 5  
82234 Wessling (De)
(151) 2016 11 16 (441) 2017 04 03 (581) 2017 03 16

(111) 1353142 (540) TOP glOSS (511) 19
(732) ChROMOS-SVJeTlOST d o o , M  Stojanovića 13 
hR-35257 lužani (hR)
(151) 2017 04 28 (441) 2017 07 24 (581) 2017 07 06

(111) 1415254 (540) CheRnOByl TOUR (511) 41
(732) yeMelIanenKO yaroslav, Klovskyi uzviz, 10, kv  5  
Kyiv 01021 (Ua)
(151) 2018 05 21 (441) 2018 08 13 (581) 2018 07 26
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g. sprostowania inforMacJi opublikowanych  
w wiadoMościach urZĘdu patentowego

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer, którego sprostowanie dotyczy, oraz treść sprostowania .

WynalaZKI

(B1) (11) 232849   w WUP 8/2019 na stronie 2349 w łamie lewym, wiersz 21 od góry jest:
(72) heMPenIUS elKe gJalT, Deest (nl);
Powinno być:
(72) heMPenIUS eelKe gJalT, Deest (nl);

(B1) (11) 233754   w WUP 11/2019 na stronie 13 w łamie lewym, wiersz 20 od góry jest:
(72) głODnIOK MaRCIn, Wielka Skotnica (Pl); 
Powinno być:
(72) głODnIOK MaRCIn, Mysłowice (Pl);

(B1) (11) 234027   w WUP 1/2020 na stronie 5 w łamie prawym, wiersz 5-6 od dołu jest:
(72) POZORSKI ROBeRT, Chodzież (Pl); STanIKOWSKI ROBeRT, Radom (Pl); OWCZaReK RaDOSłaW, Radom (Pl)
Powinno być:
(72) POZORSKI ROBeRT, Chodzież (Pl); STanIKOWSKI ROBeRT, Radom (Pl); OWCZaReK RaDOSłaW, Radom (Pl); 
ZaDĘCKI ROBeRT, Radom (Pl)
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