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

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

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

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



BIULETYN
Urzędu Patentowego

Znaki towarowe

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2019 r. Nr ZT15

OGŁOSZENIA  O  ZGŁOSZONYCH  W  POLSCE  
ZNAKACH  TOWAROWYCH

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje  
o zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego znakach towarowych, mają następujące znaczenie:

(210) – numer zgłoszenia znaku towarowego

(220) – data zgłoszenia znaku towarowego

(300) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)

(310) – numer zgłoszenia priorytetowego

(320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)

(330) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*

(510) – wykaz towarów i/lub usług

(511) – wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, zgodnie z aktualną klasyfikacją  
przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego

(531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyfikacji Wiedeńskiej)

(540) – prezentacja znaku towarowego zawierająca także rodzaj znaku dla znaku słownego, znaku graficznego  
lub znaku słowno-graficznego

(552) – znak pozycyjny lub znak stanowiący deseń

(553) – znak ruchomy lub znak multimedialny 

(554) – znak przestrzenny

(555) – znak holograficzny

(556) – znak dźwiękowy 

(558) – znak składający się z koloru lub zestawienia kolorów 

(559) – inny 

(571) – opis znaku

(551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, o które ubiega się zgłaszający, jeżeli zgłoszenie dotyczy 
wspólnego znaku towarowego, znaku towarowego gwarancyjnego albo wspólnego prawa ochronnego

(731) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kod kraju*

* – nie podaje się kodu PL



ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM  
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego  
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej 

i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.

Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS  
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.

(210) 462547 (220) 2016 10 11
(731) SKROBISZEWSKA ANNA, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) Obywatel GC
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe 
utrwalone na taśmach, na płytach DVD, CD, VCD, gry video, 
płyty fonograficzne, taśmy video, taśmy magnetyczne, dyski 
optyczne w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, zapisane nośniki obrazu i dźwię-
ku, urządzenia przeznaczone dla rozrywki do użytku z ze-
wnętrznym ekranem wyświetlającym lub monitorem, urzą-
dzenia i przyrządy zapisu i odtwarzania dźwięku i wideo, 
urządzenia do odtwarzania skompresowanych plików mu-
zycznych, urządzenia do przechowywania danych, mikro-
procesory, układy pamięciowe (chipy), automaty sprzedające 
i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucanie 
monety, programy komputerowe nagrane, urządzenia do li-
czenia i sortowania pieniędzy, sprzęt komputerowy, opro-
gramowanie komputerowe do wyszukiwania, kompilacji, in-
deksowania i organizacji informacji w obrębie indywidual-
nych stacji roboczych, komputerów osobistych lub sieci 
komputerowych, oprogramowanie komputerowe do obsłu-
gi poczty elektronicznej i do komunikacji w grupach robo-
czych poprzez sieci komputerowe, oprogramowanie kom-
puterowe do tworzenia informacji, indeksów miejsc w sieci 
oraz indeksów innych źródeł informacji, ściągalne dzwonki, 
grafiki i muzyka, obrazy i nagrania wideo pośrednictwem 
światowej sieci komputerowej i aparatury radiowej, okulary, 
etui na okulary, 14 wyroby jubilerskie, biżuteria, zegarki, bre-
loczki do kluczy, amulety, pierścienie, paski do zegarków, kra-
wat szpili do k, biżuteria, spinki do krawatów, monety, ozdo-
by, statuetki i figurki z metali szlachetnych lub kamieni szla-
chetnych lub pokrywane nimi, płyty z metali szlachetnych 
lub pokrywane nimi, 16 materiały piśmienne, druki, wydaw-
nictwa, katalogi branżowe, książki, czasopisma, naklejki, ma-
teriały fotograficzne, plakaty, druki, odbitki, albumy, karty, 
pocztówki, kartki okolicznościowe, kalendarze, ramki 
do zdjęć, albumy do zdjęć, torebki i pudełka na prezenty, no-
tatniki, długopisy, ołówki i kredki, pamiętniki, nalepki, kalko-
manie, segregatory, foldery, organizatory osobiste, oprawy 
do książek i organizatorów osobistych, prospekty, broszury, 
ulotki, foldery, informatory, afisze, plakaty, fotografie, wizy-
tówki, notesy, obsadki do piór, stalówki, grafiony, kosze na li-
sty, bielizna stołowa i serwetki papierowe, papierowe obrusy 
i ręczniki, papierowe chusteczki do nosa, stemple, pudełka 
kartonowe lub papierowe, torby do pakowania z papieru 
i z tworzyw sztucznych, materiały szkoleniowe i instruktażo-
we (z wyjątkiem aparatów), 18 torby, portfele, portmonetki, 
torebki, torby na zakupy, plecaki, bagaż, etui do wyrobów 
toaletowych i kosmetyczki, parasole, parasolki, etui na klu-
cze, paski, 25 odzież, podkoszulki, (t-shirty), bluzy sportowe, 
żakiety, kapelusze, czapki, nakrycia głowy, obuwie, akcesoria 
odzieżowe, mianowicie opaski na przeguby, paski, chusty, 
okrycia z kapturem, bielizna osobista, 35 usługi doradcze 

w zakresie działalności gospodarczej, przetwarzanie, prze-
chowywanie, administrowanie działalności gospodarczej, 
agencje reklamowe, audyt, badania marketingowe, badania 
opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospo-
darczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, wprowadzanie, przetwa-
rzanie, sprawdzanie, przechowywanie i/lub wytwarzanie in-
formacji w bazach danych, zapewnianie dostępu do gospo-
darczych informacji handlowych za pośrednictwem baz da-
nych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie bizne-
sowe prawami osób trzecich, gromadzenie danych w kom-
puterowych bazach danych, systematyzacja danych w kom-
puterowych bazach danych, dystrybucja materiałów rekla-
mowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, outsourcing. plakaty reklamowe, pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, reklama, reklama 
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wej, reklamy prasowe, rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowa-
nych, organizowanie i obsługa wystaw, giełd i targów han-
dlowych i reklamowych, organizowanie gier, konkursów i lo-
terii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym 
z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej 
i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, ma-
gnetycznych i optycznych nośników informacji, odpłatne 
udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych, 
usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji elektro-
nicznych i drukowanych, marketing, prowadzenie sklepów 
muzycznych, usługi sprzedaży towarów takich jak: nagrane 
dyski kompaktowe zawierające muzykę, nagrane filmy wi-
deo do pobrania prezentujące widowiska muzyczne i nagra-
nia muzyczne, ściągalne dzwonki, grafiki i muzyka, obrazy 
i nagrania wideo za pośrednictwem światowej sieci kompu-
terowej i aparatura radiowa, nagrania wideo i/lub dźwięko-
we, filmy, gry wideo, okulary, etui na okulary, wyroby jubiler-
skie, biżuteria, zegarki, breloczki do kluczy, amulety, pierście-
nie, paski do zegarków, krawat szpili do k, biżuteria, spinki 
do krawatów, monety, ozdoby, statuetki i figurki z metali 
szlachetnych lub kamieni szlachetnych lub pokrywane nimi, 
płyty z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, materiały 
piśmienne, druki, książki, czasopisma, naklejki, materiały foto-
graficzne, plakaty, druki, odbitki, albumy, karty, pocztówki, 
kartki okolicznościowe, kalendarze, ramki do zdjęć, albumy 
do zdjęć, torebki i pudelka na prezenty, notatniki, długopisy, 
ołówki i kredki, pamiętniki, kontrole, książki, naklejki, kalko-
manie, segregatory, foldery, organizatory osobiste, oprawy 
do książek i organizatorów osobistych, torby, portfele, port-
monetki, torebki, torby na zakupy, plecaki, bagaż, etui do wy-
robów toaletowych i kosmetyczki, parasole, parasolki, etui 
na klucze, paski, odzież, podkoszulki, t-shirty, bluzy sportowe, 
żakiety, kapelusze, czapki, nakrycia głowy, obuwie, akcesoria 
odzieżowe, mianowicie opaski na przeguby, paski, chusty, 
okrycia z kapturem, bielizna osobista, gry i zabawki, artykuły 
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dla palaczy, popielniczki, zapalniczki dla palaczy, 38 agencje 
informacyjne i agencje prasowe, przesyłanie informacji tek-
stowej i obrazowej, nagrań fonograficznych i nagrań video 
przy pomocy sieci komputerowej, poczta elektroniczna, 
przesyłanie informacji zapisanych na płytach DVD, CD, VCD 
oraz kasetach video, przesyłanie informacji SMS-em, przesy-
łanie informacji z zastosowaniem urządzeń mobilnych, służą-
cych do nadawania lub odbioru informacji, dostarczanie in-
formacji za pośrednictwem komputerowej sieci informacyj-
nej z wykorzystaniem indeksów w bazach danych, tekstów 
publikacji, dokumentów w formie elektronicznej, baz da-
nych, materiałów graficznych, serwisu informacyjnego o sek-
torze audiowizualnym, usługi komputerowe w zakresie do-
starczania interfejsów programowych dostępnych poprzez 
sieć komputerową w celu tworzenia usług informacyjnych 
w trybie on-line dostosowanych do indywidualnych po-
trzeb, udostępnianie baz danych, 41 usługi w zakresie roz-
rywki, usługi rozrywkowe w postaci widowisk muzycznych 
na żywo, udostępnianie strony internetowej zawierającej 
występy muzyczne i filmy wideo, związane z nimi wideoklipy 
i inne materiały multimedialne związane z nimi, informacje 
o wykonawcy muzycznym, programy telewizyjne prezentu-
jące różne widowiska rozrywkowe i/lub muzyczne nadawa-
ne i/lub emitowane za pośrednictwem Internetu, telewizji, 
telewizji kablowej i/lub satelitarnej, usługi rozrywkowe w za-
kresie muzyki, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych i roz-
rywki wideo, koncerty, musicale i przedstawienia wideo, 
przeprowadzanie, produkcja i prezentacja spektakli, spektakli 
muzycznych, koncertów, wideo oraz programów radiowych 
i telewizyjnych, usługi klubów muzycznych, usługi nocnych 
klubów, usługi w zakresie działalności wydawniczej, edycja 
i dystrybucja książek, tekstów, gazet, periodyków i elektro-
nicznych mediów, dostarczanie publikacji elektronicznych 
on-line, organizowanie, obsługa i prowadzenie kursów kore-
spondencyjnych, seminariów, kongresów, forum, konferen-
cji, sympozjów, przyjęć, balów, koncertów, organizowanie 
konkursów, plebiscytów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, fe-
stynów, pikników, wydarzeń tematycznych, festiwali filmo-
wych, kształcenie praktyczne, szkolenia, zarządzanie portala-
mi internetowymi, usługi reporterskie, organizowanie, mon-
taż programów radiowych, telewizyjnych, udostępnianych 
przez Internet, produkcja filmów i widowisk, produkcja pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, usługi filmowania i na-
grywania, usługi doradcze w sprawie produkcji filmowej, 
prowadzenie programów rozrywkowych, naukowych, publi-
cystycznych, kulturalnych, usługi w zakresie gier interaktyw-
nych, interaktywna rozrywka i usługi współzawodnictwa 
oraz usługi quizów elektronicznych, także dostarczane glo-
balną siecią komputerową lub przez Internet, dostarczanie 
informacji o imprezach rozrywkowych, tworzenie kompozy-
cji muzycznych, pisanie tekstów, innych niż reklamowe, pisa-
nie scenariuszy, organizowanie i prowadzenie studia filmo-
wego, usługi w zakresie tłumaczeń, 45 usługi w zakresie 
ochrony własności intelektualnej, zarządzanie prawami au-
torskimi, licencjonowanie własności intelektualnej, usługi 
prawne, usługi związane z bezpieczeństwem własności inte-
lektualnej, zarządzanie prawami autorskimi i usługi w zakre-
sie wydawania licencji, eksploatacja praw własności przemy-
słowej, dostęp do baz danych, banków danych lub usług in-
ternetowych, usługi komputerowe on-line, dostarczanie in-
formacji w zakresie zarządzania prawami autorskimi, wyda-
wania licencji i wykorzystywania praw własności intelektual-
nej on-line z komputerowej bazy danych, banku danych lub 
Internetu.

(210) 484603 (220) 2018 04 09
(731) URZĄD MIASTA OPOLA, Opole
(540) (znak słowny)
(540) OPOLE STOLICA POLSKIEJ PIOSENKI
(510), (511) 35 promowanie koncertów muzycznych, pro-
mowanie wydarzeń specjalnych, promowanie zawodów 
i wydarzeń sportowych, promowanie i przeprowadzanie 
targów handlowych, promowanie towarów i usług osób 
trzecich, reklama, w tym promowanie produktów i usług 
na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami 
i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wy-
darzeniami sportowymi, reklama, reklama i marketing, rekla-
ma poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama 
on-line poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama 
w czasopismach, broszurach i gazetach, usługi marketingu 
bezpośredniego, marketing imprez i wydarzeń, opracowy-
wanie strategii i pomysłów marketingowych, organizacja 
i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, produkcja 
nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, produkcja 
nagrań wideo w celach marketingowych, usługi promocyj-
no-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, 
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą 
mediów społecznościowych.

(210) 485048 (220) 2018 04 19
(731) DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOP HOP BROWAR

(531) 27.05.01, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.

(210) 485050 (220) 2018 04 19
(731) DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Talia Piw

(531) 27.05.01, 26.03.23, 24.01.15
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.

(210) 486443 (220) 2018 05 28
(731) CZARNECKI ROBERT ARTENS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) artens

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.04.02
(510), (511) 18 kosmetyczki, torby, plecaki, portfele, torby 
sportowe, aktówki, etui, teczki, worki na buty, piórniki.

(210) 486703 (220) 2018 06 04
(731) ROSZUK MAREK MPROJEKT, Sulejów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MPROJEKT

(531) 27.05.01, 26.02.01, 29.01.11
(510), (511) 12  części konstrukcyjne do karetek, ambulanse, 
karetki pogotowia,.

(210) 487835 (220) 2018 07 04
(731) OSIAK ANNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROSPERITY TIME

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.22
(510), (511) 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach 
finansowych informacje finansowe, inwestycje finansowe, 
leasing finansowy, sponsorowanie finansowe, szacowanie 
kosztów naprawy [wycena finansowa], transakcje finanso-
we, udostępnianie informacji finansowych za pośrednic-
twem strony internetowej, usługi likwidacji przedsiębiorstw, 
finansowe, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie 
ceł, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieru-
chomości], wyceny finansowe w związku z odpowiedzią 
na ogłoszenia przetargowe, zarządzanie finansowe płatno-
ściami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, fakto-
ring, informacje finansowe i wyceny, informacje finansowe 
dla inwestorów, informacje finansowe dostarczane za po-
mocą środków elektronicznych, informacje finansowe do-
starczane za pośrednictwem komputerowych baz danych, 
doradztwo w zakresie długów, analizy finansowe, wyceny 
i analizy finansowe, agencje ściągania wierzytelności, agen-
cje kredytowe, inwestycje kapitałowe, leasing finansowy, 
świadczenie finansowych usług leasingowych, pożyczki, po-
życzki [finansowanie], pożyczki pieniężne, pożyczki ratalne, 
pożyczki firmowe, pożyczki na zakup leasingowy, pożyczki 
za zabezpieczeniem, pożyczki z poręczeniem, sponsorowa-
nie finansowe, transakcje finansowe, transakcje finansowe 
i monetarne, udostępnianie informacji finansowych on-line, 

usługi finansowania, usługi pośrednictwa finansowego, wy-
cena aktywów [finansowa], wyceny fiskalne, zarządzanie fi-
nansami, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refun-
dacji w imieniu osób trzecich, usługi w zakresie finansowania 
zakupów na raty [leasing], finansowanie zakupów w formie 
leasingu, finansowanie zakupów na raty [leasing].

(210) 487981 (220) 2018 07 09
(731) HUDZIK JAROSŁAW, Krosno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Barszcz biały Rodzinny TRADYCYJNA RECEPTURA 

WYJĄTKOWY SMAK 7 DUŻYCH PORCJI 100% 
NATURALNYCH SKŁADNIKÓW Barszcz biały ugotuj 
prawdziwy Barszcz porcja na 7 osób

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 
27.07.01, 03.04.12, 09.07.19, 11.03.09, 09.01.11

(510), (511) 29 zupy, zupy błyskawiczne, zupy (składniki 
do sporządzania -), zupy w puszkach, wstępnie ugotowana 
zupa, zupy z makaronem.

(210) 488265 (220) 2018 07 16
(731) KOC RAFAŁ RAFKO, Łapy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRIUM

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 9 kable i przewody elektryczne, głośnikowe, aku-
styczne, koncentryczne, optyczne, połączeniowe, zasilające, 
komputerowe, głośniki, kolumny głośnikowe, zestawy gło-
śnikowe, urządzenia do nagłaśniania przestrzeni otwartych 
i zamkniętych, słuchawki, wtyki i gniazda audio-video, prze-
dłużacze, rozgałęziacze, przejściówki, akcesoria oraz sprzęt 
audio-video, urządzenia do nagrywania, transmisji, przesy-
łania (również bezprzewodowo), odbioru oraz reprodukcji 
i przetwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia do rejestra-
cji zapachów, komputery, monitory, części do komputerów, 
wzmacniacze, listwy zasilające, kable do aparatów fotogra-
ficznych, anteny telewizyjne, transmitery bezprzewodowe, 
piloty, stacje dokujące, odtwarzacze strumieniowe (sieciowe), 
amplitunery, odtwarzacze optyczne, urządzenia do wyświe-
tlania obrazu, projektory, telewizory, przekaźniki, urządzenia 
do sterowania innymi urządzeniami, kina domowe, ekrany 
projekcyjne, przetworniki cyfrowo analogowe i analogowo 
cyfrowe, gramofony, akcesoria do gramofonów, radia, tunery 
radiowe, urządzenia i sterowniki multi-room, akcesoria czysz-
czące do czyszczenia płyt, uchwyty oraz stojaki do urządzeń 
audio-video, optycznych i magneto-optycznych nośników 
danych i płyt CD, pliki z muzyką, stojaki na głośniki, uchwyty 
na sprzęt audio/video, podstawki pod sprzęt i akcesoria au-
dio/video, 20 stoliki do urządzeń audio-video, szafki na płyty, 
stojaki na głośniki [meble].



Nr  ZT15/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 7

(210) 488653 (220) 2018 07 25
(731) WHIRLPOOL S.A., Sao Paulo, BR
(540) (znak słowny)
(540) CONSUL
(510), (511) 7 pralki, zmywarki do naczyń, maszyny do za-
sysania powietrza, elektryczne urządzenia rozdrabniające 
i maszyny do wytwarzania past spożywczych, elektryczne 
wirówki, urządzenia do przetwarzania żywności, elektrycz-
ne maselnice, elektryczne prasy koszowe, elektryczne mie-
szalniki, elektryczne maszyny do tarcia, miksery elektrycz-
ne, 11 piece i piekarniki, kuchenki mikrofalowe [urządzenia 
do pieczenia], lodówki, zamrażarki, suszarki obrotowe, urzą-
dzenia i maszyny oczyszczające powietrze, urządzenia 
do podgrzewania wody, wentylatory elektryczne, elektrycz-
ne zaparzacze do kawy, elektryczne tostery, tostery, grille 
elektryczne [urządzenia do pieczenia], elektryczne frytowni-
ce, szybkowary elektryczne, elektryczne grille do barbecue, 
kuchenki elektryczne, urządzenia do pieczenia chleba.

(210) 489105 (220) 2018 08 07
(731) SIEDUSZEWSKA JUSTYNA, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Żłobek Zajączek

(531) 03.05.28, 03.05.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 prowadzenie usług w zakresie: żłobków dla 
dzieci, zakwaterowania tymczasowego świadczone przez 
obozy wakacyjne, stołówek, obsługi gastronomicznej z wła-
snym zapleczem.

(210) 490142 (220) 2018 09 05
(731) SEPTODONT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Od teraz. Na co dzień. Akcesoria Septodont.
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty medycz-
ne, 10 urządzenia i przyrządy stomatologiczne.

(210) 490492 (220) 2018 09 13
(731) SOLAREK IZABELA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HecklerGroup

(531) 26.03.01, 07.15.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 doradztwo specjalistyczne w zakresie eduka-
cji, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo 
w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie szkoleń 

biznesowych, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo w za-
kresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo w za-
kresie szkolenia zawodowego, doradztwo w zakresie treningu 
fizycznego, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne 
lub szkoleniowe), doradztwo zawodowe [edukacja], doradz-
two zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i eduka-
cyjne], informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi do-
radztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe).

(210) 491328 (220) 2018 10 05
(731) QDIQO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QDIQO

(531) 24.17.25, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audio-
wizualne, multimedialne i fotograficzne, 35 usługi w zakre-
sie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, 38 usłu-
gi telekomunikacyjne, 42 usługi w zakresie technologii 
informacyjnych.

(210) 491766 (220) 2018 12 14
(731) WALENCIK ANDRZEJ, FEDEŃCZUK ŁUKASZ  

KANTOR GRAND SPÓŁKA CYWILNA, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) Kantor Olimp
(510), (511) 36 handel walutami i wymiana walut.

(210) 491790 (220) 2018 10 19
(731) NARUSZEWICZ JAROSŁAW, SAŁACKI ADAM 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO- 
-USŁUGOWE BABELL SPÓŁKA CYWILNA, Toruń

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.13.25
(510), (511) 25 bielizna, bielizna damska, bielizna nocna, 
bielizna funkcjonalna, body [bielizna], halki [bielizna], bieli-
zna termoaktywna, gorsety [bielizna damska], bielizna dla 
mężczyzn, bielizna wyszczuplająca [wyroby gorseciarskie], 
majtki, slipy męskie, figi damskie, bokserki, skarpetki, skarpety 
wewnętrzne do obuwia [stopki], podkoszulki, podkolanówki, 
podkoszulki z długimi rękawami, podkoszulki bez rękawów, 
podkoszulki sportowe, rajstopy, pończochy, kąpielówki, 
płaszcze kąpielowe, kostiumy kąpielowe, szorty kąpielowe, 
bikini, szorty, stringi, koszule nocne, piżamy, szlafroki, pod-
wiązki, bluzki, t-shirty.

(210) 491984 (220) 2018 10 24
(731) APC-BACK EUROP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) APC GRUPA BACK EUROP POLSKA

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.04, 27.05.09, 27.05.10, 
27.05.11, 27.05.19, 27.05.23, 05.07.02, 26.04.02, 26.04.04, 
26.04.06, 26.04.09, 26.04.18, 26.04.22, 02.01.11, 02.01.16, 
02.01.23, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 26.01.16, 26.01.18, 
26.11.03, 26.11.05, 26.11.06, 26.11.10, 26.11.13, 08.01.16

(510), (511) 29 mięso i wędliny, ryby, owoce morza i mię-
czaki, nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, 
oleje i tłuszcze, przetworzone owoce, warzywa i grzyby 
(w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), zupy i wywa-
ry, ekstrakty mięsne, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, 
przetworzone owoce i larwy, 30 dania gotowe i wytrawne 
przekąski, a mianowicie przekąski na bazie ziaren, zbóż, mąki 
i sezamu, krakersy, kluski, knedle, naleśniki, potrawy na bazie 
makaronu, ryżu i zbóż, ciasta i ciastka, kanapki i pizza, saj-
gonki i sajgonki z wodorostów, bułeczki gotowane na parze, 
potrawy z tortilli, sól, przyprawy i dodatki smakowe, wypieki, 
wyroby cukiernicze, czekolada i desery, cukry, naturalne sło-
dziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, 
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, kawa, herbata, 
kakao i namiastki tych towarów, ziarna przetworzone, skro-
bia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i droż-
dże, 31 żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, płody rolne 
i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, karmy i pasze 
dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, 32 piwo i produkty piwo-
warskie, napoje bezalkoholowe, preparaty do produkcji na-
pojów, 43 tymczasowe zakwaterowanie, usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje.

(210) 491986 (220) 2018 10 24
(731) APC-BACK EUROP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BACK EUROP

(531) 29.01.12, 02.01.11, 02.01.16, 02.01.23, 08.01.16, 27.05.01, 
27.05.08, 27.05.09, 27.05.24, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 
26.01.16, 26.01.18

(510), (511) 29 mięso i wędliny, ryby, owoce morza i mię-
czaki, nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, 
oleje i tłuszcze, przetworzone owoce, warzywa i grzyby 
(w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), zupy i wywa-
ry, ekstrakty mięsne, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, 
przetworzone owoce i larwy, 30 dania gotowe i wytrawne 
przekąski, a mianowicie przekąski na bazie ziaren, zbóż, mąki 
i sezamu, krakersy, kluski, knedle, naleśniki, potrawy na bazie 
makaronu, ryżu i zbóż, ciasta i ciastka, kanapki i pizza, saj-
gonki i sajgonki z wodorostów, bułeczki gotowane na parze, 
potrawy z tortilli, sól, przyprawy i dodatki smakowe, wypieki, 
wyroby cukiernicze, czekolada i desery, cukry, naturalne sło-
dziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, 
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, kawa, herbata, 

kakao i namiastki tych towarów, ziarna przetworzone, skro-
bia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i droż-
dże, 31 żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, płody rolne 
i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, karmy i pasze 
dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, 32 piwo i produkty piwo-
warskie, napoje bezalkoholowe, preparaty do produkcji na-
pojów, 43 tymczasowe zakwaterowanie, usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje.

(210) 492126 (220) 2018 10 29
(731) PIEKARNIA WARMIŃSKA  

M. ŁAWRUKAJTIS-KLIMKOWSKA, M. ŁAWRUKAJTIS 
SPÓŁKA JAWNA, Braniewo

(540) (znak słowny)
(540) CHRUPSY
(510), (511) 30 wyroby na bazie mąki spożywczej i prepara-
tów zbożowych, wyroby piekarnicze: bagietki, bułki, chleb, 
drożdżówki, grahamki, kajzerki, krakersy, rogale, pieczywo 
chrupkie, suchary, wyroby ciastkarskie: bułeczki słodkie, 
biszkopty, ciastka, kruche ciasteczka, drożdżówki, herbatniki, 
pieczywo cukiernicze, piernik, pierniczki, rogaliki, rożki, rurki, 
wafle suche i przekładane, waflowe paluszki i rurki nadziewa-
ne, waflowe torty i torciki.

(210) 492152 (220) 2018 10 29
(731) BISKUP JUSTYNA DMODE, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MusicTravellers
(510), (511) 35 wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, wynajem powierzchni reklamowej 
w broszurach, wynajem powierzchni reklamowej na stro-
nach internetowych, wynajem powierzchni reklamowej 
w pociągach, wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, 
wynajem przestrzeni reklamowych w Internecie na potrzeby 
ogłoszeń o pracę, wynajem powierzchni reklamowej i mate-
riałów reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej 
w mieniu należącym do kolei, wynajem przestrzeni reklamo-
wej on-line, dostarczanie informacji marketingowych za po-
średnictwem stron Internetowych, indeksowanie stron inter-
netowych w celach handlowych lub reklamowych kompila-
cja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako 
strony internetowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych 
do wykorzystania w formie stron internetowych, kompilacja 
ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, marketing 
internetowy, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, 
optymalizacja stron internetowych, prezentacja firm oraz 
ich towarów i usług w Internecie, promocja on-line sieci 
komputerowych i stron internetowych, promocja, reklama 
i marketing stron internetowych on-line, promowanie dzieł 
sztuki innych osób poprzez udostępnianie portfolio on-line 
za pośrednictwem strony internetowej, promowanie projek-
tów innych osób poprzez udostępnianie portfolio on-line 
za pośrednictwem strony internetowej, promowanie towa-
rów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stro-
nach internetowych, promowanie towarów i usług osób 
trzecich w Internecie, reklama biznesowych stron interneto-
wych, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama za po-
średnictwem mediów elektronicznych, w szczególności In-
ternetu, reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośred-
nictwem Internetu, usługi dopasowywania w ramach sieci 
reklamowej on-line ułatwiające nawiązywanie kontaktów 
między reklamodawcami a właścicielami stron interneto-
wych, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwa-
rek internetowych, usługi reklamowe za pośrednictwem In-
ternetu, usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za po-
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średnictwem Internetu i innych mediów, doradztwo w za-
kresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, usługi 
doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego za pośred-
nictwem Internetu, usługi w zakresie przeprowadzania ba-
dań rynkowych dotyczących nawyków związanych z korzy-
staniem z Internetu, kompilacja katalogów biznesowych 
do publikacji w Internecie, dostarczanie informacji dotyczą-
cych produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Inter-
netu, dostarczanie informacji handlowych z internetowych 
baz danych, udostępnianie informacji z zakresu działalności 
gospodarczej, również za pośrednictwem Internetu, sieci ka-
blowych lub innych form przekazu danych, udostępnianie 
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, udostępnianie katalogów [spisów] infor-
macji handlowych on-line w Internecie, udostępnianie kata-
logów witryn internetowych osób trzecich w celu upraszcza-
nia transakcji biznesowych, usługi informacyjne w zakresie 
działalności gospodarczej udostępniane on-line z kompute-
rowej bazy danych lub Internetu, usługi informacyjne w za-
kresie działalności gospodarczej świadczone on-line za po-
średnictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, 
usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem 
Internetu, opracowywanie katalogów [spisów] w celu ich pu-
blikacji w globalnej sieci komputerowej lub Internecie, opra-
cowywanie katalogów, spisów w celu publikacji w Interne-
cie, dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kon-
taktowych za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie 
administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi 
transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, 
organizowanie aukcji internetowych, organizowanie i prze-
prowadzanie aukcji za pośrednictwem Internetu, usługi au-
kcyjne on-line za pośrednictwem Internetu, usługi w zakre-
sie licytacji świadczone w Internecie, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych w Internecie, rozpowszechnianie 
reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, rozpowszech-
nianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunika-
cyjnej on-line w Internecie, rozpowszechnianie reklam po-
przez Internet, rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem 
internetowych sieci komunikacyjnych, dostarczanie informa-
cji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samo-
chodów, organizacja subskrypcji usług internetowych, po-
średnictwo w nabywaniu usług telematycznych, telefonicz-
nych lub komputerowych [Internet], zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
gromadzenie informacji związanych z reklamą, promocja [re-
klama] podróży, promowanie |reklama] działalności gospo-
darczej, reklama, reklama banerowa, reklama bezpośredniej 
odpowiedzi, reklama i marketing, reklama i usługi reklamo-
we, reklama na billboardach elektronicznych, reklama on-line 
poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama on-line 
za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, re-
klama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rekla-
ma poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla 
osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, 
reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, re-
klama promocyjna projektów badawczych, reklama promo-
cyjna w zakresie szkoleń filozoficznych, reklama w czasopi-
smach, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, re-
klama radiowa, reklama rekrutacji personelu, usługi agencji 
modelek i modeli związane z reklamą, rozpowszechnianie 
danych związanych z reklamą, usługi badawcze związane 
z reklamą, kompilacja statystyk związanych z reklamą, przy-
gotowywanie publikacji reklamowych, publikacja reklam, 
publikacja treści reklamowych, organizowanie prenumeraty 
publikacji dla osób trzecich, organizowanie subskrypcji w za-
kresie publikacji on-line dla osób trzecich, badania rynkowe 
w celu kompilacji informacji o czytelnikach publikacji, zesta-

wianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony interne-
towe, zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stro-
nach internetowych, pisanie scenariuszy do celów reklamo-
wych, agencja public relations, usługi public relations, usługi 
reklamowe i promocyjne [publicity], usługi reklamowe, pro-
mocyjne i public relations, usługi reklamowe związane z pra-
cami publicznymi, usługi reklamowe związane z robotami 
publicznymi, usługi związane z publiczną prezentacją pro-
duktów, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetar-
gów publicznych, projektowanie badań opinii publicznej, 
badania opinii publicznej, opracowywanie ankiet opinii pu-
blicznej, prowadzenie badań opinii publicznej, przeprowa-
dzanie badań opinii publicznej, przeprowadzanie badań 
rynkowych obejmujących sondaże opinii publicznych, ryn-
kowe badania opinii publicznej, usługi reklamowe, w tym 
reklama on-line w sieci komputerowej, administrowanie pro-
gramami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży 
towarów i usług dla osób trzecich, marketing handlowy [inny 
niż sprzedaż], promocja sprzedaży, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, 
na rzecz innych, promowanie sprzedaży artykułów mody 
za pośrednictwem artykułów promocyjnych w czasopi-
smach, promowanie sprzedaży dla osób trzecich za pośred-
nictwem programów znaczków handlowych, promowanie 
sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, promowa-
nie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za po-
średnictwem imprez promocyjnych, promowanie sprzedaży 
usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie 
reklam, przygotowywanie list adresowych dla usług dystry-
bucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów 
za pośrednictwem poczty [inne niż sprzedaż], reklamowanie 
towarów innych sprzedawców, umożliwiając klientom wy-
godne oglądanie i porównywanie towarów tych sprzedaw-
ców, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarcza-
nie informacji o produktach za pośrednictwem sieci teleko-
munikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi 
marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], usługi 
reklamowe dotyczące sprzedaży majątku osobistego, usługi 
reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi rekla-
mowe w zakresie promocji sprzedaży napojów, usługi rekla-
mowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, usłu-
gi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi reklamo-
we i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, 
usługi współpracy z blogerami, promowanie muzyki innych 
poprzez dostarczanie portfolio on-line za pośrednictwem 
witryn internetowych, usługi w zakresie zarządzania bizneso-
wego świadczone na rzecz muzyków, usługi handlu deta-
licznego on-line w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, 
usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki i fil-
mów nagranych oraz do pobrania, usługi handlu detaliczne-
go on-line obejmującego nagraną muzykę i nagrane filmy 
do pobrania, badania w zakresie public relations, doradztwo 
w dziedzinie public relations, doradztwo w dziedzinie strate-
gii komunikacyjnych public relations, doradztwo w zakresie 
public relations, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
handlowymi w zakresie public relations, prowadzenie badań 
w dziedzinie public relations, usługi doradztwa w zakresie 
public relations, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi lob-
bingu handlowego, usługi relacji z mediami, dekoracja wy-
staw sklepowych, organizacja i prowadzenie prezentacji pro-
duktów, organizacja wystaw do celów reklamowych, organi-
zowanie pokazów w celach handlowych, pokaz handlowy 
[dla osób trzecich], pokazy [do celów promocyjnych/rekla-
mowych], pokazy sprzętu fotograficznego [do celów rekla-
mowych], pokazy towarów, pokazy towarów dla celów rekla-
mowych, pokazy towarów do celów promocyjnych, pokazy 
towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicz-
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nych, także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zaku-
pów domowych, prezentacje towarów i usług, prezentowa-
nie produktów finansowych w mediach komunikacji dla ce-
lów sprzedaży detalicznej, prezentowanie produktów w me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, prezentowanie towa-
rów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, przygoto-
wywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach 
reklamowych, przygotowywanie pokazów w celach handlo-
wych, przygotowywanie pokazów w celach reklamowych, 
przygotowywanie wystaw do celów działalności gospodar-
czej, przygotowywanie wystaw w celach handlowych, przy-
gotowywanie wystaw w celach komercyjnych, usługi deko-
rowania wystaw w celach reklamowych, usługi prezentowa-
nia produktów na wystawach sklepowych przez modelki lub 
modeli, usługi reklamowe za pośrednictwem reklamy na ba-
lonach, usługi w zakresie aranżacji wystaw sklepów detalicz-
nych, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, wyda-
wanie ulotek reklamowych, usługi badań rynku dla wydaw-
ców, usługi w zakresie badań rynku dla wydawców, reklama 
towarów i usług sprzedawców on-line za pośrednictwem 
przewodnika on-line do przeszukiwania, udostępnianie  
on-line przewodników reklamowych zawierających towary 
i usługi osób trzecich prowadzących handel on-line w Inter-
necie, promocja [reklama] koncertów, promowanie koncer-
tów muzycznych, usługi reklamowe w zakresie turystyki i po-
dróży, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, 
marketingu i promocji, marketing towarów i usług osób trze-
cich poprzez dystrybucję kuponów, rozpowszechnianie ma-
teriałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, analiza 
trendów marketingowych, doradztwo biznesowe w zakresie 
marketingu strategicznego, doradztwo dotyczące zarządza-
nia marketingowego, doradztwo marketingowe w zakresie 
mediów społecznościowych, doradztwo reklamowe i mar-
ketingowe, doradztwo specjalistyczne w zakresie marketin-
gu, doradztwo w zakresie demografii do celów marketingo-
wych, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej doty-
czące marketingu, doradztwo w zakresie marketingu, do-
radztwo w zakresie marketingu produktów chemicznych, 
doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, doradztwo 
w zakresie zarządzania marketingowego, pomoc w zakresie 
marketingu, porady w zakresie działalności gospodarczej do-
tyczące marketingu, porady w zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania marke-
tingowego, porady w zakresie marketingu, świadczenie do-
radczych usług marketingowych dla producentów, usługi 
doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, usługi 
doradcze w zakresie marketingu, usługi doradcze w zakresie 
marketingu afiliacyjnego, usługi konsultacyjne w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące marketingu dla kampa-
nii pozyskiwania funduszy, usługi konsultacyjne w zakresie 
marketingu bezpośredniego, usługi konsultacyjne w zakre-
sie marketingu, usługi doradztwa w zakresie marketingu, 
usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, 
handel (zarządzanie w zakresie zamówień w -), organizowa-
nie usług wynikających z umów z osobami trzecimi [handel], 
organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży 
i promocyjnych programów motywacyjnych, organizowa-
nie, przeprowadzanie i nadzorowanie sprzedaży i promocyj-
nych planów motywacyjnych, promowanie sprzedaży dla 
osób trzecich świadczone poprzez dystrybucję oraz admini-
strowanie kartami użytkowników uprzywilejowanych, pro-
mowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez 
przyznawanie punktów premiowych za używanie kart kre-
dytowych, promowanie sprzedaży za pośrednictwem pro-
gramów lojalnościowych dla klientów, promowanie towa-
rów i usług osób trzecich poprzez administrowanie sprzeda-
żowych i promocyjnych programów motywacyjnych 

ze znaczkami do wymiany, zarządzanie programami moty-
wacyjnymi na rzecz, promowania sprzedaży, zarządzanie 
programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, 
dystrybucja materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek- 
prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży 
katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza granice jak 
i w kraju], dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, pro-
spektów, broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży ka-
talogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, promo-
wanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez 
dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyj-
ne, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, usługi dorad-
cze dotyczące promocji sprzedaży, sprzedaż detaliczna lub 
hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sa-
nitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, sprzedaż detalicz-
na środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitar-
nych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi handlu detalicz-
nego związane ze sprzedażą mebli, usługi handlu detalicz-
nego związane ze sprzedażą kodowanych kart przedpłaco-
nych [dla osób trzecich], usługi handlu detalicznego związa-
ne ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających 
piwo, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą 
subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, usługi 
handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowa-
nych pudełek zawierających czekoladki, usługi handlu deta-
licznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek 
zawierających żywność, usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z materiałami piśmiennymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z tkaninami, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z artykułami do stosowania z tytoniem, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z drukami, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi 
(z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z urządzeniami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholo-
wych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami 
do pomiaru czasu, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z instalacjami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z instrumentami muzycznymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z urządzeniami do opalania się, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi wyroba-
mi papierowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z preparatami do produkcji napojów, przeprowadzanie 
sprzedaży aukcyjnej, sprzedaż aukcyjna nieruchomości, usłu-
gi handlowe on-line, w ramach których sprzedający wysta-
wiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa się za pośred-
nictwem Internetu, wynajem automatów sprzedających 
na karty, wynajem automatów sprzedających na monety, 
zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, modelki i modele 
do celów reklamowych i promocji sprzedaży, usługi agencji 
modelek i modeli do celów promocji sprzedaży, usługi agen-
cji modelek i modeli związane z promocją sprzedaży, usługi 
modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji 
sprzedaży, usługi rekrutacji personelu do sprzedaży i marke-
tingu, zapewnienie personelu sprzedającego, zarządzanie 
personelem zajmującym się sprzedażą, usługi biurowe doty-
czące przyjmowania zamówień sprzedaży, doradztwo w za-
kresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania 
przedstawicielstw handlowych zajmujących się sprzedażą 
samochodów, konsultacje w zakresie technik sprzedaży 
i programów sprzedaży, porady w zakresie działalności go-
spodarczej dotyczące przedstawicielstw handlowych zaj-
mujących się sprzedażą samochodów, działających na zasa-



Nr  ZT15/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 11

dach franchisingu, udzielanie porad w zakresie metod i tech-
nik sprzedaży, usługi w zakresie analizy rynków dotyczące 
sprzedaży towarów, usługi w zakresie analizy rynku dotyczą-
ce sprzedaży antyków, usługi komputerowego gromadzenia 
danych z punktów sprzedaży świadczone na rzecz sprze-
dawców detalicznych, organizacja i przeprowadzanie wy-
staw w ramach targów handlowych, organizacja pokazów 
mody w celach promocyjnych, organizacja targów handlo-
wych, organizacja targów w celach handlowych i reklamo-
wych, organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, organiza-
cja wystaw kwiatów i roślin do celów handlowych lub rekla-
mowych, organizacja wystaw w celach handlowych lub re-
klamowych, organizacja wystaw w celach handlowych, or-
ganizacja wystaw w celach reklamowych, organizowanie 
i prowadzenie wystaw w celach handlowych, organizowanie 
i prowadzenie targów w celach handlowych lub reklamo-
wych, organizowanie i prowadzenie wystaw handlowych, 
organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki w celach ko-
mercyjnych lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie 
targów i wystaw w celach handlowych, organizowanie i pro-
wadzenie targów i wystaw w celach reklamowych, organizo-
wanie i prowadzenie wystaw i pokazów handlowych, orga-
nizowanie i przeprowadzanie wystaw handlowych, organi-
zowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, orga-
nizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów 
handlowych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie 
pokazów handlowych, organizowanie targów handlowych, 
organizowanie pokazów mody w celach handlowych, orga-
nizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub rekla-
mowych, organizowanie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, administrowanie programami lojalności kon-
sumenta, administrowanie programami dla osób często po-
dróżujących drogą powietrzną, administrowanie programa-
mi lojalnościowymi i motywacyjnymi, administrowanie pro-
gramów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, 
administrowanie programami dla osób często podróżują-
cych drogą powietrzną, doradztwo organizacyjne dotyczące 
programów lojalnościowych dla klientów, obsługa progra-
mów lojalnościowych, organizacja, prowadzenie i nadzoro-
wanie programów lojalnościowych dla klientów i progra-
mów motywacyjnych, organizowanie i zarządzanie progra-
mami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej 
i programami lojalnościowymi, organizowanie konsumenc-
kich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, organi-
zowanie, obsługiwanie i nadzorowanie w zakresie progra-
mów motywacyjnych, organizowanie programów lojalno-
ściowych do celów handlowych, promocyjnych lub rekla-
mowych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie pro-
gramów lojalnościowych dla klientów, usługi administracyj-
ne w zakresie kart lojalnościowych, usługi klubów klienta dla 
celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usłu-
gi programów lojalnościowych dla celów handlowych, pro-
mocyjnych i/lub reklamowych, usługi w zakresie programów 
lojalnościowych, zarządzanie hotelowymi programami mo-
tywacyjnymi osób trzecich, dostarczanie powierzchni rekla-
mowych w globalnej sieci komputerowej, leasing billboar-
dów reklamowych, organizowanie przestrzeni reklamowej 
w gazetach, świadczenie usług w zakresie reklamy kompute-
rowej, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej 
w Internecie, udostępnianie i wynajem powierzchni rekla-
mowej, udostępnianie miejsca na stronach internetowych 
na reklamę towarów i usług, udostępnianie powierzchni re-
klamowej, udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopi-
smach, gazetach i magazynach, udostępnianie przestrzeni 
reklamowej za pomocą środków elektronicznych oraz glo-
balnych sieci informacyjnych, udostępnianie przestrzeni re-
klamowej w mediach elektronicznych, wynajem bilbordów 

reklamowych, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], 
wynajem billboardów, wynajem billboardów reklamowych, 
wynajem czasu na emisję reklam w kinach, 41 usługi pisania 
blogów, muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie na-
grywania muzyki, publikowanie książek z nutowym zapisem 
muzyki, transkrypcja muzyki na rzecz osób trzecich, udo-
stępnianie publikacji elektronicznych on-line z dziedziny 
muzyki, nie do pobrania, usługi w zakresie transkrypcji muzy-
ki, doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, nagry-
wanie muzyki, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do po-
brania] z witryn Internetowych Mp3, udostępnianie muzyki 
cyfrowej [nie do pobrania] na internetowych stronach Mp3, 
udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] na witry-
nach internetowych Mp3, udostępnianie nagrań muzyki cy-
frowej, nie do pobrania, z Internetu, usługi w zakresie obróbki 
poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów, 
wypożyczanie taśm audio zawierających nagraną muzykę, 
zapewnianie klasyfikacji wiekowych dla programów telewi-
zyjnych, filmów, muzyki, nagrań wideo i gier wideo, naucza-
nie muzyki, nauczanie muzyki za pomocą kursów korespon-
dencyjnych, nauka muzyki, szkolenia z zakresu rozumienia 
muzyki, tworzenie i prowadzenie ćwiczeń do programów 
muzycznych i lekcji muzyki, usługi edukacyjne w zakresie 
muzyki, usługi nauczania muzyki, muzyczne usługi wydaw-
nicze, publikacja i wydawanie prac naukowych związanych 
z technologią medyczną, usługi wydawania publikacji perio-
dycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, 
usługi wydawnicze, usługi wydawnicze (w tym elektronicz-
ne usługi wydawnicze), usługi wydawnicze w zakresie ksią-
żek i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie elektronicz-
nych książek i czasopism w Internecie, usługi wydawnicze 
w zakresie tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze 
w zakresie utworów muzycznych, usługi wydawnicze, z wy-
jątkiem prac drukarskich, usługi wydawnicze za pośrednic-
twem środków skomputeryzowanych, wydawanie audiobo-
oków, wydawanie czasopism, wydawanie biuletynów, wyda-
wanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, wydawa-
nie gazet, wydawanie katalogów, wydawanie prospektów, 
wydawanie przewodników turystycznych, wydawanie publi-
kacji medycznych, prowadzenie wycieczek z przewodni-
kiem, biura rezerwacji biletów koncertowych, koncerty mu-
zyczne, koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne 
za pośrednictwem radia, koncerty muzyczne za pośrednic-
twem telewizji, obsługa koncertów muzycznych, organizacja 
i przeprowadzanie koncertów muzycznych, organizowanie 
i prowadzenie koncertów, organizowanie koncertów, organi-
zowanie koncertów muzyki pop, organizowanie koncertów 
muzycznych, prezentacja koncertów, prezentacja koncertów 
muzycznych, produkcja koncertów muzycznych, rezerwacja 
biletów na koncerty, rezerwacje koncertów, rozrywka w po-
staci koncertów, usługi doradcze i informacyjne związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem 
koncertów, usługi koncertów muzycznych, usługi koncertów 
śpiewu, usługi rezerwacji biletów na koncerty, usługi rezer-
wacji biletów do teatru i na koncerty, usługi rozrywkowe 
w postaci występów koncertowych, przygotowywanie, or-
ganizowanie i prowadzenie koncertów, usługi rezerwacji bi-
letów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, publikowa-
nie katalogów dotyczących turystyki, publikowanie prze-
wodników, map turystycznych, spisów i wykazów miast  
on-line i nie do pobrania, do użytku przez podróżnych, kursy 
edukacyjne w dziedzinie branży turystycznej, organizacja 
i przeprowadzanie kursów edukacyjnych związanych z sek-
torem turystycznym, prowadzenie kursów edukacyjnych 
związanych z branżą turystyczną, usługi edukacyjne świad-
czone przez turystyczne placówki wypoczynkowe, usługi 
agencji w zakresie sprzedaży wiadomości dla branży nadaw-
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czej, usługi agencji w zakresie sprzedaży reportaży do kilku 
stacji, sprzedaż programów radiowych do kilku stacji, sprze-
daż programów telewizyjnych do kilku stacji, szkolenie z za-
kresu sprzedaży, usługi edukacyjne związane ze szkoleniem 
sprzedażowym, usługi szkolenia personelu działu sprzedaży, 
usługi szkoleniowe w zakresie sprzedaży, usługi szkoleniowe 
w zakresie sprzedaży dla detalistów, usługi szkoleniowe 
związane ze sprzedażą mebli biurowych, usługi szkoleniowe 
związane ze sprzedażą pojazdów, usługi w zakresie wykła-
dów związane z umiejętnościami sprzedażowymi, elektro-
niczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, 
w Internecie, publikacja materiałów dostępnych za pośred-
nictwem baz danych lub Internetu, publikowanie czasopism 
internetowych, publikowanie czasopism w postaci elektro-
nicznej w Internecie, publikowanie druków w formie elektro-
nicznej w Internecie, publikowanie gazety dla klientów w In-
ternecie, udostępnianie publikacji elektronicznych z global-
nej sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, udo-
stępnianie z globalnej sieci komputerowej lub Internetu pu-
blikacji, które mogą być przeglądane, programowanie serwi-
sów informacyjnych do transmisji przez Internet, organizo-
wanie konkursów za pośrednictwem Internetu, prowadzenie 
konkursów w Internecie, udostępnianie rozrywki multime-
dialnej za pomocą strony internetowej, udzielanie informacji 
związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem 
strony internetowej on-line, edukacja on-line z komputero-
wej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, 
informacja dotycząca edukacji udzielana on-line z kompute-
rowej bazy danych lub z Internetu, prowadzenie kursów in-
ternetowych w zakresie diet, udzielanie informacji edukacyj-
nych on-line z komputerowej bazy danych lub za pośrednic-
twem Internetu, udzielanie informacji związanych z wycho-
waniem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej 
on-line, udzielanie informacji związanych z kształceniem 
pomaturalnym uzupełniającym za pośrednictwem Interne-
tu, udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym 
za pośrednictwem strony internetowej on-line, gry interne-
towe [nie do pobrania], informacje dotyczące rozrywki do-
starczane on-line z komputerowej bazy danych lub Interne-
tu, udostępnianie graczom informacji na temat rankingu 
ich wyników w grach przez witrynę internetową, udostęp-
nianie gry komputerowej, do której użytkownicy mają do-
stęp poprzez globalną sieć i/lub Internet, udostępnianie inte-
raktywnych gier komputerowych z udziałem kilku graczy, 
za pośrednictwem Internetu oraz elektronicznych sieci ko-
munikacyjnych udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu 
udostępnianie muzyki cyfrowej z internetowych stron Mp3, 
udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Interne-
cie, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] z In-
ternetu, udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych 
za pomocą Internetu, udostępnianie rozrywki wideo za po-
mocą strony internetowej, udostępnianie wydarzeń sporto-
wych za pomocą strony internetowej, udzielanie informacji 
dotyczących rozrywek on-line z internetowych baz danych, 
udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednic-
twem Internetu, udzielanie informacji na temat rozrywki i im-
prez rozrywkowych za pośrednictwem sieci on-line i Inter-
netu, usługi konsultacyjne w dziedzinie rozrywki udostęp-
nianej przez Internet, usługi radia internetowego w zakresie 
rozrywki, usługi rozrywkowe w postaci programów telewi-
zyjnych transmitowanych za pomocą kamery internetowej, 
usługi w zakresie gier elektronicznych i konkursów świadczo-
ne za pośrednictwem Internetu, usługi rozrywkowe dostar-
czane przez Internet, usługi rozrywkowe oferowane w syste-

mie on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, 
usługi w zakresie gier elektronicznych dostarczanych z kom-
puterowych baz danych lub za pośrednictwem Internetu, 
usługi w zakresie gier elektronicznych świadczone za po-
średnictwem Internetu, organizowanie konferencji związa-
nych z reklamą, organizowanie seminariów związanych z re-
klamą, kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicz-
nego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biz-
nesem, komputerowe przygotowanie materiałów do publi-
kacji, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, pu-
blikacja broszur, publikacja czasopism, publikacja drukowa-
nych książek telefonicznych, publikacja elektroniczna on-line 
periodyków i książek, publikacja gazet elektronicznych on-line, 
publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publika-
cja i redagowanie książek, publikacja kalendarzy, publikacja 
kalendarzy imprez, publikacja książek i czasopism elektro-
nicznych on-line (nie do pobrania), publikacja materiałów 
edukacyjnych, publikacja multimedialna materiałów druko-
wanych, publikacja podręczników użytkownika, publikacja 
prac naukowych, publikacja treści redakcyjnych stron do-
stępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 
publikacja wyników badań klinicznych, publikacje multime-
dialne, publikowanie materiałów drukowanych i publikacji 
drukowanych, publikacja recenzji on-line w dziedzinie roz-
rywki, publikacja tekstów w postaci nośników elektronicz-
nych, przygotowywanie tekstów do publikacji, świadczenie 
usług rozrywkowych za pośrednictwem publikacji, pisanie 
scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż rekla-
mowe, pisanie scenariuszy filmowych, publikowanie scena-
riuszy do użytku teatralnego, usługi związane z pisaniem 
scenariuszy, publikowanie dokumentów z dziedziny szkole-
nia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, produkcja 
pokazów rewiowych przed publicznością na żywo, jaskinie 
udostępniane publicznie, ogrody udostępniane publicznie, 
organizowanie gier z udziałem publiczności, organizowanie 
pokazów łyżwiarskich na żywo dla publiczności, udostępnia-
nie publicznych obiektów z basenami do kąpieli, szkolenia 
z zakresu public relations, publikowanie książek i czasopism 
elektronicznych w systemie on-line, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, udostępnianie elektro-
nicznych publikacji on-line, udostępnianie on-line czaso-
pism o tematyce ogólnej nie do pobrania, udostępnianie 
on-line komiksów i powieści graficznych nie do pobrania, 
udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji 
elektronicznych on-line (nie do pobrania), udostępnianie pu-
blikacji elektronicznych on-line [niepobieralnych], gry ofero-
wane on-line (w sieci informatycznej), gry oferowane w sys-
temie on-line z sieci komputerowej, rozrywka on-line, udo-
stępnianie gier komputerowych on-line, usługi gier oferowa-
ne w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputero-
wej, udostępnianie w trybie on-line informacji związanych 
z grami komputerowymi i rozszerzeniami komputerowymi 
do gier, zapewnianie dostępu do gier wideo on-line, usługi 
hazardowe on-line, prowadzenie kursów szkoleniowych on-
-line związanych z odżywianiem, prowadzenie sesji szkole-
niowych on-line związanych ze sprawnością fizyczną, udo-
stępnianie informacji dotyczących treningu fitness za pomo-
cą portalu on-line, udostępnianie informacji o nauczaniu 
on-line.

(210) 493537 (220) 2018 12 07
(731) ENZA ZADEN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POR MISTRZÓW CHAMPIONS LEEK

(531) 05.09.08, 26.01.03, 26.02.07, 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 31 nasiona, pory świeże, warzywa świeże.

(210) 493545 (220) 2018 12 07
(731) KURANT DARIUSZ WYTWÓRNIA ARTYKUŁÓW 

Z TWORZYW SZTUCZNYCH, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KURANT

(531) 29.01.14, 27.05.01, 09.01.10, 26.01.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy do przewodzenia, prze-
łączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji 
energii elektrycznej, 17 taśmy do owijania i zabezpieczania 
przewodów i kabli, produkty i wyroby z tworzyw sztuczncyh, 
materiały do uszczelniania i izolowowania z tworzyw sztucz-
nych, osłony, gięte przewody rurowe z tworzyw sztucznych, 
koszulki, rurki z tworzyw sztucznych.

(210) 493640 (220) 2018 12 10
(731) Gallup, Inc., Omaha, US
(540) (znak słowny)
(540) GALLUP
(510), (511) 9 komputery, komputerowy sprzęt (części) 
i oprogramowanie, pamięci komputerowe, magnetyczne 
nośniki danych, dyski do nagrywania, urządzenia do prze-
twarzania danych, części i osprzęt do wszystkich wymienio-
nych wyżej towarów, komputerowe urządzenia peryferyjne, 
obwody scalone, publikacje elektroniczne (do ściągania) 
w bazach danych lub Internecie, komputerowy sprzęt i kom-
puterowe oprogramowanie do zarządzania bazami danych, 
programy komputerowe, komputerowe oprogramowa-
nie i publikacje dostarczane w formie elektronicznej z sieci  
(on-line) z baz danych, z urządzeń dostępnych w światowej 
sieci komputerowej lub Internecie, płyty kompaktowe, pły-
ty kompaktowe z nagranym dźwiękiem, płyty kompaktowe 
z danymi, nagrane taśmy magnetofonowe, taśmy magne-
towidowe, kasety magnetowidowe, płyty magnetowido-
we, płyty kompaktowe i cyfrowe płyty uniwersalne, gry 
na płytach (CD-ROM), programy komputerowe, mianowicie 
oprogramowanie łączące cyfrowe nośniki wideo i audio 
ze światową komputerową siecią informacyjną, programy 
komputerowe w formacie maszynowym nagrane na nośni-

ku elektronicznym, magnetyczne nośniki danych, optyczne 
nośniki danych, magnetyczne nośniki do rejestracji informa-
cji, magnetyczne nośniki do rejestracji informacji w formie 
płyty, cyfrowa muzyka (do ściągania) z Internetu, cyfrowa 
muzyka (do ściągania) dostarczana z internetowych serwi-
sów www MP3, programy gier komputerowych do ściąga-
nia z Internetu, podręczniki szkoleniowe w formie elektro-
nicznej, materiały (urządzenia) szkoleniowe, komputerowe 
urządzenia szkoleniowe, aparaty i instrumenty naukowe, fo-
tograficzne, filmowe, optyczne, ważące, mierzące, sygnaliza-
cyjne, kontrolne (nadzór), ratunkowe, edukacyjne, urządzenia 
do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięków lub ob-
razów, 16 druki, publikacje drukowane, periodyki, książki, bro-
szury, podręczniki, ulotki, materiały promocyjne i reklamowe, 
czasopisma, biuletyny informacyjne, magazyny ilustrowane, 
gazety, jednodniówki, katalogi, zeszyty, notesy, podręczniki, 
broszury, kalendarze, dzienniki, podręczniki i instrukcje ob-
sługi i użytkowania i inne pisemne materiały towarzyszące, 
podręczniki, materiały instruktażowe i edukacyjne (oprócz 
urządzeń), publikacje okresowe, materiały szkoleniowe, dru-
kowane materiały do celów edukacyjnych, drukowane pro-
gramy związane z edukacją, wkładki (materiały drukowane) 
do pudełek na płyty kompaktowe, papier, tektura, materiały 
do oprawiania książek, fotografie, materiały piśmienne, kle-
je do papieru lub celów domowych, materiały dla artystów, 
pędzle malarskie, maszyny do pisania i materiały biurowe 
(z wyjątkiem mebli), materiały z tworzyw sztucznych do pa-
kowania (nie ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie, 
matryce, 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, 
administrowanie działalnością gospodarczą, usługi biurowe, 
usługi marketingowe, doradztwo gospodarcze, zarządzanie 
wydajnością działalności gospodarczej, doradztwo w zakre-
sie rekrutacji personelu, testowanie uzdolnień, ocena umie-
jętności i ocena pracownika, zarządzanie personelem, usłu-
gi rekrutacji i obsady stanowisk oraz związane z tym usługi 
zarządzania i doradztwa, usługi doradztwa personalnego 
świadczone poprzez stronę internetową umożliwiającą in-
teraktywną ocenę pracowników i przyszłych pracowników, 
badania gospodarcze i handlowe, badania i analizy rynku, 
analizy demograficzne, pozyskiwanie informacji gospodar-
czej i handlowej, badania i ekspertyzy, gospodarcze badania 
ankietowe, opracowywanie danych statystycznych, kom-
pilacja i analiza danych i usługi doradcze związane z nimi, 
usługi doradztwa menedżerskiego w celu pomiaru jakości 
miejsca pracy oraz techniki łączenia zadowolenia z miejsca 
pracy z innymi wynikami działalności gospodarczej, dostar-
czanie informacji gospodarczych (on-line) ze światowej sieci 
komputerowej lub Internetu, ankiety i usługi badania opinii 
publicznej, doradztwo, usługi konsultacyjne i informacyjne 
związane z ankietami i badaniem opinii publicznej, kom-
pilacja ankiet i badań opinii publicznej w światowej sieci 
komputerowej lub Internecie, dostarczanie informacji z dzie-
dziny ankietowania i badania opinii, usługi badania ankie-
towego opinii sfer gospodarczych i opinii publicznej oraz 
prowadzenie ankiet, zarządzanie relacjami z klientami, usługi 
planowania rozwoju działalności gospodarczej, 38 usługi 
telekomunikacyjne, świadczenie usług łączności on-line, 
poprzez łączność światową sieć komputerową lub Internet, 
poczta elektroniczna (e-mail), usługi wysyłania wiadomości 
i otrzymywania wiadomości, usługi nadawcze, tworzenie 
stron www, transmisja i dystrybucja danych lub informacji 
audio-wizualnej poprzez światową sieć komputerową lub 
Internet, dzierżawa czasu dostępu do komputerowych baz 
danych, przekaz telekomunikacyjny informacji (włącznie 
ze stronami www), programów komputerowych i wszelkich 
innych danych, świadczenie dostępu telekomunikacyjnego 
i łączy do komputerowych baz danych i Internetu, świadcze-
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nie informacji o środkach łączności, usługi łączności w celu 
transmisji informacji, przekazywanie informacji przez kom-
puter, przekazywanie informacji przez środki elektroniczne, 
41 rozrywka i usługi edukacyjne, świadczenie szkoleń, do-
starczanie urządzeń do szkoleń, usługi szkoleń przy pomo-
cy komputera, publikacje elektroniczne (nie do ściągania), 
dostarczanie publikacji on-line (nie do ściągania), publikacja 
elektronicznych książek i dzienników on-line, publikacja elek-
tronicznych wiadomości i biuletynów on-line, dostarczanie 
publikacji w Internecie lub światowej sieci komputerowej 
poddającej się przeglądaniu, publikacja podręczników szko-
leniowych, świadczenie informacji edukacyjnej, świadczenie 
informacji o szkoleniu, informacja o usługach szkoleniowych 
i rozrywkowych, informacja o szkoleniu lub rozrywce dostar-
czana on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, sym-
pozjów, kursów szkoleniowych, wykładów, organizowanie 
i prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych lub kultural-
nych, nauczanie i szkolenie w dziedzinie biznesu, przemysłu 
i informatyki, usługi doradcze dotyczące szkolenia kadry 
kierowniczej, usługi doradztwa dotyczące szkolenia pra-
cowników, szkolenie personelu działów sprzedaży, szkolenia 
z zakresu sprzedaży, opieka trenerska nad kadrą kierowniczą, 
cyfrowa muzyka (nie do ściągania) dostarczana z Internetu, 
cyfrowa muzyka (nie do ściągania) dostarczana z serwisów 
www z plikami formatu MP3, wypożyczanie płyt kompak-
towych, usługi związane ze sportem i kulturą, informacje 
o ścieżkach kariery i usługi doradcze (rady dotyczące eduka-
cji i szkoleń), doradztwo i konsultacje dotyczące wszystkiego 
powyżej wymienionego, 42 usługi doradztwa w zakresie 
komputerowego sprzętu i oprogramowania, programowa-
nie komputerowe, usługi serwisowe i konsultacyjne z zarzą-
dzania systemami komputerowymi, bazami danych i apli-
kacjami, projektowanie graficzne do kompilacji stron www 
w Internecie, informacje dotyczące komputerowego sprzętu 
i oprogramowania dostarczane on-line ze światowej sie-
ci komputerowej lub Internetu, tworzenie i utrzymywanie 
stron www, hosting stron www na zlecenie, usługi kompu-
terowe, mianowicie usługi konsultacji i doradztwa w dzie-
dzinach oprogramowania komputerowego, usługi projekto-
wania programów i sieci komputerowych, usługi doradztwa 
dotyczące grafiki i oprogramowania, wynajem komputerów, 
uaktualnianie oprogramowania komputerowego, wypo-
życzanie oprogramowania komputerowego, opracowanie 
programów dla urządzeń przetwarzających dane, usługi 
naukowe i technologiczne oraz związane z nimi badania 
i projektowanie, usługi badawcze i analizy przemysłowej, 
projektowanie i opracowanie komputerowego oprogramo-
wania i sprzętu, 45 usługi prawne, usługi doradcze związane 
ze strategiami stosowania znaków firmowych i towarowych, 
zarządzanie znakami firmowymi i towarowymi, segmentacja 
i pozycjonowanie znaków firmowych i towarowych.

(210) 493700 (220) 2018 12 11
(731) KRAMARZ JÓZEF, Krobica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Magdalena ..... Pokoje w Górach Izerskich

(531) 06.01.01, 27.05.01, 24.17.02, 29.01.14
(510), (511) 43 wynajem domków letniskowych, wynajem 
domów letniskowych, biura zakwaterowania, domy tury-
styczne, hostele, schroniska, hotele dla zwierząt, hotele, ho-
stele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, 
informacja hotelowa, hotelowe usługi kateringowe, obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, domy gościn-
ne, pensjonaty dla zwierząt, restauracje dla turystów, restau-
racje z grillem, rezerwacja pokoi, rezerwacja zakwaterowania 
dla turystów, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego 
za pośrednictwem Internetu, rezerwowanie tymczasowe-
go zakwaterowania w postaci domów wakacyjnych, świad-
czenie usług przez hotele i motele, tymczasowy wynajem 
pokoi, udostępnianie pomieszczeń na spotkania, udostęp-
nianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udo-
stępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, 
udostępnianie zakwaterowania tymczasowego dla gości, 
usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania, 
usługi biur podróży w zakresie organizowania zakwaterowa-
nia, usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowa-
nia tymczasowego, usługi doradcze w dziedzinie kateringu 
obejmującego żywność i napoje, usługi doradcze w zakresie 
sprzętu i obiektów hotelowych, usługi hosteli dla turystów, 
usługi hoteli dla zwierząt domowych, usługi hoteli i moteli, 
usługi hotelowe, usługi kateringowe, usługi kawiarni, usługi 
obiektów gościnnych, posiłki i napoje, usługi obiektów go-
ścinnych, zakwaterowanie, usługi ogródków piwnych, usłu-
gi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi rezerwacji 
pokojów, usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posił-
ków, usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, usługi 
w zakresie kwater wczasowych, usługi w zakresie obozów 
wakacyjnych, zakwaterowanie, usługi w zakresie obozów 
turystycznych, zakwaterowanie, usługi w zakresie odnajmo-
wania zakwaterowania wakacyjnego, usługi w zakresie rezer-
wacji zakwaterowania w hotelach, usługi w zakresie rezerwa-
cji miejsc hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji pokojów 
hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, 
usługi w zakresie schronisk młodzieżowych, usługi w zakre-
sie wynajmu pokojów, usługi w zakresie zakwaterowania wa-
kacyjnego, usługi w zakresie zakwaterowania w ośrodkach 
wypoczynkowych, usługi w zakresie zakwaterowania, usługi 
w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, usługi w za-
kresie zapewniania obiektów na spotkania, wynajem kon-
strukcji namiotowych, wynajem pokoi jako tymczasowego 
zakwaterowania, wynajmowanie kwater, wynajmowanie po-
koi, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, zajazdy 
dla turystów, zakwaterowanie na pobyt czasowy, zakwatero-
wanie tymczasowe świadczone przez rancza dla turystów, 
zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, za-
pewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, zapewnianie 
zakwaterowania w hotelach, zapewnianie zakwaterowania 
tymczasowego w domach wakacyjnych, zapewnianie za-
kwaterowania tymczasowego w pensjonatach.

(210) 493704 (220) 2018 12 11
(731) KRAMARZ JÓZEF, Krobica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Magdalena ..... Apartamenty w Górach Izerskich
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(531) 06.01.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 wynajem domków letniskowych, wynajem 
domów letniskowych, biura zakwaterowania, domy tury-
styczne, hostele, schroniska, hotele dla zwierząt, hotele, ho-
stele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, 
informacja hotelowa, hotelowe usługi kateringowe, obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, domy gościn-
ne, pensjonaty dla zwierząt, restauracje dla turystów, restau-
racje z grillem, rezerwacja pokoi, rezerwacja zakwaterowania 
dla turystów, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego 
za pośrednictwem Internetu, rezerwowanie tymczasowe-
go zakwaterowania w postaci domów wakacyjnych, świad-
czenie usług przez hotele i motele, tymczasowy wynajem 
pokoi, udostępnianie pomieszczeń na spotkania, udostęp-
nianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udo-
stępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, 
udostępnianie zakwaterowania tymczasowego dla gości, 
usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania, 
usługi biur podróży w zakresie organizowania zakwaterowa-
nia, usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowa-
nia tymczasowego, usługi doradcze w dziedzinie kateringu 
obejmującego żywność i napoje, usługi doradcze w zakresie 
sprzętu i obiektów hotelowych, usługi hosteli dla turystów, 
usługi hoteli dla zwierząt domowych, usługi hoteli i moteli, 
usługi hotelowe, usługi kateringowe, usługi kawiarni, usługi 
obiektów gościnnych, posiłki i napoje, usługi obiektów go-
ścinnych, zakwaterowanie, usługi ogródków piwnych, usłu-
gi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi rezerwacji 
pokojów, usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posił-
ków, usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, usługi 
w zakresie kwater wczasowych, usługi w zakresie obozów 
wakacyjnych, zakwaterowanie, usługi w zakresie obozów 
turystycznych, zakwaterowanie, usługi w zakresie odnajmo-
wania zakwaterowania wakacyjnego, usługi w zakresie rezer-
wacji zakwaterowania w hotelach, usługi w zakresie rezerwa-
cji miejsc hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji pokojów 
hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, 
usługi w zakresie schronisk młodzieżowych, usługi w zakre-
sie wynajmu pokojów, usługi w zakresie zakwaterowania wa-
kacyjnego, usługi w zakresie zakwaterowania w ośrodkach 
wypoczynkowych, usługi w zakresie zakwaterowania, usługi 
w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, usługi w za-
kresie zapewniania obiektów na spotkania, wynajem kon-
strukcji namiotowych: wynajem pokoi jako tymczasowego 
zakwaterowania, wynajmowanie kwater, wynajmowanie po-
koi, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, zajazdy 
dla turystów, zakwaterowanie na pobyt czasowy, zakwatero-
wanie tymczasowe świadczone przez rancza dla turystów, 
zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, za-
pewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, zapewnianie 
zakwaterowania w hotelach, zapewnianie zakwaterowania 
tymczasowego w domach wakacyjnych, zapewnianie za-
kwaterowania tymczasowego w pensjonatach.

(210) 493706 (220) 2018 12 11
(731) KRAMARZ JÓZEF, Krobica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Magdalena ..... Domki w Górach Izerskich

(531) 06.01.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 wynajem domków letniskowych, wynajem 
domów letniskowych, biura zakwaterowania, domy tury-
styczne, hostele, schroniska, hotele dla zwierząt, hotele, ho-
stele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, 
informacja hotelowa, hotelowe usługi kateringowe, obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, domy gościn-
ne, pensjonaty dla zwierząt, restauracje dla turystów, restau-
racje z grillem, rezerwacja pokoi, rezerwacja zakwaterowania 
dla turystów, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego 
za pośrednictwem Internetu, rezerwowanie tymczasowe-
go zakwaterowania w postaci domów wakacyjnych, świad-
czenie usług przez hotele i motele, tymczasowy wynajem 
pokoi, udostępnianie pomieszczeń na spotkania, udostęp-
nianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udo-
stępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, 
udostępnianie zakwaterowania tymczasowego dla gości, 
usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania, 
usługi biur podróży w zakresie organizowania zakwaterowa-
nia, usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowa-
nia tymczasowego, usługi doradcze w dziedzinie kateringu 
obejmującego żywność i napoje, usługi doradcze w zakresie 
sprzętu i obiektów hotelowych, usługi hosteli dla turystów, 
usługi hoteli dla zwierząt domowych, usługi hoteli i moteli, 
usługi hotelowe, usługi kateringowe, usługi kawiarni, usługi 
obiektów gościnnych, posiłki i napoje, usługi obiektów go-
ścinnych, zakwaterowanie, usługi ogródków piwnych, usłu-
gi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi rezerwacji 
pokojów, usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posił-
ków, usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, usługi 
w zakresie kwater wczasowych, usługi w zakresie obozów 
wakacyjnych, zakwaterowanie, usługi w zakresie obozów 
turystycznych, zakwaterowanie, usługi w zakresie odnajmo-
wania zakwaterowania wakacyjnego, usługi w zakresie rezer-
wacji zakwaterowania w hotelach, usługi w zakresie rezerwa-
cji miejsc hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji pokojów 
hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, 
usługi w zakresie schronisk młodzieżowych, usługi w zakre-
sie wynajmu pokojów, usługi w zakresie zakwaterowania wa-
kacyjnego, usługi w zakresie zakwaterowania w ośrodkach 
wypoczynkowych: usługi w zakresie zakwaterowania, usługi 
w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, usługi w za-
kresie zapewniania obiektów na spotkania, wynajem kon-
strukcji namiotowych: wynajem pokoi jako tymczasowego 
zakwaterowania, wynajmowanie kwater, wynajmowanie po-
koi, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, zajazdy 
dla turystów, zakwaterowanie na pobyt czasowy, zakwatero-
wanie tymczasowe świadczone przez rancza dla turystów, 
zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, za-
pewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, zapewnianie 
zakwaterowania w hotelach, zapewnianie zakwaterowania 
tymczasowego w domach wakacyjnych, zapewnianie za-
kwaterowania tymczasowego w pensjonatach.

(210) 493710 (220) 2018 12 11
(731) KRAMARZ JÓZEF, Krobica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Magdalena ..... Noclegi w Górach Izerskich
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(531) 06.01.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 wynajem domków letniskowych, wynajem 
domów letniskowych, biura zakwaterowania, domy tury-
styczne, hostele, schroniska, hotele dla zwierząt, hotele, ho-
stele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, 
informacja hotelowa, hotelowe usługi kateringowe, obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, domy gościn-
ne, pensjonaty dla zwierząt, restauracje dla turystów, restau-
racje z grillem, rezerwacja pokoi, rezerwacja zakwaterowania 
dla turystów, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego 
za pośrednictwem Internetu, rezerwowanie tymczasowe-
go zakwaterowania w postaci domów wakacyjnych, świad-
czenie usług przez hotele i motele, tymczasowy wynajem 
pokoi, udostępnianie pomieszczeń na spotkania, udostęp-
nianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udo-
stępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, 
udostępnianie zakwaterowania tymczasowego dla gości, 
usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania, 
usługi biur podróży w zakresie organizowania zakwaterowa-
nia, usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowa-
nia tymczasowego, usługi doradcze w dziedzinie kateringu 
obejmującego żywność i napoje, usługi doradcze w zakresie 
sprzętu i obiektów hotelowych, usługi hosteli dla turystów, 
usługi hoteli dla zwierząt domowych, usługi hoteli i moteli, 
usługi hotelowe, usługi kateringowe, usługi kawiarni, usługi 
obiektów gościnnych, posiłki i napoje, usługi obiektów go-
ścinnych, zakwaterowanie, usługi ogródków piwnych, usłu-
gi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi rezerwacji 
pokojów, usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posił-
ków, usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, usługi 
w zakresie kwater wczasowych, usługi w zakresie obozów 
wakacyjnych, zakwaterowanie, usługi w zakresie obozów 
turystycznych, zakwaterowanie, usługi w zakresie odnajmo-
wania zakwaterowania wakacyjnego, usługi w zakresie rezer-
wacji zakwaterowania w hotelach, usługi w zakresie rezerwa-
cji miejsc hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji pokojów 
hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, 
usługi w zakresie schronisk młodzieżowych, usługi w zakre-
sie wynajmu pokojów, usługi w zakresie zakwaterowania wa-
kacyjnego, usługi w zakresie zakwaterowania w ośrodkach 
wypoczynkowych: usługi w zakresie zakwaterowania, usługi 
w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, usługi w za-
kresie zapewniania obiektów na spotkania, wynajem kon-
strukcji namiotowych: wynajem pokoi jako tymczasowego 
zakwaterowania, wynajmowanie kwater, wynajmowanie po-
koi, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, zajazdy 
dla turystów, zakwaterowanie na pobyt czasowy, zakwatero-
wanie tymczasowe świadczone przez rancza dla turystów, 
zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, za-
pewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, zapewnianie 
zakwaterowania w hotelach, zapewnianie zakwaterowania 
tymczasowego w domach wakacyjnych, zapewnianie za-
kwaterowania tymczasowego w pensjonatach.

(210) 493761 (220) 2019 01 17
(731) PRZYSŁAWSKA MAGDALENA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) CONSULTE
(510), (511) 35 audyt działalności gospodarczej, usługi do-
radcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi do-
radztwa w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, 36 doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo 
w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie dłu-
gów, 45 licencjonowanie oprogramowania komputerowego 

[usługi prawne], monitorowanie praw własności intelektual-
nej do celów doradztwa prawnego, usługi prawne związane 
z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, udzielanie licen-
cji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, 
prawne administrowanie licencjami, zarządzanie prawami 
autorskimi.

(210) 494003 (220) 2018 12 18
(731) OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 instalacje kuchenne, w tym do użytku na ze-
wnątrz na otwartym powietrzu, kuchnie ogrodowe, urządze-
nia do gotowania do użytku domowego, kuchnie i kuchenki 
gazowe, kuchnie i kuchenki elektryczne, kuchnie i kuchenki 
elektryczno-gazowe, piekarniki elektryczne, kuchenki mikro-
falowe, kuchenki indukcyjne, piekarniki, płyty grzejne do ku-
chenek, okapy do kuchenek, urządzenia i instalacje do dys-
trybucji wody, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub 
gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, krany, 
odpływy wody, części do wszystkich wymienionych wyżej 
urządzeń, elektryczne lodówki, chłodziarki, zamrażarki, pral-
ki, zmywarki do naczyń, zlewozmywaki, umywalki, czajniki, 
opiekacze, tostery, grille, gofrownice, ekspresy do kawy, filtry 
do wody, filtry do kawy, aparatura i urządzenia do klimatyza-
cji, wentylacji, ogrzewania, chłodzenia, suszenia i nawilżania 
powietrza, instalacje grzewcze, chłodnicze, wentylacyjne 
i klimatyzacyjne, aparatura i urządzenia do oczyszczania po-
wietrza, urządzenia grzewcze do użytku domowego, w tym 
farelki, piecyki, grzejniki elektryczne, termowentylatory, in-
stalacje sanitarne, w tym bojlery, grzejniki, instalacje i arma-
tura sanitarna, dmuchawy, wyciągi, sprzęt oświetleniowy, 
instalacje oświetleniowe, w tym do ogrodów, lampy, w tym 
lampy owadobójcze, lampy solarne, elektryczne lampy, lam-
piony, klosze do lamp, obudowy do lamp, osłony do lamp, 
reflektory do lamp, latarnie oświetleniowe, świeczniki, 
20 meble kuchenne, w tym meble do kuchni ogrodowych, 
blaty kuchenne, meble ogrodowe, stoły, krzesła, ławy, leża-
ki, bufety ruchome jako meble, stojaki, stoliczki, kredensy, 
kwietniki jako meble, meble drewniane lub metalowe, stojaki 
na parasole.

(210) 494050 (220) 2018 12 19
(731) LEWANDOWSKA ANNA, 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Anna Lewandowska
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(531) 02.03.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 5 dietetyczne substancje, suplementy i prepa-
raty, oleje i olejki lecznicze, probiotyczne preparaty bakte-
ryjne do użytku medycznego, preparaty medyczne do od-
chudzania i/lub utrzymywania wagi, dietetyczna żywność 
i napoje do celów leczniczych, preparaty z mikroelementów 
przeznaczone dla ludzi, napoje ziołowe lub witaminizowane 
do użytku leczniczego, herbaty lecznicze, produkty i prepara-
ty lecznicze do pielęgnacji ciała, koktajle dietetyczne do celów 
leczniczych, mieszanki witamin i minerałów, kosmetyki i prepa-
raty kosmetyczne o działaniu leczniczym, odżywki do celów 
leczniczych, dietetyczne artykuły spożywcze i suplementy (nie-
lecznicze), składające się głównie z wyciągów roślinnych i/lub 
zwierzęcych, ziół i trawy morskiej, niemedyczne proteinowe i/
lub węglowodanowe suplementy do żywności do celów diete-
tycznych, preparaty i suplementy dietetyczne do odchudzania, 
redukcji wagi, utrzymania mięśni i odbudowy mięśni inne niż 
do celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze inne niż 
do celów leczniczych, proszki do przygotowywania napojów 
na bazie preparatów wspomagających odchudzanie lub za-
wierające probiotyki, preparaty do zastosowania jako dodatki 
dietetyczne do spożycia przez osoby dbające o sylwetkę, oso-
by odchudzające się i osoby uprawiające sport, suplementy 
do żywności inne niż do celów leczniczych, dodatki odżywcze 
do żywności inne niż do celów leczniczych, napoje dietetycz-
ne na bazie mleka, herbaty lub kawy inne niż do celów lecz-
niczych, 16 druki informujące o zdrowiu, sprawności fizycznej, 
odżywianiu i odchudzaniu, książki kucharskie, karty na przepisy, 
materiały instruktażowe i dydaktyczne (z wyjątkiem urządzeń), 
kalendarze, tabele kaloryczności produktów, czasopisma, ulotki, 
papierowe materiały biurowe, torebki do pakowania z papieru 
lub tworzyw sztucznych, 29 konserwowe, suszone i gotowa-
ne owoce i warzywa, Jaja, mleko i produkty mleczne, produk-
ty spożywcze na bazie mleka, napoje na bazie mleka, napoje 
z mlekiem, koktajle mleczne, proszki i mieszanki mleczne, 
proszki i mieszanki mleczne w proszku do sporządzania kok-
tajli mlecznych,napoje mleczne o smaku owocowym, granu-
laty i preparaty na bazie żelatyny spożywczej do sporządzania 
musów, preparaty na bazie żelatyny spożywczej do zmiany 
płynów w jadalne musy zupy i preparaty do sporządzania zup, 
oleje i tłuszcze jadalne, 30 herbaty ziołowe, niskokaloryczne ar-
tykuły spożywcze inne niż do celów leczniczych sporządzone 
z towarów zawartych w tej klasie, niskokaloryczne dania go-
towe i przekąski inne niż do celów leczniczych sporządzone 
z towarów zawartych w tej klasie, Wyroby piekarnicze i cukier-
nicze, produkty zbożowe, muesli, batony zbożowe, błonnik 
spożywczy, granulki i preparaty do tworzenia musów, 32 na-
poje bezalkoholowe, napoje witaminizowane, wody niegazo-
wane i gazowane, wody mineralne, syropy, preparaty i esencje 
do sporządzania napojów, soki, napoje i nektary, ekstrakty 
do napojów, napoje niskokaloryczne, napoje bezalkoholowe, 
napoje bezalkoholowe zastępujące posiłki, 35 usługi w za-
kresie reklamy, promocji sprzedaży i marketingu, świadczone 
z wykorzystaniem radia, telewizji, prasy, internetu, bilbordów, 
afiszy, plakatów, neonów, flag i transparentów, usługi w zakre-
sie rozpowszechniania materiałów reklamowych w postaci 
próbek, ulotek reklamowych i broszur informacyjnych, usługi 
w zakresie publikacji tekstów reklamowych, usługi w zakresie 
organizowania wystawy, loterii, zawodów i konkursów w ce-
lach reklamowych i promocyjnych, usługi w zakresie sprze-
daży, substancji dietetycznych i suplementów diety, 44 usługi 
doradcze i konsultacyjne w zakresie odchudzania, kontroli 
wagi, programów diet, stosowania diet, ćwiczeń fizycznych, 
nawyków żywieniowych, zdrowia, stylu życia i dobrego sa-
mopoczucia, planowanie programów odchudzających, usługi 
salonów piękności.

(210) 494093 (220) 2018 12 20
(731) ZARZĄDZANIE SEZAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NOWY SEZAM  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CM

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe, przenośne 
metalowe konstrukcje budowlane, drobne wyroby żelazne, 
9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 16 papier, 
karton i wyroby z tych materiałów, mianowicie: albumy, ka-
lendarze, druki, afisze, plakaty, bloki listowe, broszury, em-
blematy, folie, koperty, notesy, fotografie, materiały biurowe, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw 
sztucznych do pakowania, 18 etykiety skórzane, imitacje 
skóry, walizy i torby podróżne, aktówki, teczki, portfele, torby, 
parasolki, parasole (duże), 19 materiały budowlane niemeta-
lowe, budynki przenośne niemetalowe, 22 markizy z mate-
riałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, torby i torebki 
do pakowania z materiałów tekstylnych, namioty, 28 gry 
i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w in-
nych klasach, ozdoby choinkowe, 35 reklama, zarządzanie 
w działalności gospodarczej, administrowanie działalności 
gospodarczej, prace biurowe, doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, rozlepianie plaka-
tów reklamowych, produkcja filmów reklamowych, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, 
druków, próbek), reklama billboardowa, reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, reklamy prasowe, reklamy radiowe, reklamy te-
lewizyjne, pokazy mody w celach promocyjnych, badania 
marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, 
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, handlowe 
porady udzielane konsumentom (punkty informacji kon-
sumenckiej), marketing, uaktualnianie materiałów reklamo-
wych, usługi modelingu do celów promocji sprzedaży i re-
klamy, 36 usługi związane z majątkiem nieruchomym, usługi 
związane z administrowaniem nieruchomościami, w tym 
wynajmem, dzierżawą i wyceną nieruchomości, pośrednic-
two w obrocie nieruchomościami, organizowanie wynajmu 
nieruchomości, 37 usługi budowlane, nadzór budowlany, 
usługi rozbiórkowe, remont, naprawy i restauracja budyn-
ków, konserwacja budynków, budownictwo, instalacja, kon-
serwacja i naprawa maszyn, instalowanie, konserwacja oraz 
naprawa maszyn i urządzeń biurowych, instalowanie drzwi 
i okien, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 
instalowanie i naprawa wind, usługi generalnych wyko-
nawców budowlanych, usługi doradztwa budowlanego, 
39 składowanie towarów, usługi magazynowania towarów, 
wynajmowanie garaży, wynajmowanie miejsc parkingo-
wych, wynajmowanie magazynów, prowadzenie parkingów, 
41 usługi działalności sportowej i kulturalnej, organizowanie 
zawodów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, 
wynajmowanie obiektów sportowych, udostępnianie obiek-
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tów i urządzeń sportowych, wystawy związane z kulturą lub 
edukacją, organizowanie imprez sportowych, organizowanie 
konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie 
widowisk rozrywkowych, realizacja spektakli, rezerwacja 
miejsc na spektakle, realizacja i wystawianie spektakli, wy-
stawianie spektakli na żywo, 42 projektowanie sprzętu oraz 
oprogramowania komputerowego, projektowanie syste-
mów komputerowych, projektowanie budynków, projek-
towanie dekoracji wnętrz, doradztwo w zakresie projekto-
wania stron internetowych, usługi projektantów w zakresie 
mody, projektowanie opakowań, opracowywanie projektów 
technicznych, pomiary geodezyjne, 45 usługi w zakresie za-
pewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, bada-
nia prawne, licencjonowanie programów komputerowych 
jako usługi prawne, usługi ochroniarskie, usługi ochroniar-
skie nocne, rejestrowanie nazw domen jako usługi prawne, 
licencjonowanie własności intelektualnej, usługi nadzoru 
w dziedzinie własności intelektualnej, zarządzanie prawami 
autorskimi, wypożyczanie odzieży.

(210) 494108 (220) 2018 12 20
(731) NEOTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bielsko-Biała

(540) (znak słowny)
(540) renowool
(510), (511) 1 kleje do wykorzystania w budownictwie, 
produkty chemiczne dla budownictwa, chemia budow-
lana, mianowicie preparaty, środki i składniki chemiczne 
dla budownictwa, 17 materiały izolacyjne, ognioochronne, 
wypełniające, uszczelniające, termoizolacyjne naturalne, 
syntetyczne i półprzetworzone, materiały do dociepleń, 
izolacji wodnych i dźwiękowych, wełna mineralna, zaprawy 
izolacyjne.

(210) 494164 (220) 2018 12 21
(731) CZELADZIŃSKA IZABELA, SŁOMION JANUSZ J+J 

SPÓŁKA CYWILNA, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WELON I MUCHA

(531) 09.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 dyskoteki, imprezy taneczne, nocne klu-
by, organizowanie imprez w celach rozrywkowych, w tym 
w formie udawanych wesel, organizacja przyjęć, organizacja 
i prowadzenie balów, koncerty muzyczne, usługi klubów 
nocnych, usługi świadczone przez kluby rozrywkowe, świad-
czenie usług w zakresie karaoke, udostępniane pomiesz-
czeń do celów rozrywkowych, obsługa gości na imprezach 
rozrywkowych, 43 usługi w zakresie pubów, usługi barów 
i restauracji, usługi koktajlbarów, usługi kateringowe, usłu-
gi osobistych kucharzy, usługi prywatnego klubu kolacyj-
nego, usługi prywatnego klubu picia, usługi rezerwacyjne 
w zakresie rezerwacji posiłków, usługi w zakresie bankietów, 
serwowanie napojów alkoholowych, wynajem pomieszczeń 
na przyjęcia towarzyskie, wynajmowanie sal konferencyj-
nych, wypożyczanie urządzeń gastronomicznych.

(210) 494174 (220) 2018 12 21
(731) ZAWADZKA HALINA HEXELINE, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEXELINE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, biżuteria z kamieni szla-
chetnych i półszlachetnych, sztuczna biżuteria, biżuteria 
ze szkła sztrasowego, przedmioty biżuteryjne do ozdoby 
odzieży, obuwia i nakryć głowy, spinki do mankietów, zapin-
ki i szpilki do krawatów, zegarki oraz łańcuszki i bransolety 
do zegarków, 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materia-
łów nie ujęte w innych klasach takie jak galanteria skórzana, 
pasy i paski skórzane, rzemyki, portmonetki, portfele, port-
fele na karty wizytowe, kosmetyczki i kuferki na kosmetyki, 
teczki, torby i torebki, walizki, walizy i torby podróżne, torby 
na ubrania podróżne, komplety podróżne, parasolki, paraso-
le i laski, wyroby rymarskie, 25 odzież, również w całości lub 
w części ze skóry i futer, oraz następujące dodatki do odzieży: 
rękawiczki, mufki, pasy, paski, krawaty, muszki, szelki, apaszki, 
chusty, szaliki, szale, chusty, kołnierze, w tym skórzane i z fu-
ter, etole, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 494175 (220) 2018 12 21
(731) ZAWADZKA HALINA HEXELINE, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEXELINE

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, biżuteria z kamieni szla-
chetnych i półszlachetnych, sztuczna biżuteria, biżuteria 
ze szkła sztrasowego, przedmioty biżuteryjne do ozdoby 
odzieży, obuwia i nakryć głowy, spinki do mankietów, zapin-
ki i szpilki do krawatów, zegarki oraz łańcuszki i bransolety 
do zegarków, 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materia-
łów nie ujęte w innych klasach takie jak galanteria skórzana, 
pasy i paski skórzane, rzemyki, portmonetki, portfele, port-
fele na karty wizytowe, kosmetyczki i kuferki na kosmetyki, 
teczki, torby i torebki, walizki, walizy i torby podróżne, torby 
na ubrania podróżne, komplety podróżne, parasolki, paraso-
le i laski, wyroby rymarskie, 25 odzież, również w całości lub 
w części ze skóry i futer, oraz następujące dodatki do odzieży: 
rękawiczki, mufki, pasy, paski, krawaty, muszki, szelki, apaszki, 
chusty, szaliki, szale, chusty, kołnierze, w tym skórzane i z fu-
ter, etole, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 494216 (220) 2018 12 26
(731) BUDREWICZ TOMASZ BPLAST, Słupsk
(540) (znak słowny)
(540) BOXMECH
(510), (511) 7 maszyny w postaci wywrotnic w szczególności 
wywrotnic do skrzyniopalet, wózków, pojemników, beczek, 
dzież, cymbrów, maszyny w postaci wywrotnic dedykowa-
nych dla przemysłu spożywczego, urządzenia do przenoszenia 
i transportu towarów, manipulatory przemysłowe, urządzenia 
przeładunkowe do załadunku i wyładunku, maszyny do sorto-
wania towarów, maszyny do magazynowania towarów, urzą-
dzenia podnośnikowe, podnośniki do materiałów, obrotowe 
podnośniki kubełkowe, podnośniki do przeładunku materiałów, 
platformy obsługiwane maszynowo, podnoszące się ponad 
powierzchnię ziemi i stosowane do celów magazynowych, ma-
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szyny wykorzystywane w przemyśle spożywczym, mieszalniki, 
pakowarki, narzędzia do pakowania [maszyny], maszyny odlew-
nicze i do formowania, maszyny i urządzenia tnące, wiercące, 
ścierające, ostrzące i do obróbki powierzchni wykorzystywane 
w przemyśle wytwórczym, narzędzia napędzane mechanicz-
nie, narzędzia napędzane elektrycznie, narzędzia napędzane 
hydraulicznie, części i osprzęt do wyżej wymienionych towarów, 
12 wózki przechylne, wózki napędzane siłą ludzką, wózki towa-
rowe, wózki podnośnikowe, wózki widłowe, wózki paletowe.

(210) 494219 (220) 2018 12 26
(731) BUDREWICZ TOMASZ BPLAST, Słupsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BPLAST

(531) 26.04.04, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 7 maszyny w postaci wywrotnic, w szczegól-
ności wywrotnic do skrzyniopalet, wózków, pojemników, 
beczek, dzież, cymbrów, urządzenia do przenoszenia 
i transportu towarów, manipulatory przemysłowe, urzą-
dzenia przeładunkowe do załadunku i wyładunku, maszy-
ny do sortowania towarów, maszyny do magazynowania 
towarów, urządzenia podnośnikowe, podnośniki mecha-
niczne i hydrauliczne, podnośniki do materiałów, pod-
nośniki platformowe, obrotowe podnośniki kubełkowe, 
podnośniki do przeładunku materiałów, platformy obsłu-
giwane maszynowo, podnoszące się ponad powierzchnię 
ziemi i stosowane do celów magazynowych, maszyny 
wykorzystywane w przemyśle spożywczym, mieszalniki, 
pakowarki, narzędzia do pakowania [maszyny], maszyny 
odlewnicze i do formowania, maszyny i urządzenia tną-
ce, wiercące, ścierające, ostrzące i do obróbki powierzchni 
wykorzystywane w przemyśle wytwórczym, narzędzia na-
pędzane mechanicznie, narzędzia napędzane elektrycz-
nie, narzędzia napędzane hydraulicznie, części i osprzęt 
do wyżej wymienionych towarów, 11 pojemniki i konte-
nery chłodnicze, 12 wózki przechylne, wózki napędzane 
siłą ludzką, wózki towarowe, wózki podnośnikowe, wóz-
ki widłowe, wózki paletowe, 20 pojemniki niemetalowe 
[składowanie, transport], skrzyniopalety niemetalowe, po-
jemniki i paletopojemniki izolowane niemetalowe, palety 
transportowe niemetalowe, palety załadowcze niemeta-
lowe, nadstawki paletowe niemetalowe, kosze niemeta-
lowe, pojemniki niemetalowe wykorzystywane w prze-
myśle spożywczym, kółka samonastawne, nie z metalu, 
skrzynki kratowe, niemetalowe skrzynki na ryby, zamknię-
cia do pojemników niemetalowych, niemetalowe kubły 
i pojemniki, niemetalowe przekładki wykorzystywane 
w chłodnictwie, niemetalowe kontenery transportowe, 
zbiorniki do przechowywania cieczy [kontenery] zrobio-
ne z materiałów niemetalowych, zamknięcia z tworzyw 
sztucznych do pojemników, mobilne palety wykonane 
z materiałów niemetalowych.

(210) 494231 (220) 2018 12 27
(731) ARPAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IA ARPAPOL

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 składniki przeznaczone do gaszenia ognia 
i zabezpieczające przed ogniem (tylko preparaty chemiczne 
i surowce naturalne), 9 urządzenia zabezpieczające, ochron-
ne i sygnalizacyjne, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej w zakresie: składniki przeznaczone do gaszenia ognia 
i zabezpieczające przed ogniem (tylko preparaty chemicz-
ne i surowce naturalne) oraz urządzenia zabezpieczające, 
ochronne i sygnalizacyjne.

(210) 494264 (220) 2018 12 27
(731) PAWŁOWSKA EWA DENTAL PROFESSIONALS, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dental Professionals

(531) 02.09.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 protezy dentystyczne, 28 balony, figurki 
do zabawy, gry planszowe, gry polegające na budowaniu, 
gry towarzyskie, karty do gry, klocki do zabawy (konstrukcyj-
ne), misie pluszowe, modele będące zabawkami, piłki do gry, 
piłki do gier i zabaw, zabawki, zabawki wypchane, 44 stoma-
tologia i doradztwo stomatologiczne.

(210) 494274 (220) 2018 12 27
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TRANSPORTOWE 

PRYMUS-AGD WIESŁAWA I JAN ŚLAŻYŃSCY  
SPÓŁKA JAWNA, Kowalanka

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 11.03.14, 11.03.18, 29.01.14
(510), (511) 8 brzytwy, narzędzia ręczne, noże kuchenne 
i przybory do cięcia, nożyce i nożyczki, nieelektryczne kra-
jarki do celów spożywczych, otwieracze do puszek [nieelek-
tryczne], przyrządy do przygotowywania żywności, sztućce 
do jedzenia, ręczne tasaki do warzyw, scyzoryki, sztućce 
stołowe [noże, widelce i łyżki], szczypce, tasaki do siekania 
mięsa [ręczne], tłuczki [narzędzia ręczne], toporki, wykrajarki 
do pizzy nieelektryczne, żelazka nieelektryczne, żelazka elek-
tryczne, 20 barki ruchome [meble], budy, kojce i legowiska 
dla zwierząt domowych, dzieła sztuki, jaśki nadmuchiwane 
[poduszki], karnisze do zasłon, karnisze do firanek, koszyki wi-
klinowe, kosze niemetalowe, krzesła, kwietniki [meble], lustra 
łazienkowe, lustra [meble], lustra ścienne, łóżeczka dla dzieci, 
łóżeczka koszyki dla dzieci, łóżka, manekiny na ubrania, maty 
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wyjmowane do zlewów, meble, meble ogrodowe z two-
rzyw sztucznych, osprzęt do drzwi, bram i okien, niemeta-
lowe, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak 
drewno, wosk gips lub z tworzyw sztucznych zawarte w tej 
klasie, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pod-
pórki do roślin lub drzew, poduszki, pościel oprócz bielizny 
pościelowej, półki biblioteczne, ramy do obrazów i zdjęć, 
ramki do haftowania, regały niemetalowe, wieszaki na ubra-
nia, wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, 
pudełka drewniane, pudełka z tworzyw sztucznych, skrzyn-
ki na listy niemetalowe i niemurowane, stojaki, stoły, półki 
[meble] do celów przechowywania, wytworzone głównie 
z tworzywa sztucznego, stojaki do butelek, stojaki na cza-
sopisma, stojaki na parasole, statuetki, figurki, gabloty [me-
ble], szkatułki, szafki z lustrami, tacki z tworzyw sztucznych 
[pojemniki] używane do pakowania żywności, wachlarze, 
pokrowce na ubrania, 21 butelki, cedzaki i durszlaki do użyt-
ku domowego, cukiernice, czajniki nieelektryczne, czajniczki 
do herbaty, czary do picia, deski do krojenia kuchenne, deski 
do prasowania, doniczki na kwiaty, dozowniki mydła, papie-
ru toaletowego i ręczników papierowych, dzbanki, dzbany, 
dziadki do orzechów, expresy do kawy, nieelektryczne, fili-
żanki, formy i foremki [przybory kuchenne], garnki kuchenne, 
rondle, patelnie, patery, pokrywki do garnków kuchennych, 
rondli i patelni, gąbki toaletowe, gąsiory, ircha do czyszcze-
nia, karafki, kieliszki do jajek, klamerki do wieszania ubrań 
na sznurze, klatki dla zwierząt domowych i ptaków, klo-
sze do przykrywania żywności, konewki, korkociągi, kosze 
na chleb, koszyki piknikowe, kosze na pranie, kosze na śmieci, 
koziołki pod noże na stół, kryształ [wyroby szklane], kubki, ku-
bły, kufle do piwa, łapki na insekty, łapki do garnków, łopatki 
i formy do ciast, misy, miseczki, miski [pojemniki dla gospo-
darstwa domowego], młynki ręczne do użytku domowego, 
mopy, naczynia ceramiczne, narzędzia do czyszczenia, noc-
niki, otwieracze do butelek, osłony na kwiaty nie z papieru, 
pakuły czyszczące i wełniane odpady do czyszczenia, pędz-
le kuchenne, podstawki stołowe pod naczynia, podstawki 
pod żelazka do prasowania, pojemniki kuchenne, porcelana, 
półeczki na przyprawy, półmiski do jarzyn, półmiski do ser-
wowania potraw, pudełka na herbatę, pucharki na owoce, 
pułapki na gryzonie, przybory kuchenne i pojemniki, prze-
siewacze, sita [przybory gospodarstwa domowego], przy-
bory kosmetyczne, przybory toaletowe, rękawice kuchenne, 
rękawice ogrodnicze, sitka kuchenne i zaparzaczki do her-
baty nie z metali szlachetnych, salaterki, serwetniki, szmatki 
i ściereczki do czyszczenia i polerowania, suszarki - ociekacze 
do naczyń, suszarki na pranie, szpikulce kuchenne, statuetki, 
figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, 
jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, szklan-
ki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, spryskiwa-
cze, stojaki do przypraw, wieszaki na kubki, stojaki na butelki 
z winem, szufelki lub urządzenia do zbierania okruszków, 
szybkowary nieelektryczne, świeczniki - lichtarze, ścierki 
do mycia podłóg, tace do użytku domowego, talerze, talerze 
papierowe, termosy, tygielki do topienia masła, trzepaczki 
do dywanów nie będące maszynami, ubijaczki nieelektrycz-
ne do użytku domowego, wanienki dla niemowląt, wazony, 
wazy do zup, wiaderka do kostek lodu, wiadra do użytku 
w gospodarstwie domowym, wyciskacze do owoców nie-
elektryczne, do użytku domowego, wyroby ceramiczne 
i szklane dla gospodarstwa domowego, wyroby szczotkar-
skie, termoizolowane pojemniki na napoje, zastawa stołowa, 
zraszacze do podlewania kwiatów i roślin, 24 bielizna do-
mowa, w tym ręczniki do twarzy, bielizna pościelowa i koce, 
bielizna kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, bielizna stołowa, 
bieżniki stołowe, ceraty [obrusy], chorągiewki, flagi i sztanda-
ry z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, chus-

teczki do nosa z materiałów tekstylnych, dzianina, filc, kapy 
na łóżka, kotary na drzwi [zasłony], materiały tekstylne na bie-
liznę osobistą, moskitiery, narzuty na łóżka, obicia ścienne 
z materiałów tekstylnych, obrusy, pledy podróżne, podkładki 
na stół z materiałów tekstylnych, pokrycia na materace, ręcz-
niki, rękawice-myjki do użytku toaletowego, serwety na stół 
niepapierowe, serwetki tekstylne, tekstylne maty na stół, 
tekstylne pokrowce ochronne na meble, tkaniny bawełnia-
ne, 35 usługi zgrupowania, wyselekcjonowania i promocji 
na rzecz osób trzecich różnych towarów, realizowane w ob-
rocie krajowym i zagranicznym (eksport - import), pozwa-
lające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach 
i innych placówkach handlowo-usługowych oraz na stronie 
internetowej, obejmujące: metalowe i niemetalowe, elek-
tryczne i nieelektryczne, wykonane z tworzyw naturalnych 
i sztucznych artykuły i sprzęt dla gospodarstw domowych 
i ogrodów, niemetalowe wyroby budowlane i dekoracyjne 
z marmuru i innych kamieni naturalnych i sztucznych, ko-
smetyki i inne środki oraz przybory toaletowe i pielęgnacyj-
ne przeznaczone dla osób, zwierząt oraz do przedmiotów 
użytku osobistego, artykuły chemii gospodarczej, środki 
piorące i czyszczące, artykuły chemiczne przeznaczone dla 
gospodarstw domowych i ogrodów, ziemia ogrodnicza, na-
turalne i sztuczne nawozy ogrodnicze i do kwiatów, meble 
i sprzęt ogrodowy i turystyczne, namioty, gry i zabawki, ar-
tykuły i przybory szkolne, narzędzia i przybory do majster-
kowania w domu i w ogrodzie, artykuły i sprzęt oświetlenio-
wy oraz grzewczy do użytku w domu i w ogrodzie, odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, artykuły spożywcze, napoje alkoho-
lowe i bezalkoholowe, tytoń, przybory dla palaczy, zapałki, 
pojazdy samochodowe i motocyklowe, w obrocie krajowym 
i zagranicznym, 41 organizowanie imprez w celach kultural-
nych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie balów, 
organizowanie rozrywki podczas przyjęć weselnych, usługi 
edukacyjne, 43 zaopatrzenie w żywność i napoje, przygo-
towywanie posiłków i napojów, wynajem pokoi jako tym-
czasowego zakwaterowania, zapewnienie zakwaterowania 
tymczasowego w domach i mieszkaniach, zapewnienie 
zakwaterowania w hotelach i motelach, organizacja przyjęć 
weselnych [żywność i napoje].

(210) 494308 (220) 2018 12 27
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TRANSPORTOWE 

PRYMUS-AGD WIESŁAWA I JAN ŚLAŻYŃSCY  
SPÓŁKA JAWNA, Kowalanka

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRYMUS-AGD

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 8 brzytwy, narzędzia ręczne, noże kuchenne 
i przybory do cięcia, nożyce i nożyczki, nieelektryczne kra-
jarki do celów spożywczych, otwieracze do puszek [nieelek-
tryczne], przyrządy do przygotowywania żywności, sztućce 
do jedzenia, ręczne tasaki do warzyw, scyzoryki, sztućce 
stołowe [noże, widelce i łyżki], szczypce, tasaki do siekania 
mięsa [ręczne], tłuczki [narzędzia ręczne], toporki, wykrajarki 
do pizzy nieelektryczne, żelazka nieelektryczne, żelazka elek-
tryczne, 20 barki ruchome [meble], budy, kojce i legowiska 
dla zwierząt domowych, dzieła sztuki, jaśki nadmuchiwane 
[poduszki], karnisze do zasłon, karnisze do firanek, koszyki wi-
klinowe, kosze niemetalowe, krzesła, kwietniki [meble], lustra 
łazienkowe, lustra [meble], lustra ścienne, łóżeczka dla dzieci, 
łóżeczka koszyki dla dzieci, łóżka, manekiny na ubrania, maty 
wyjmowane do zlewów, meble, meble ogrodowe z two-
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rzyw sztucznych, osprzęt do drzwi, bram i okien, niemeta-
lowe, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak 
drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych zawarte w tej 
klasie, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pod-
pórki do roślin lub drzew, poduszki, pościel oprócz bielizny 
pościelowej, półki biblioteczne, ramy do obrazów i zdjęć, 
ramki do haftowania, regały niemetalowe, wieszaki na ubra-
nia, wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, 
pudełka drewniane, pudełka z tworzyw sztucznych, skrzyn-
ki na listy niemetalowe i niemurowane, stojaki, stoły, półki 
[meble] do celów przechowywania, wytworzone głównie 
z tworzywa sztucznego, stojaki do butelek, stojaki na cza-
sopisma, stojaki na parasole, statuetki, figurki, gabloty [me-
ble], szkatułki, szafki z lustrami, tacki z tworzyw sztucznych 
[pojemniki] używane do pakowania żywności, wachlarze, 
pokrowce na ubrania, 21 butelki, cedzaki i durszlaki do użyt-
ku domowego, cukiernice, czajniki nieelektryczne, czajniczki 
do herbaty, czary do picia, deski do krojenia kuchenne, deski 
do prasowania, doniczki na kwiaty, dozowniki mydła, papie-
ru toaletowego i ręczników papierowych, dzbanki, dzbany, 
dziadki do orzechów, expresy do kawy, nieelektryczne, fili-
żanki, formy i foremki [przybory kuchenne], garnki kuchenne, 
rondle, patelnie, patery, pokrywki do garnków kuchennych, 
rondli i patelni, gąbki toaletowe, gąsiory, ircha do czyszcze-
nia, karafki, kieliszki do jajek, klamerki do wieszania ubrań 
na sznurze, klatki dla zwierząt domowych i ptaków, klo-
sze do przykrywania żywności, konewki, korkociągi, kosze 
na chleb, koszyki piknikowe, kosze na pranie, kosze na śmieci, 
koziołki pod noże na stół, kryształ [wyroby szklane], kubki, ku-
bły, kufle do piwa, łapki na insekty, łapki do garnków, łopatki 
i formy do ciast, misy, miseczki, miski [pojemniki dla gospo-
darstwa domowego], młynki ręczne do użytku domowego, 
mopy, naczynia ceramiczne, narzędzia do czyszczenia, noc-
niki, otwieracze do butelek, osłony na kwiaty nie z papieru, 
pakuły czyszczące i wełniane odpady do czyszczenia, pędz-
le kuchenne, podstawki stołowe pod naczynia, podstawki 
pod żelazka do prasowania, pojemniki kuchenne, porcelana, 
półeczki na przyprawy, półmiski do jarzyn, półmiski do ser-
wowania potraw, pudełka na herbatę, pucharki na owoce, 
pułapki na gryzonie, przybory kuchenne i pojemniki, prze-
siewacze, sita [przybory gospodarstwa domowego], przy-
bory kosmetyczne, przybory toaletowe, rękawice kuchenne, 
rękawice ogrodnicze, sitka kuchenne i zaparzaczki do her-
baty nie z metali szlachetnych, salaterki, serwetniki, szmatki 
i ściereczki do czyszczenia i polerowania, suszarki - ociekacze 
do naczyń, suszarki na pranie, szpikulce kuchenne, statuetki, 
figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, 
jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, szklan-
ki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, spryskiwa-
cze, stojaki do przypraw, wieszaki na kubki, stojaki na butelki 
z winem, szufelki lub urządzenia do zbierania okruszków, 
szybkowary nieelektryczne, świeczniki - lichtarze, ścierki 
do mycia podłóg, tace do użytku domowego, talerze, talerze 
papierowe, termosy, tygielki do topienia masła, trzepaczki 
do dywanów nie będące maszynami, ubijaczki nieelektrycz-
ne do użytku domowego, wanienki dla niemowląt, wazony, 
wazy do zup, wiaderka do kostek lodu, wiadra do użytku 
w gospodarstwie domowym, wyciskacze do owoców nie-
elektryczne, do użytku domowego, wyroby ceramiczne 
i szklane dla gospodarstwa domowego, wyroby szczotkar-
skie, termoizolowane pojemniki na napoje, zastawa stołowa, 
zraszacze do podlewania kwiatów i roślin, 24 bielizna do-
mowa, w tym ręczniki do twarzy, bielizna pościelowa i koce, 
bielizna kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, bielizna stołowa, 
bieżniki stołowe, ceraty [obrusy], chorągiewki, flagi i sztanda-
ry z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, chus-
teczki do nosa z materiałów tekstylnych, dzianina, filc, kapy 

na łóżka, kotary na drzwi [zasłony], materiały tekstylne na bie-
liznę osobistą, moskitiery, narzuty na łóżka, obicia ścienne 
z materiałów tekstylnych, obrusy, pledy podróżne, podkładki 
na stół z materiałów tekstylnych, pokrycia na materace, ręcz-
niki, rękawice-myjki do użytku toaletowego, serwety na stół 
niepapierowe, serwetki tekstylne, tekstylne maty na stół, 
tekstylne pokrowce ochronne na meble, tkaniny bawełnia-
ne, 35 usługi zgrupowania, wyselekcjonowania i promocji 
na rzecz osób trzecich różnych towarów, realizowane w ob-
rocie krajowym i zagranicznym (eksport - import), pozwa-
lające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach 
i innych placówkach handlowo-usługowych oraz na stronie 
internetowej, obejmujące: metalowe i niemetalowe, elek-
tryczne i nieelektryczne, wykonane z tworzyw naturalnych 
i sztucznych artykuły i sprzęt dla gospodarstw domowych 
i ogrodów, niemetalowe wyroby budowlane i dekoracyjne 
z marmuru i innych kamieni naturalnych i sztucznych, ko-
smetyki i inne środki oraz przybory toaletowe i pielęgnacyj-
ne przeznaczone dla osób, zwierząt oraz do przedmiotów 
użytku osobistego, artykuły chemii gospodarczej, środki 
piorące i czyszczące, artykuły chemiczne przeznaczone dla 
gospodarstw domowych i ogrodów, ziemia ogrodnicza, na-
turalne i sztuczne nawozy ogrodnicze i do kwiatów, meble 
i sprzęt ogrodowy i turystyczne, namioty, gry i zabawki, ar-
tykuły i przybory szkolne, narzędzia i przybory do majster-
kowania w domu i w ogrodzie, artykuły i sprzęt oświetlenio-
wy oraz grzewczy do użytku w domu i w ogrodzie, odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, artykuły spożywcze, napoje alkoho-
lowe i bezalkoholowe, tytoń, przybory dla palaczy, zapałki, 
pojazdy samochodowe i motocyklowe, w obrocie krajowym 
i zagranicznym, 41 organizowanie imprez w celach kultural-
nych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie balów, 
organizowanie rozrywki podczas przyjęć weselnych, usługi 
edukacyjne, 43 zaopatrzenie w żywność i napoje, przygo-
towywanie posiłków i napojów, wynajem pokoi jako tym-
czasowego zakwaterowania, zapewnienie zakwaterowania 
tymczasowego w domach i mieszkaniach, zapewnienie 
zakwaterowania w hotelach i motelach, organizacja przyjęć 
weselnych [żywność i napoje].

(210) 494567 (220) 2019 01 08
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Verdin COMPLEXX

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, 
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetycz-
ne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty 
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sa-
nitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty 
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do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, 
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecz-
nicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty 
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów me-
dycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-
go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty bio-
logiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, pro-
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów 
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary leczni-
cze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak apa-
raty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły or-
topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy 
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady 
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjote-
rapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, 
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 494593 (220) 2019 01 09
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Verdin FIX

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.07, 27.05.17, 27.05.24, 11.03.04, 
11.03.20, 05.05.01, 05.05.22

(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-

paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, 
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetycz-
ne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty 
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sa-
nitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, 
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecz-
nicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty 
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów me-
dycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-
go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty bio-
logiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, pro-
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów 
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary leczni-
cze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak apa-
raty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły or-
topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy 
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady 
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjote-
rapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, 
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 494595 (220) 2019 01 09
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Verdin COMPLEXX

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
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środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, 
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetycz-
ne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty 
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sa-
nitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, 
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecz-
nicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty 
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów me-
dycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-
go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty bio-
logiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, pro-
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów 
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary leczni-
cze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak apa-
raty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły or-
topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy 
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady 
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjote-
rapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, 
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 494606 (220) 2019 01 09
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.03.23, 05.03.11, 05.05.19, 05.07.01, 05.07.21, 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 kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, 
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetycz-
ne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty 
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sa-
nitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, 
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecz-
nicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty 
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów me-
dycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-
go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty bio-
logiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, pro-
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów 
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary leczni-
cze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak apa-
raty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły or-
topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy 
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady 
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjote-
rapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, 
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 494649 (220) 2019 01 10
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO 

POLTAREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lębork

(540) (znak słowny)
(540) POLTAREX
(510), (511) 4 granulki drzewne do ogrzewania [paliwo], 
pastylki paliwowe, biopaliwa, drewno stosowane jako ma-
teriał opałowy, substancje palne stosowane w urządzeniach 
grzewczych, produkty paliwowe ze sprasowanych wiórów 
drzewnych, 19 drewniane elementy dla budownictwa, belki 
i balustrady, okna i drzwi niemetalowe, futryny, ościeżnice 
i ramy niemetalowe, rury sztywne, niemetalowe i kształtki 
rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, materiały budowlane 
niemetalowe, listwy boazeryjne, bramy niemetalowe, deski, 
drewno podłogowe, fornir, kraty niemetalowe, kruszywo 
klinkierowe, okiennice niemetalowe, palisady niemetalowe, 
tarcica, 20 meble, kosze niemetalowe, leżaki, lustra [meble], 
palety niemetalowe, skrzynie z drewna, szyny do zasłon, 
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35 usługi w zakresie sprzedaży drewna, 40 usługi w zakresie 
ścinania drewna, usługi stolarstwa inne niż meblowe w za-
kresie napraw, obróbka drewna, usługi tartaczne.

(210) 494683 (220) 2019 01 11
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Verdin FIX

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 05.05.01, 
05.05.19, 11.03.04, 11.03.20, 25.05.06

(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 kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, 
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetycz-
ne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty 
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sa-
nitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, 
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecz-
nicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty 
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów me-
dycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-
go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty bio-
logiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, pro-
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów 
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki 

odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary leczni-
cze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak apa-
raty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły or-
topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy 
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady 
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjote-
rapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, 
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 494744 (220) 2019 01 14
(731) GERLACH SPÓŁKA AKCYJNA, Drzewica
(540) (znak słowny)
(540) Gerlach. Ułatwiamy życie.
(510), (511) 7 sprzęt elektromechaniczny do przetwarzania 
żywności, roboty kuchenne elektryczne, ostrza do kosiarek, 
noże przemysłowe, nożyki i stalki żniwne, prowadnice ostrzy 
kosiarek, listwy nożowe do maszyn rolniczych, noże elek-
tryczne, nożyce elektryczne, ostrza do maszyn żniwnych, 
wiertarki, pilarki, szlifierki, roboty kuchenne elektryczne, mik-
sery elektryczne, elektryczne blendery do celów domowych, 
elektryczne maszynki do mielenia mięsa do użytku domo-
wego, kosiarki spalinowe i mechaniczne, kosy spalinowe, 
siekiery elektryczne i spalinowe, piły elektryczne, 8 bagnety, 
biała broń, brzytwy, cążki do skórek, zestawy do manicure, 
noże myśliwskie, noże do skrobania, noże do warzyw, noże 
ogrodnicze, ręczne przybory i narzędzia rzemieślnicze, noże 
monterskie, noże skautowskie, sztućce, obcęgi, obcinacze, 
narzędzia ogrodnicze, nożyczki, nożyce, nożyczki domowe, 
nożyczki szkolne, nożyce krawieckie, nożyczki fryzjerskie, 
nożyczki kosmetyczne, nożyce do drobiu, nożyce do strzy-
żenia owiec, nożyce szpalerowe, nożyce ogrodnicze, nożyce 
sprężynowe, ostrza broni, ostrza narzędzi, ostrza do strugów, 
ostrza nożyc, bijaki do słomy, scyzoryki galanteryjne, węd-
karskie, myśliwskie, kelnerskie, żeglarskie, sekatory ogrodni-
cze, tasaki, skrobaki, przybory kucharskie i kuchenne w tym 
widelce kucharskie, tłuczki, turystyczne komplety sztućców, 
narzędzia ogrodowe służące do cięcia jak sekatory, piły ręcz-
ne, narzędzia do pielęgnacji roślin i ziemi jak wertykulatory, 
grabie i łopaty, łopaty do odśnieżania, noże kuchenne, scy-
zoryki, saperki, klucze francuskie, wiertła, cążki do obcinania 
paznokci, nożyczki, maszynki do golenia, szpachelki, 11 ar-
matura łazienkowa jak baterie łazienkowe, grzejniki łazien-
kowe, 12 taczki, 16 zszywacze, dziurkacze, pędzle używane 
przez malarzy pokojowych, 20 półki biurowe, 21 metalowe 
przybory lub komplety kuchenne inne niż sztućce, chochle, 
naczynia stołowe, garnki, garnki kuchenne, patelnie, patery, 
pojemniki do użytku w kuchni, naczynia do picia, mieszalniki 
nieelektryczne do celów domowych, łopatki do ciast, łyżki 
kuchenne, łyżki do butów, dzbanki, deski do krojenia, stojaki 
kuchenne, foremki do ciast i lodów, pokrywki do garnków 
i naczyń, półmiski do jarzyn, salaterki, serwetniki, serwisy, tace 
do użytku domowego, talerze, tłuczki, zastawy stołowe inne 
niż noże, widelce i łyżki, urządzenia kuchenne nieelektrycz-
ne, pojemniki na żywność zatrzymujące ciepło, termoizola-
cyjne pojemniki na żywność lub napoje, pojemniki kuchen-
ne, zastawa stołowa porcelanowa, patelnie, garnki kuchenne, 
akcesoria kuchenne, termosy, kubki, kosze na śmieci, naczy-
nia i akcesoria ceramiczne, spryskiwacze do trawnika, dziadki 
do orzechów, przybory kuchenne oraz naczynia i zastawy 
stołowe z metali szlachetnych lub platerowane.
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(210) 494930 (220) 2019 01 18
(731) LERG SPÓŁKA AKCYJNA, Pustków 3
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLFILL

(531) 26.04.05, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 1 szpachlówki do karoserii samochodowej, 
rozpuszczalniki do farb i lakierów samochodowych, utwar-
dzacze, 2 farby, farby podkładowe, lakiery, rozcieńczalniki 
do farb i lakierów samochodowych, zmywacze do farb i la-
kierów samochodowych, środki do zabezpieczania powłok 
lakierniczych, 3 gąbki polerskie, preparaty do usuwania po-
włok lakierniczych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty 
ścierne i polerskie, 16 taśma klejąca, 17 maty szklane, masy 
uszczelniające i naprawcze do karoserii samochodowych 
z żywicy poliestrowej i maty szklanej.

(210) 494974 (220) 2019 01 18
(731) KIEŁEK PAWEŁ DRNATURAL, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N DR NATURAL.pl

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 sklep z suplementami diety oraz sprzedaż wy-
syłkowa suplementów diety.

(210) 495018 (220) 2019 01 21
(731) PMT SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PMT Software

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie 
komputerowe, programy do przetwarzania danych, progra-
my komputerowe do zarządzania sieciami, oprogramowanie 
do zarządzenia procesami biznesowymi, oprogramowanie 
do sterowania procesami, oprogramowanie do produkcji, 
oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, mobilne 
aplikacje, aplikacje do pobrania, programy sterujące kom-
puterowe, nagrane, aplikacje komputerowe do nagrania, 
oprogramowanie do raportowania, oprogramowanie ko-
munikacyjne, oprogramowanie do zarządzania przedsię-
biorstwem, 35 usługi doradcze w zarządzeniu działalnością 
gospodarczą, pomoc w zarządzeniu działalnością gospodar-
czą, skomputeryzowanie zarządzanie bazami danych, usługi 
zarządzania łańcuchem dostaw, doradztwo w zakresie za-
rządzania marketingowego, usługi w zakresie zarządzania 
inwentarzem, pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodar-
czą, komputerowe przetwarzanie danych, reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, marketing w ramach 

wydawania oprogramowania, administrowanie programami 
lojalnościowymi i motywacyjnymi, 42 aktualizowanie opro-
gramowania komputerowego, pisanie programów kompu-
terowych, testowanie programów komputerowych, projek-
towanie programów komputerowych, wynajem programów 
komputerowych, instalacja i utrzymanie programów kom-
puterowych, udzielanie informacji z zakresu programów 
komputerowych, rozwój, programowanie i wdrażanie opro-
gramowania komputerowego, hosting, oprogramowanie 
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania kompu-
terowego, usługi konsultacyjne związane z oprogramowa-
niem komputerowym, oprogramowanie jako usługa [SaaS].

(210) 495205 (220) 2019 01 25
(731) ROWIS-SYSTEM SPÓŁKA JAWNA  

M. SIEMIŃSKI I ST. WILK, Będzin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rowis system

(531) 26.04.08, 26.04.02, 26.04.11, 26.04.12, 26.15.11, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 1 środki zapobiegające wytwarzaniu się piany, 
substancje chemiczne do stabilizacji piany, środki przeciw-
pieniące, utwardzające środki przeciwpieniące, środki prze-
ciwpieniące do koagulacji lakierów, środki przeciwpieniące 
do użytku w przemyśle klejarskim, środki przeciwpieniące 
do użytku w przemyśle farbiarskim, środki przeciwpienią-
ce do ścieków, dodatki chemiczne do użytku jako środki 
przeciwpieniące, środki przeciwpieniące do użytku w bran-
ży tworzyw sztucznych, chemiczne środki pomocnicze 
do użytku przy koagulowaniu lakierów, środki osłabiające 
pienienie, środki przeciw pienieniu, środki opóźniające tę-
żenie mineralnych zapraw budowlanych, środki chemiczne 
wydłużające czas otwarty, środki chemiczne dla przemysłu, 
chemiczne środki wspomagające do użytku w przemyśle, 
substancje powierzchniowo czynne, środki powierzchniowo 
czynne do celów przemysłowych, dodatki chemiczne, do-
datki chemiczne do farb i powłok powierzchniowych, środki 
powierzchniowo czynne silikonowe do celów przemysło-
wych, zagęstniki do kwasów chemicznych, dodatki pomoc-
nicze do mineralnych systemów powłokowych, 2 zagęstniki 
do farb, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej związane 
z następującymi produktami: środki zapobiegające wytwa-
rzaniu się piany, substancje chemiczne do stabilizacji piany, 
środki przeciwpieniące, utwardzające środki przeciwpie-
niące, środki przeciwpieniące do koagulacji lakierów, środki 
przeciwpieniące do użytku w przemyśle klejarskim, środki 
przeciwpieniące do użytku w przemyśle farbiarskim, środki 
przeciwpieniące do ścieków, dodatki chemiczne do użytku 
jako środki przeciwpieniące, środki przeciwpieniące do użyt-
ku w branży tworzyw sztucznych, chemiczne środki pomoc-
nicze do użytku przy koagulowaniu lakierów, środki osłabia-
jące pienienie, środki przeciw pienieniu, środki opóźniające 
tężenie mineralnych zapraw budowlanych, środki chemiczne 
dla przemysłu, chemiczne środki wspomagające do użytku 
w przemyśle, środki powlekające [chemikalia], inne niż farby, 
substancje powierzchniowo czynne, środki powierzchniowo 
czynne do celów przemysłowych, dodatki chemiczne, do-
datki chemiczne do farb i powłok powierzchniowych, środki 
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powierzchniowo czynne silikonowe do celów przemysło-
wych, zagęstniki do kwasów chemicznych, dodatki pomoc-
nicze do mineralnych systemów powłokowych.

(210) 495207 (220) 2019 01 25
(731) ROWIS-SYSTEM SPÓŁKA JAWNA  

M. SIEMIŃSKI I ST. WILK, Będzin
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.04.01, 26.04.08, 26.04.11, 26.04.12, 26.15.11, 29.01.12
(510), (511) 1 środki zapobiegające wytwarzaniu się piany, 
substancje chemiczne do stabilizacji piany, środki przeciw-
pieniące, utwardzające środki przeciwpieniące, środki prze-
ciwpieniące do koagulacji lakierów, środki przeciwpieniące 
do użytku w przemyśle klejarskim, środki przeciwpieniące 
do użytku w przemyśle farbiarskim, środki przeciwpienią-
ce do ścieków, dodatki chemiczne do użytku jako środki 
przeciwpieniące, środki przeciwpieniące do użytku w bran-
ży tworzyw sztucznych, chemiczne środki pomocnicze 
do użytku przy koagulowaniu lakierów, środki osłabiające 
pienienie, środki przeciw pienieniu, środki opóźniające tę-
żenie mineralnych zapraw budowlanych, środki chemiczne 
wydłużające czas otwarty, środki chemiczne dla przemysłu, 
chemiczne środki wspomagające do użytku w przemyśle, 
substancje powierzchniowo czynne, środki powierzchniowo 
czynne do celów przemysłowych, dodatki chemiczne, do-
datki chemiczne do farb i powłok powierzchniowych, środki 
powierzchniowo czynne silikonowe do celów przemysło-
wych, zagęstniki do kwasów chemicznych, dodatki pomoc-
nicze do mineralnych systemów powłokowych, 2 zagęstniki 
do farb, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej związane 
z następującymi produktami: środki zapobiegające wytwa-
rzaniu się piany, substancje chemiczne do stabilizacji piany, 
środki przeciwpieniące, utwardzające środki przeciwpie-
niące, środki przeciwpieniące do koagulacji lakierów, środki 
przeciwpieniące do użytku w przemyśle klejarskim, środki 
przeciwpieniące do użytku w przemyśle farbiarskim, środki 
przeciwpieniące do ścieków, dodatki chemiczne do użytku 
jako środki przeciwpieniące, środki przeciwpieniące do użyt-
ku w branży tworzyw sztucznych, chemiczne środki pomoc-
nicze do użytku przy koagulowaniu lakierów, środki osłabia-
jące pienienie, środki przeciw pienieniu, środki opóźniające 
tężenie mineralnych zapraw budowlanych, środki chemiczne 
dla przemysłu, chemiczne środki wspomagające do użytku 
w przemyśle, środki powlekające [chemikalia], inne niż farby, 
substancje powierzchniowo czynne, środki powierzchniowo 
czynne do celów przemysłowych, dodatki chemiczne, do-
datki chemiczne do farb i powłok powierzchniowych, środki 
powierzchniowo czynne silikonowe do celów przemysło-
wych, zagęstniki do kwasów chemicznych, dodatki pomoc-
nicze do mineralnych systemów powłokowych.

(210) 495383 (220) 2019 01 30
(731) INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT 

BADAWCZY, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RASA RODZIMA Gęś

(531) 03.07.06, 01.17.11, 01.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 22 puch, pierze na pościel, pierze tapicerskie, 
29 mięso, drób, ekstrakty mięsne, jaja, oleje i tłuszcze jadalne, 
31 jaja do wylęgania.
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny

(210) 495384 (220) 2019 01 30
(731) INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT 

BADAWCZY, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RASA RODZIMA Pszczoła

(531) 03.13.04, 01.17.11, 01.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 miód, propolis, mleczko pszczele.
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny

(210) 495385 (220) 2019 01 30
(731) INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT 

BADAWCZY, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RASA RODZIMA Koń

(531) 03.03.01, 01.17.11, 01.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 skóry zwierzęce, skóry surowe lub półprze-
tworzone, wyprawione skóry, 22 włosie końskie, 29 mięso, 
ekstrakty mięsne, mleko, produkty mleczne.
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny
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(210) 495386 (220) 2019 01 30
(731) INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT 

BADAWCZY, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RASA RODZIMA Owca

(531) 03.04.11, 01.17.11, 01.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 skóry zwierzęce, skóry surowe lub półprze-
tworzone, wyprawione skóry, 22 runo, runo owcze, weł-
na surowa, wełna czesankowa, zgrzebna wełna, 29 mięso, 
ekstrakty mięsne, mleko, produkty mleczne oleje i tłuszcze 
jadalne.
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny

(210) 495387 (220) 2019 01 30
(731) INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT 

BADAWCZY, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RASA RODZIMA Świnia

(531) 03.04.18, 01.17.11, 01.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 skóry zwierzęce, skóry surowe lub półprze-
tworzone, wyprawione skóry, 29 mięso, ekstrakty mięsne, 
oleje i tłuszcze jadalne.
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny

(210) 495390 (220) 2019 01 30
(731) INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT 

BADAWCZY, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RASA RODZIMA Kura

(531) 03.07.03, 01.17.13, 01.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 22 puch, pierze na pościel, pierze tapicerskie, 
29 mięso, drób, ekstrakty mięsne, jaja, 31 jaja do wylęgania.
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny

(210) 495422 (220) 2019 01 31
(731) KAWAŁKO TOMASZ TROFEUM, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KINDERPRAMS

(531) 16.03.13, 02.09.08, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 wózki, wózki dziecięce, wózki dziecięce 
spacerowe, wózki spacerowe z regulowaną budką, wóz-
ki parasolki, wózki bliźniacze, akcesoria do wózków dzie-
cięcych, mianowicie osłony i daszki, siedzenia samocho-
dowe, foteliki samochodowe, łóżeczka turystyczne dla 
dzieci śpiących w pojazdach, siedzenia podwyższające 
do samochodów, siedzenia podwyższające, części i akce-
soria do towarów wyżej wymienionych, 35 usługi w za-
kresie sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów: wózki, 
wózki dziecięce, dziecięce foteliki samochodowe, akce-
soria do wózków dziecięcych, łóżeczka turystyczne dla 
dzieci śpiących w pojazdach, siedzenia podwyższające 
do samochodów, siedzenia podwyższające oraz części 
i akcesoria do wyżej wymienionych, usługi marketingowe, 
prezentacja oraz sprzedaż towarów : wózki, wózki dziecię-
ce, dziecięce foteliki samochodowe, akcesoria do wózków 
dziecięcych - poprzez telewizję, radio, Internet oraz sieci 
komputerowe oraz inne środki komunikacji z możliwością 
złożenia zamówienia oraz zakupu na odległość, przyjmo-
wanie zamówień towarów za pomocą środków porozu-
miewania się na odległość.

(210) 495452 (220) 2019 01 31
(731) NITKA WOJCIECH CENTRUM BUDOWNICTWA 

DREWNIANEGO, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) CBD
(510), (511) 37 usługi budowlano-remontowe, bu-
downictwo ogólne i specjalistyczne, usługi instalacyj-
ne w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych, 
grzewczych, wentylacyjnych, sanitarnych i wodnych, 
informacja budowlana, nadzór budowlany, 41 działal-
ność edukacyjna, organizacja konferencji, seminariów 
i szkoleń, opracowywanie materiałów edukacyjnych, 
działalność wydawnicza, 42 projektowanie budowlane, 
usługi inżynierskie w zakresie budownictwa, ekspertyzy, 
opinie i analizy budowlane, doradztwo budowlane, two-
rzenie i utrzymywanie stron internetowych oraz forów 
dyskusyjnych.

(210) 495454 (220) 2019 01 31
(731) MADEJ WRÓBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) MADEJ WRÓBEL RODZINNA TRADYCJA  
Simply food ...so good!

(531) 03.13.01, 05.03.06, 05.03.15, 05.03.13, 26.04.01, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 29 mięso i jego przetwory, mięso surowe, kieł-
basy, wyroby wędliniarskie, w tym bekon i szynka, wędliny 
surowe, wędzonki, kaszanki, pasztety, ekstrakty mięsne, kon-
serwy mięsne, tłuszcze zwierzęce, dziczyzna, drób, wyroby 
garmażeryjne mięsne, 35 usługi prowadzenia sklepów i hur-
towni z wyrobami mięsnymi i wędliniarskimi, 40 ubój zwie-
rząt, przetwórstwo mięsa, porcjowanie i paczkowanie mięsa, 
wędzenie żywności, przetwórstwo rolno - spożywcze pole-
gające na uboju żywca, przetwórstwie mięsa i wytwarzaniu 
wyrobów mięsnych i wędliniarskich.

(210) 495455 (220) 2019 01 31
(731) NITKA WOJCIECH CENTRUM BUDOWNICTWA 

DREWNIANEGO, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM BUDOWNICTWA DREWNIANEGO

(531) 07.01.24, 26.01.04, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 37 usługi budowlano-remontowe, budownic-
two ogólne i specjalistyczne, usługi instalacyjne w zakresie 
wykonawstwa instalacji elektrycznych, grzewczych, wen-
tylacyjnych, sanitarnych i wodnych, informacja budowlana, 
nadzór budowlany, 41 działalność edukacyjna, organizacja 
konferencji, seminariów i szkoleń, opracowywanie materia-
łów edukacyjnych, działalność wydawnicza, 42 projektowa-
nie budowlane, usługi inżynierskie w zakresie budownictwa, 
ekspertyzy, opinie i analizy budowlane, doradztwo budow-
lane, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych oraz 
forów dyskusyjnych.

(210) 495462 (220) 2019 01 31
(731) CAPRI SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krówniki

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) essentia Coffee shop

(531) 11.03.04, 27.05.01, 27.05.14, 29.01.14
(510), (511) 11 czajniki elektryczne, ekspresy do kawy, elek-
tryczne zaparzacze do kawy, filtry do wody pitnej, fontanny 
czekoladowe, elektryczne, kuchenny (sprzęt -) elektrycz-
ny, urządzenia do palenia kawy, urządzenia grzewcze lub 
chłodnicze do wydawania gorących i zimnych napojów, 
35 wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajmowa-
nie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie stoisk 
handlowych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjono-
wania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, także za po-
średnictwem Internetu takich towarów jak: czajniki elek-
tryczne, ekspresy do kawy, elektryczne zaparzacze do kawy, 
filtry do wody pitnej, fontanny czekoladowe, elektryczne, 
kuchenny (sprzęt -) elektryczny, urządzenia do palenia kawy, 
urządzenia grzewcze lub chłodnicze do wydawania gorą-
cych i zimnych napojów, produkty i artykuły spożywcze, 
kawy, herbaty, napoje bezalkoholowe, 37 instalowanie i na-
prawa urządzeń elektrycznych, instalowanie, konserwacja 
oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych oraz wyposaże-
nia kuchennego, wypożyczanie maszyn i urządzeń wyposa-
żenia kuchennego, instalowanie, konserwacja oraz naprawa 
ekspresów do kawy i urządzeń do palenia kawy.

(210) 495465 (220) 2019 02 01
(731) INTERSTER YACHTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Interster Yachting sp.z o.o.

(531) 18.03.21, 26.03.01, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 części i akcesoria do pojazdów do poruszania 
się po wodzie, jachty.

(210) 495466 (220) 2019 02 01
(731) BOREK KRZYSZTOF PW SERWIS-LUX, Zamość
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PW SERWIS-LUX

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 37 konserwacja, serwis i naprawa urządzeń go-
spodarstwa domowego i kuchennych.

(210) 495471 (220) 2019 02 01
(731) INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT 

BADAWCZY, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) RASA RODZIMA Kaczka

(531) 01.17.13, 01.17.25, 03.07.06, 27.05.01, 29.01.12, 24.17.02, 
26.11.01

(510), (511) 22 puch, pierze na pościel, pierze tapicerskie, 
29 mięso, drób, ekstrakty mięsne, jaja, oleje i tłuszcze jadalne, 
31 jaja do wylęgania.
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny

(210) 495489 (220) 2019 02 01
(731) SIMEDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIMEDU

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02
(510), (511) 4 środki smarujące, inne niż do użytku medycz-
nego, 9 manekiny reanimacyjne jako przyrządy dydaktyczne, 
oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do symula-
cji, oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do sy-
mulacji, oprogramowanie komputerowe do wykorzystania 
w systemach wspomagających, podejmowanie decyzji me-
dycznych, oprogramowanie komputerowe związane z dzie-
dziną medyczną, oprogramowanie rzeczywistości wirtual-
nej do edukacji medycznej, oprogramowanie symulacyjne, 
programy komputerowe - oprogramowanie do pobrania, 
programy komputerowe nagrane, symulatory ćwiczeń reani-
macyjnych, symulatory medyczne jako pomoc dydaktyczna, 
symulatory urządzeń, urządzenia do nauczania, urządzenia 
do ochrony osobistej przed wypadkami, urządzenia do po-
miaru ciśnienia, urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, urządze-
nia monitorujące, inne niż do celów medycznych, urządzenia 
testujące, inne niż do celów medycznych, 10 aparatura dia-
gnostyczna do celów medycznych, urządzenia do monitoro-
wania tętna, urządzenia do reanimacji, urządzenia do sztucz-
nego oddychania, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa środków 
zaopatrzenia medycznego takich jak: środki smarujące, 
manekiny reanimacyjne jako przyrządy dydaktyczne, opro-
gramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do symulacji, 
oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do sy-
mulacji, oprogramowanie komputerowe do wykorzystania 
w systemach wspomagających, podejmowanie decyzji me-
dycznych, oprogramowanie komputerowe związane z dzie-
dziną medyczną, oprogramowanie rzeczywistości wirtual-
nej do edukacji medycznej, oprogramowanie symulacyjne, 
programy komputerowe - oprogramowanie do pobrania, 
programy komputerowe nagrane, symulatory ćwiczeń reani-
macyjnych, symulatory medyczne jako pomoc dydaktyczna, 
symulatory urządzeń, urządzenia do nauczania, urządzenia 
do ochrony osobistej przed wypadkami, urządzenia do po-
miaru ciśnienia, urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, urządze-

nia monitorujące, inne niż do celów medycznych, urządzenia 
testujące, inne niż do celów medycznych, aparatura diagno-
styczna do celów medycznych, urządzenia do monitorowa-
nia tętna, urządzenia do reanimacji, urządzenia do sztucz-
nego oddychania, usługi public relations, 41 doradztwo 
zawodowe, kształcenie praktyczne na pokazach, nauczanie 
indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów eduka-
cyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie ko-
lokwiów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń, organizowanie 
konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, 
sprawdziany edukacyjne, szkolenia i nauczanie w dziedzinie 
medycyny, tłumaczenia, usługi edukacji medycznej, usługi 
nauczania dotyczące medycyny, usługi przekwalifikowania 
zawodowego, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy 
symulatorów, zapewnianie kursów ustawicznego kształcenia 
medycznego, 44 wypożyczanie sprzętu medycznego.

(210) 495510 (220) 2019 02 01
(731) FRANCIS ALEXANDER DARIUS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LEMON DIPP
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, ryż, tapioka i sago, 
mąka i preparaty zbożowe, chleb, ciastka i słodycze, jadalne 
lody, cukier, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, 
musztarda, ocet, sosy [przyprawy], przyprawy, lód, gotowe 
potrawy zawierające makaron, suche i płynne posiłki goto-
we do spożycia, składające się głównie z ryżu, suche i płynne 
posiłki gotowe do podania, składające się głównie z makaro-
nu, przygotowane pizze, gotowe posiłki makaronowe, dania 
gotowe na bazie kluski, dania gotowe na bazie makaronu, 
potrawy na bazie ryżu, kanapki, sałatka makaronowa, sałatka 
ryżowa, sosy sałatkowe, napoje kawowe, napoje kakaowe, 
napoje czekoladowe, napoje na bazie herbaty, napoje gazo-
wane [z kawą, kakao lub czekoladą], napoje lodowe, sufle-
ty deserowe, desery musli, desery lodowe, mrożony jogurt, 
artykuły spożywcze wykonane z ryżu, artykuły spożywcze 
wykonane z ciasta, gotowe produkty spożywcze w postaci 
sosów, przekąski na bazie ryżu, produkty zbożowe na bazie 
zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, 43 usługi w za-
kresie dostarczania żywności i napojów, katering żywności 
i napojów, usługi restauracyjne, usługi barów, kawiarnie, sto-
łówki, usługi kawiarni.

(210) 495580 (220) 2019 02 04
(731) BELLIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) BELLISPHARMA
(510), (511) 5 odżywcze suplementy diety, białkowe suple-
menty diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety 
do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku me-
dycznego, suplementy diety zawierające olej lniany, suple-
menty diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety 
zawierające siemię lniane, suplementy diety ze sproszkowa-
nym białkiem, suplementy diety zawierające pyłek sosnowy, 
suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy 
diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety zawierają-
ce pyłek kwiatowy, suplementy diety sporządzone głów-
nie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie 
z witamin, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami 
acai, suplementy diety dla osób ze specjalistycznymi wyma-
ganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób 
o szczególnych wymaganiach dietetycznych, zioła lecznicze, 
olejek migdałowy do celów farmaceutycznych, olejek z ko-
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pru do celów leczniczych, olejek z wiesiołka do użytku me-
dycznego, suplementy żywnościowe, żywność dla diabety-
ków, suplementy dietetyczne i odżywcze, mieszanki do picia 
będące suplementami diety, mieszanki do picia w proszku 
będące suplementami diety, zdrowotne suplementy diety, 
suplementy żywnościowe, tabletki witaminowe, błonnik 
pokarmowy, kapsułki witaminowe, 29 oleje zimnotłoczo-
ne, oleje organiczne, pestki, suszone owoce, oleje jadalne 
z ryb [inne niż tran], 30 zioła przetworzone, zioła suszone, 
zioła do celów spożywczych, esencje herbaciane, esencje 
do gotowania, mąki i skrobie BIO, makarony BIO, naturalne 
produkty żywnościowe takie jak miody, słody, melasy, sy-
ropy smakowe, bakalie, produkty pszczele, bezglutenowe 
przekąski zbożowe, bezglutenowe maki i kasze, produkty 
wegetariańskie takie jak: mieszanki białkowe, koncentraty 
białka serwatkowego, wysokobiałkowe batoniki i ciastecz-
ka, 31 nieprzetworzone zioła, zioła świeże, świeże zioła or-
ganiczne, zioła jednorodne i mieszane, nasiona, ziarna na-
turalne, 35 usługi sklepów detalicznych online obejmujące 
żywność ekologiczną, naturalną, produkty farmaceutyczne 
i suplementy diety, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z suplementami diety, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z produktami dietetycznymi, sprzedaż hurtowa 
lub detaliczna środków farmaceutycznych, sprzedaż hurto-
wa lub detaliczna zdrowej żywności.

(210) 495615 (220) 2019 02 05
(731) PAWLIKOWSKI WITOLD, Polków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) funciak.pl

(531) 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12, 24.17.01, 
24.17.02

(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, programy 
gier komputerowych, nagrane programy komputerowe, ła-
dowalne programy komputerowe, aplikacje komputerowe 
do pobrania z Internetu, programy do przetwarzania danych, 
interaktywne multimedialne programy komputerowe, publi-
kacje w formie elektronicznej do pobrania z Internetu, sprzęt 
i akcesoria komputerowe, magnetyczne i optyczne nośniki 
danych, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwa-
rzania dźwięku lub obrazów, okulary przeciwsłoneczne, 
35 reklama, usługi w zakresie promocji, prowadzenie i nad-
zorowanie promocji handlowych i programów lojalnościo-
wych, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowa-
nie działalnością gospodarczą, usługi handlu detalicznego 
i usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi w zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą 
i sprzedażą preparatów do wybielania, preparatów do czysz-
czenia i/lub polerowania i/lub szorowania i/lub ściernych, 
preparatów do prania, detergentów, mydeł, preparatów 
do sterylizacji butelek do karmienia dzieci, środków perfu-
meryjnych, olejków eterycznych, olejków zapachowych, 
mieszanin zapachowych potpourri, kadzideł, kadzidełek 
na patyczkach, saszetek zapachowych, uchwytów do kadzi-
dełek na patyczkach, kadzielnic domowych, rozpylaczy za-
pachowych, usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży 
detalicznej on line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzeda-
ży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą płynów 
do włosów, chusteczek pielęgnacyjnych dla niemowląt, 
szamponów dla niemowląt, odzywek do włosów dla dzieci, 

płynów do kąpieli w pianie dla niemowląt, oliwek dla nie-
mowląt, pudru dla niemowląt, usługi handlu detalicznego, 
usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi w zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą 
i sprzedażą środków do czyszczenia zębów, środków 
do czyszczenia toalet, środków dezynfekcyjnych do toalet, 
preparatów do usuwania kamienia kotłowego do celów go-
spodarstwa domowego, preparatów do usuwania rdzy, pre-
paratów do wywabiania plam, preparatów odtłuszczających, 
środków myjących, środków zmiękczających do tkanin, pre-
paratów do odbarwiania, preparatów do ożywiania barw, 
preparatów do wybielania, wody perfumowanej do praso-
wania, ściereczek impregnowanych środkami do czyszcze-
nia i/lub środkami odkażającymi, usługi handlu detalicznego, 
usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi w zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą 
i sprzedażą przyborów toaletowych, zestawów kosmetyków, 
płynów do kąpieli w pianie, żeli pod prysznic, preparatów 
kosmetycznych do kąpieli i prysznicowych, pomadek do ust, 
balsamów do ust, preparatów nawilżających, chłodzących 
masek na oczy, maseczek do twarzy, preparatów do depila-
cji, dezodorantów, dezodorantów antyperspiracyjnych, 
sztucznych paznokci, klejów do sztucznych paznokci, prepa-
ratów do pielęgnacji paznokci, produktów do regeneracji 
paznokci, lakierów do paznokci, zmywaczy do paznokci, na-
klejanych ozdób do paznokci, szablonów do paznokci, usługi 
handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on-line 
oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
związane z reklamą i sprzedażą szamponów, odżywek 
do włosów, olejków do odżywiania włosów, żeli do włosów, 
wosków do włosów, lakierów do włosów, preparatów do ko-
loryzacji włosów, preparatów do rozjaśniania włosów, usługi 
handlu detalicznego, usług, sprzedaży detalicznej on-line 
oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
związane z reklamą i sprzedażą rzęs sztucznych, waty do ce-
lów kosmetycznych, płatków kosmetycznych, wacików, chu-
steczek do twarzy, preparatów do demakijażu, produktów 
do pielęgnacji jamy ustnej, płynów do płukania ust i odświe-
żaczy oddechu, środków wybielających do zębów, środków 
do polerowania zębów, preparatów wybielających do zę-
bów, środków kosmetycznych do usuwania przebarwień, 
usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej 
on line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłko-
wej związane z reklamą i sprzedażą świec, knotów, świec 
(perfumowanych), świec do aromaterapii, oświetlenia bożo-
narodzeniowego [świec], świec w puszkach, świec w szkla-
nych słoikach, świeczek do podgrzewaczy, świec pływają-
cych, świeczników, usługi handlu detalicznego, usługi sprze-
daży detalicznej on line oraz usługi w zakresie detalicznej 
sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą prepa-
ratów farmaceutycznych, preparatów higienicznych do ce-
lów medycznych, dietetycznych substancji żywieniowych 
do celów medycznych, preparatów do sterylizacji butelek 
do karmienia dzieci, żywności dla niemowląt, suplementów 
diety dla niemowląt i dzieci, usługi handlu detalicznego, 
usługi sprzedaży detalicznej on line oraz usługi w zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą 
i sprzedażą plastrów, materiałów opatrunkowych, pieluszek 
dla niemowląt, pielucho-majtek dla dzieci, talku, leków wy-
dawanych bez recepty, pieluch, majtek i wkładek stosowa-
nych w nietrzymaniu moczu, tamponów, preparatów 
do niszczenia robactwa, fungicydów, preparatów chwasto-
bójczych, intymnych preparatów nawilżających, zestawów 
testów owulacyjnych, usługi handlu detalicznego, usługi 
sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicz-
nej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą 
folii metalowych do gotowania, folii metalowych do zawija-
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nia i pakowania, pojemników z folii aluminiowej, wyrobów 
skórzanych, skóry i imitacji skóry oraz wyrobów z tych mate-
riałów, usługi handlu detalicznego, usług sprzedaży detalicz-
nej on-line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wy-
syłkowej związane z reklamą i sprzedażą drobnych wyrobów 
metalowych, metali nieszlachetnych i ich stopów, zapięć 
z metali nieszlachetnych, łączników rozporowych z metalu, 
metalowych kołków do ścian, kotew, śrub, nakrętek, gwoździ 
i nitów, rur i rurek metalowych, półek, stojaków, kredensów, 
zamków i kłódek, skrzynek narzędziowych, rączek/uchwy-
tów narzędzi, klamer do elektronarzędzi, usługi handlu deta-
licznego, usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z re-
klamą i sprzedażą kabli nieelektrycznych i drutów z metali 
nieszlachetnych, narzędzi i przyrządów (ręcznie sterowa-
nych), noży, nożyczek, skrobaczek do czyszczenia dna łodzi, 
szczotek drucianych, młotków, śrubokrętów, wymiennych 
ostrza wkrętaka i nasadek do wkrętów, szczypców płaskich, 
cęgów do cięcia drutu, szczypców, kleszczy, kluczy imbuso-
wych [sześciokątnych], kluczy [narzędzi], kluczy maszyno-
wych nastawnych, łyżek do opon, obcinaków do kabli, urzą-
dzeń do zdejmowania izolacji z przewodów i przecinaczy, 
narzędzi skrawających, przyrządów do ostrzenia noży, usługi 
handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on-line 
oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
związane z reklamą i sprzedażą pił, pilników, obcinaków 
do rur, skrobaków, maszyn do zszywania, szpadli, kielni, wier-
teł, szlifierek, strugarek, śrubokrętów, nożyc, obcinaczy. ima-
deł, narzędzi do zdzierania powłok, wałków do brzegów ta-
pet, nożyków do zdzierania powłok, narzędzi do zdejmowa-
nia powłok, szpachli do kitowania i kielni, narzędzi do czysz-
czenia pędzli, noży do majsterkowania, noży uniwersalnych, 
noży do tapet, brzeszczotów, uchwytów dalekiego zasięgu, 
usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej 
on-line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysył-
kowej związane z reklamą i sprzedażą wierteł do narzędzi 
ręcznych i obsługiwanych ręcznie, piłek do metali, pistole-
tów do uszczelniania, narzędzi ogrodniczych, zestawów 
do manicure, zestawów do pedicure, pilników do paznokci, 
obcinaczy do paznokci, pincet, nożyczek, zalotek do rzęs, 
brzytew, golarek, maszynek do strzyżenia włosów do użytku 
osobistego, usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży 
detalicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicznej sprze-
daży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą instruktażo-
wych, dydaktycznych i pomiarowych urządzeń i przyrzą-
dów, kalkulatorów, maszyn rozrywkowych, aparatury i narzę-
dzi naukowych, urządzeń i przyrządów, wszystkich do na-
grywania, transmisji, przechowywania i reprodukcji danych 
audio, wizualnych i audiowizualnych, aparatów, aparatów 
cyfrowych, kamer, kamer cyfrowych, wyrobów optycznych, 
usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on-
-line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
związane z reklamą i sprzedażą okularów, okularów przeciw-
słonecznych, soczewek [szkieł], przewodów elektrycznych 
i elektronicznych, okablowania do komputerów, kabli siecio-
wych, kabli USB, eurozłączy, kabli HDMI, pokrowców na ka-
ble, baterii, baterii suchych, baterii do ponownego ładowa-
nia, baterii litowych, baterii alkalicznych, usługi handlu deta-
licznego, usługi sprzedaży detalicznej on line oraz usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z re-
klamą i sprzedażą odzieży ochronnej, rękawic do ochrony 
przed wypadkami, nakolanników dla robotników, masek 
ochronnych, taśm mierniczych, ładowarek do e- papierosów, 
ładowarek do telefonów komórkowych, usługi handlu deta-
licznego, usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z re-
klamą i sprzedażą płyt kompaktowych, nagranych dysków 

kompaktowych, płyt DVD, nagranych płyt DVD, butelek dla 
niemowląt, ustników do buteleczek do karmienia, smocz-
ków, gryzaków, kubków do karmienia, szczotek do włosów 
dla dzieci, prezerwatyw, akcesoriów wspomagających 
współżycie seksualne, usługi handlu detalicznego, usługi 
sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicz-
nej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą 
metali szlachetnych i ich stopów, biżuterii, naszyjników, kol-
czyków, bransoletek, bransoletek na kostkę, pierścionków, 
biżuterii do kolczykowania ciała, imitacji biżuterii, kamieni 
szlachetnych, przyrządów zegarmistrzowskich i chronome-
trycznych, zegarów, zegarków, szkatułek na biżuterię, zwija-
nych etui na biżuterię, stojaków na biżuterię, usługi handlu 
detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz usłu-
gi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane 
z reklamą i sprzedażą gazet, kartonów, kredy, książek, dru-
ków, kartek z życzeniami, papieru do pakowania prezentów, 
kokardek upominkowych, etykietek na prezenty, bonów 
upominkowych, papieru do pakowania prezentów, toreb 
i pudełek na prezenty z tworzywa sztucznego lub papieru, 
ozdób papierowych, usługi handlu detalicznego, usługi 
sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicz-
nej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą 
pamiętników, dzienników, albumów fotograficznych, note-
sów, kalendarzy, książek adresowych, książeczek urodzino-
wych, druków, naklejek, bloczków notatnikowych, pamiętni-
ków, albumów, kart pocztowych, organizatorów osobistych, 
kartek do notatek i notatników, papeterii i kopert, usługi han-
dlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz 
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związa-
ne z reklamą i sprzedażą segregatorów, zastawy stołowej 
papierowej na przyjęcia, publikacji drukowanych, fotografii, 
obrazów i plakatów, materiałów instruktażowych i dydak-
tycznych, wykresów, tablic szkolnych, desek kreślarskich 
i sztalug, kalkomanii, planów, map i globusów, klejów, pędzli 
malarskich, serwetek papierowych dla niemowląt i dzieci, 
gumek do wycierania, liter alfabetu i symboli numerycznych, 
usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on-
-line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
związane z reklamą i sprzedażą ozdób papierowych na przy-
jęcia, ozdób do ciast, papierowych osłonek i foremek na ba-
beczki, papierowych lub kartonowych pudełek na ciasta, to-
reb z papieru lub tworzyw sztucznych na przyjęcia, jednora-
zowej zastawy na przyjęcia, jednorazowej zastawy stołowej, 
papierowych lub z tworzyw sztucznych nakryć [obrusów] 
stołowych, girland papierowych, banerów, rolek i odznak, ar-
tykułów papierniczych na przyjęcia, bloczków na zaprosze-
nia na przyjęcia, usługi handlu detalicznego, usługi sprzeda-
ży detalicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicznej 
sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą przy-
borów i materiałów piśmiennych, artykułów papierniczych, 
piór i długopisów, ołówków, gumek do wycierania, matryc, 
kalkomanii, szablonów, pędzli malarskich wałków malarskich, 
materiałów z tworzyw sztucznych do pakowania, papieru 
pergaminowego, torebek do pieczenia z papieru, filtrów 
do kawy z papieru, serwetek papierowych, papierowych ser-
wet na stół, papierowych serwetek o wzorze koronkowym, 
materiałów z tworzyw sztucznych do pakowania, papieru 
higienicznego, chusteczek higienicznych do nosa, chuste-
czek do twarzy, usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży 
detalicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicznej sprze-
daży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą wkładek 
do śmietników, z tworzyw sztucznych i/lub papieru, zapa-
chowych worków na śmieci, toreb na śmieci z papieru i/lub 
plastiku, ręczników papierowych, papieru kuchennego 
w rolkach, folii spożywczej, plastikowych torebek do prze-
chowywania żywności do użytku domowego, folii do pako-
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wania prezentów, usługi handlu detalicznego, usługi sprze-
daży detalicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicznej 
sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą etui 
i futerałów na telefony komórkowe, smartfonów, tabletów, 
urządzeń do nawigacji satelitarnej, kufrów i toreb podróż-
nych, nosidełek dla zwierząt, kołnierzy, uprzęży i smyczy dla 
psów i kotów, akcesoriów dla zwierząt domowych, pomocy 
do pielęgnacji zwierząt, toreb, portmonetek, portfeli, futera-
łów, kosmetyczek, kosmetyczek na przybory toaletowe, to-
reb na pranie, worków siatkowych do prania ubrań, etui 
na karty, bagażu, aktówek, breloczków do kluczy, parasoli, 
usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej  
on-line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłko-
wej związane z reklamą i sprzedażą mebli, mat, luster, luster 
powiększających, lusterek kieszonkowych, ramek na zdjęcia 
i ram do obrazów, ozdób, figurek, doniczek do kwiatów, do-
nic na rośliny, koszyków, szyldów, tablic ogłoszeń, tablic 
memo, usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży deta-
licznej on-line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży 
wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą przyborów i po-
jemników kuchennych lub do gospodarstwa domowego, 
maselniczek form i foremek [przyborów kuchennych], form 
do ciast i ciastek, formy do krojenia ciast i ciastek, szczypców 
do makaronu spaghetti, pras do czosnku [sprzętu kuchenne-
go], trzepaczek do ubijania piany, łopatek, pałeczek chiń-
skich, foremek do lodu, podstawek pod szklanki, pałeczek 
do koktajli, ręcznych młynków do kawy, dzbanków do parze-
nia kawy nieelektrycznych, usługi handlu detalicznego, usłu-
gi sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi w zakresie deta-
licznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą 
form do pieczenia, brytfann, desek do krojenia, tac z uchwy-
tami, na składanych nóżkach, pojemników z przegrodami 
do przechowywania sztućców, tac do użytku domowego, 
słoików do zastosowań domowych, balonów szklanych [po-
jemników], garnków kuchennych, szpilek kuchennych meta-
lowych, korkociągów, tarek, bidonów, termosów, patelni 
do gotowania, patelni do smażenia, usługi handlu detalicz-
nego, usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi w za-
kresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą 
i sprzedażą lejków, kółek na serwetki, pieprzniczek, młynków 
do pieprzu, solniczek, wałków do ciasta, zatyczek, sitek, 
sztućców, zastawy stołowej, obieraczy do warzyw, rozdrab-
niaczy do warzyw, szatkownic do warzyw, urządzeń do kro-
jenia jajek, noży kuchennych, szczypców, kleszczy, nożyczek 
domowych, przyrządów do krojenia makaronu, narzędzi 
do cięcia pizzy, usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży 
detalicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicznej sprze-
daży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą chochli, 
grzebieni i gąbek, szczotek, sprzętu i artykułów do sprzątania 
i czyszczenia, szczotek do szorowania, szmatek do czyszcze-
nia, gąbek, szczotek do misek klozetowych, dozowników pa-
pieru toaletowego, usługi handlu detalicznego, usługi sprze-
daży detalicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicznej 
sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą mio-
teł, szufelek do zamiatania, kubłów, mopów, tkanin, ściere-
czek do kurzu, gąbek czyszczących, zmywaków do szorowa-
nia, waty stalowej, gąbek czyszczących z waty stalowej nasą-
czanych mydłem, gąbek do szorowania, usługi handlu deta-
licznego, usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z re-
klamą i sprzedażą desek do prasowania, pokrowców na de-
ski do prasowania, suszarek do bielizny, rękawic gumowych 
do użytku domowego, przepychaczek do czyszczenia od-
pływu, surowca lub półproduktu szklanego (oprócz szkła dla 
budownictwa), porcelany, naczyń ceramicznych i wyrobów 
szklanych, naczyń ceramicznych, naczyń szklanych do napo-
jów, dzbanków, usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży 

detalicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicznej sprze-
daży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą butelek 
na wodę, bidonów sportowych, słomek do picia napojów, 
misek, filiżanek, kieliszków do jajek, zastawy stołowej, kub-
ków, talerzy, czajniczków do herbaty, dozowników do folii 
samoprzylegającej, garnków i sprzętu kuchennego, ozdób, 
koszy na śmieci, szczoteczek do zębów (elektrycznych i nie-
elektrycznych) oraz uchwytów na nie, wykałaczek, nici den-
tystycznych, taśm dentystycznych wykałaczek dentystycz-
nych i uchwytów na nie, usługi handlu detalicznego, usługi 
sprzedaży detalicznej on line oraz usługi w zakresie detalicz-
nej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą 
koryt i misek do karmienia, karmników dla ptaków, koryt i mi-
sek do picia, grzebieni dla zwierząt, szczotek dla zwierząt, 
klatek dla zwierząt, klatek dla ptaków, akwariów kulowych 
i zbiorników dla ryb, sprzętu gospodarstwa domowego i po-
jemników, kuwet dla zwierząt domowych, łopatek do usu-
wania nieczystości, grzebieni do wyczesywania pcheł, zaba-
wek dla zwierząt domowych, przędzy i nici, przędzy i nici 
dziewiarskich, nici i przędzy do szycia, mebli, tekstyliów i wy-
robów tekstylnych, usługi handlu detalicznego, usługi sprze-
daży detalicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicznej 
sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą bieli-
zny pościelowej i koców, pokryć stołowych, ręczników, po-
kryć podłogowych, dywanów, chodników i mat, maty, tapet 
i obić ściennych, ściereczek do naczyń, prześcieradeł, posze-
wek na kołdry, poszewek na poduszki [poszew na poduszki], 
poduszek, wezgłowia, zasłon, rolet, koców dla niemowląt, 
koców z polara, prześcieradeł do łóżeczek dziecięcych, ko-
ców do łóżeczek dziecięcych, ochraniaczy do łóżeczek dzie-
cięcych, ręczników z kapturem, usługi handlu detalicznego, 
usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi w zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą 
i sprzedażą odzieży, obuwia, nakryć głowy, skarpetek, ręka-
wiczek z jednym palcem, rękawiczek dla niemowląt (rękawi-
czek z jednym palcem), śpiochów dla niemowląt, bielizny 
osobistej, pajacyków dla dzieci [odzieży], śliniaków, artyku-
łów pasmanteryjnych z wyjątkiem nici, szpilek, igieł, usługi 
handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on-line 
oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
związane z reklamą i sprzedażą sztucznych kwiatów, akceso-
riów do włosów, zabawek, gier, przedmiotów do zabawy, 
zabawek do wanny, edukacyjnych zabawek dla niemowląt 
i dzieci, wiszących zabawek ruchomych do łóżeczek dziecię-
cych, konfetti, strzelających zabawek z niespodzianką, kości 
do gry, gwizdków do zabawy, lalek, misiów pluszowych, tub 
strzelających na imprezy, świecących pałeczek, piniat, czape-
czek na przyjęcia, masek na przyjęcia, dekoracji bożonaro-
dzeniowych i okolicznościowych, ozdób choinkowych, usłu-
gi handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on line 
oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
związane z reklamą i sprzedażą artykułów sportowych, przy-
rządów i sprzętu sportowego, sprzętu do ćwiczeń fizycz-
nych, zabawek dla zwierząt domowych, mięsa i wędlin, ryb, 
drobiu i dziczyzny, ekstraktów mięsnych, galaretek, dżemów, 
owoców gotowanych, jaj, mleka i produktów nabiałowych, 
olejów jadalnych i tłuszczów, owoców morza, owoców i wa-
rzyw, orzechów jadalnych i nasion, masła i margaryny, jogur-
tu, śmietany [produktów mleczarskich], preparatów sporzą-
dzonych z wszystkich wyżej wymienionych towarów, usługi 
handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on-line 
oraz usług w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
związane z reklamą i sprzedażą zup, mlecznych produktów, 
musów, schłodzonych deserów, dżemów i galaretek, sałatek, 
napojów z produktów mlecznych, słodkich past [do smaro-
wania pieczywa], pikantnych past [do smarowania pieczy-
wa], nadzień, przekąsek, potraw gotowych, półproduktów 
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żywnościowych, składników do przygotowywania posiłków, 
protein spożywczych, usługi handlu detalicznego, usługi 
sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicz-
nej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą 
dipów, kawy, herbaty, kakao i substytutów kawy, ryżu, tapioki 
i sago, mąki i produktów zbożowych, chleba, wyrobów cu-
kierniczych i słodyczy, usługi handlu detalicznego, usługi 
sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicz-
nej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą 
lodów spożywczych, cukru, miodu, melasy, drożdży, proszku 
do pieczenia, soli, musztardy, octu, sosów, ziół, przypraw, 
lodu, wyrobów cukierniczych, czekolady, czekoladek, wyro-
bów z czekolady, batonów czekoladowych, lodów spożyw-
czych, wyrobów cukierniczych z czekolady, cukierków cze-
koladowych, słodyczy czekoladowych, nasion, cebulek roślin, 
naturalnych roślin i kwiatów, usługi handlu detalicznego, 
usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi w zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą 
i sprzedażą artykułów spożywczych dla zwierząt, suchej kar-
my dla zwierząt, karmy dla psów w puszkach, karmy dla 
szczeniąt, kompletnej suchej karmy odżywczej dla psów, 
gryzaków ze skór surowych, przysmaków dla zwierząt na ba-
zie mięsa i czekolady, ciastek dla zwierząt, odżywczej karmy 
dla starszych zwierząt, karmy dla kotów w puszkach, karmy 
dla kotków, kompletnej suchej karmy odżywczej dla kotów, 
usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej 
on line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłko-
wej związane z reklamą i sprzedażą ściółki dla zwierząt, pod-
ściółki dla małych zwierząt, smakołyków dla małych zwierząt, 
nasion dla ptaków, kul tłuszczowych dla ptaków, karmy dla 
ryb, roślin wodnych do ozdoby akwariów, karmy dla królików, 
dodatków, nie do celów medycznych, do karm dla zwierząt, 
siana, słomy, usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży 
detalicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicznej sprze-
daży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą piwa, wód 
mineralnych i gazowanych, napojów bezalkoholowych i al-
koholowych, cydru, gruszecznika [wina], piwa jasnego typu 
ale, piwa pełnego jasnego, napojów owocowych i soków 
owocowych, soków z warzyw, napojów niealkoholowych, 
napojów typu kola, lemoniady, napojów gazowanych, napo-
ju imbirowego, napojów energetyzujących, syropów i in-
nych preparatów do produkcji napojów, usługi handlu deta-
licznego, usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z re-
klamą i sprzedażą tytoniu i wyrobów tytoniowych, przybo-
rów dla palaczy, zapałek, zapalniczek do papierosów, bibułek 
papierosowych, papierosów elektronicznych, ciekłych roz-
tworów do użytku w e-papierosach, atomizerów, customize-
rów i clearomizerów do papierosów elektronicznych, usługi 
doradcze i informacyjne dotyczące wyżej wymienionych 
usług, 36 operacje walutowe, wymiana pieniędzy, usługi 
kantorów, dostarczanie informacji dotyczących kursów wy-
miany walut, dostarczanie waluty obcej, handel walutami, 
handel walutami on-line w czasie rzeczywistym, informacja 
finansowa w postaci kursów walut, notowania kursów wy-
miany walut, przewidywanie kursów walutowych, rynek de-
wizowy, skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące 
obrotu walutą obcą, sporządzanie i notowanie informacji 
o kursach wymiany walut, swapy walutowe, udostępnianie 
informacji na temat cen kursu walut, usługi agencji wymiany 
pieniędzy, usługi doradcze dotyczące wymiany waluty ob-
cej, usługi finansowych baz danych związane z wymianą wa-
lut, wymiana i przelew środków pieniężnych, zapewnianie 
list kursów walutowych, biura wymiany walut, usługi gotów-
kowe, czekowe i przekazy pieniężne, elektroniczny transfer 
środków pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji, 
zautomatyzowane usługi płatnicze, usługi w zakresie przesy-

łania pieniędzy, usługi w zakresie elektronicznych płatności, 
agencje nieruchomości, agencje ściągania wierzytelności, 
analizy finansowe, banki z dostępem bezpośrednim np. 
przez Internet lub telefon (home banking), informacje ban-
kowe, operacje bankowe, bankowość hipoteczna, biura in-
formacji kredytowej, ściąganie czynszów, doradztwo w spra-
wach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczenio-
wych, zarządzanie finansami, wycena finansowa w ubezpie-
czeniach, bankowości i dotycząca nieruchomości, doradz-
two finansowe, informacje finansowe, operacje finansowe, 
usługi finansowe, tworzenie funduszy inwestycyjnych, usługi 
funduszy zabezpieczających, notowania giełdowe, pośred-
nictwo giełdowe, gwarancje jako kaucje, informacja o ubez-
pieczeniach, informacje bankowe, informacje finansowe, in-
westycje kapitałowe, lokaty kapitałowe, transfer elektronicz-
ny kapitału, usługi w zakresie karty debetowych i kredyto-
wych, obsługa kart debetowych i kredytowych, emisja kart 
debetowych i kredytowych, maklerstwo ubezpieczeniowe, 
maklerstwo giełdowe, notowania giełdowe, ekspertyzy 
do celów podatkowych, sponsorowanie i patronat finanso-
wy, sponsorowanie działalności sportowej, sponsorowanie 
i finansowanie programów telewizyjnych, filmowych i radio-
wych, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo ubezpiecze-
niowe, pożyczki finansowe, transakcje finansowe, ubezpie-
czenia, wymiana waluty, zarządzanie finansami, zarządzanie 
majątkiem nieruchomym, zarządzanie aktywami, 41 publi-
kowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie 
elektroniczne on-line materiałów niepobieralnych, publika-
cja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych 
lub Internetu, usługi w zakresie gier elektronicznych i konkur-
sów świadczone za pośrednictwem Internetu, udzielanie in-
formacji edukacyjnych on-line z komputerowej bazy danych 
lub za pośrednictwem Internetu, edukacja jako nauczanie, 
informacje o edukacji, studia filmowe, fotografia, fotorepor-
taże, salony gier, usługi gier świadczone on-line, organizowa-
nie gier hazardowych, usługi klubowe jako rozrywka lub na-
uczanie, komputerowe przygotowanie materiałów do publi-
kacji, pokazy kształcenia praktycznego, organizowanie i pro-
wadzenia warsztatów i szkoleń, organizowanie i prowadze-
nie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, or-
ganizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organi-
zowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, orga-
nizowanie zajęć, imprez, zawodów i turniejów sportowych, 
organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, pro-
dukcja imprez sportowych, udzielanie informacji związanych 
ze sportem, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, 
usługi w zakresie notowań wyników sportowych, publikacje 
elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elek-
troniczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek.
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(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi stomatologiczne.

(210) 495650 (220) 2019 02 06
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- 

-HANDLOWE KOMIREX SPÓŁKA JAWNA  
JAN ADAM MIROŃCZUK, Siemiatycze

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZŁOTE RUNO POLSKIE SMAKI

(531) 05.07.09, 05.03.13, 05.03.16, 05.11.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 grzyby suszone, przetwory z grzybów, grzy-
by mrożone, owoce mrożone, przetwory z owoców, kon-
centraty (pulpy) owocowe, mrożonki spożywcze, 31 grzyby 
świeże, owoce leśne świeże, owoce świeże.

(210) 495666 (220) 2019 02 06
(731) M. WOJCIECHOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA 

PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1994r.

(531) 26.13.25, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 
27.07.01

(510), (511) 35 usługi doradztwa biznesowego, profesjo-
nalne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności go-
spodarczej, 36 usługi doradztwa finansowego, doradztwo 
i ekspertyzy w sprawach finansowych, usługi doradztwa 
w sprawach ubezpieczeniowych, 45 usługi prawne, doradz-
two prawne, obsługa prawna firm, sporządzanie ekspertyz 
prawnych, mediacje.

(210) 495677 (220) 2019 02 06
(731) SNARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kwidzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SNARTO

(531) 26.15.09, 26.13.25, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 39 transport.

(210) 495681 (220) 2019 02 06
(731) KONOPKA KLAUDIA FIRMA HANDLOWA KLAUDIA, 

Stanisław Dolny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JEGOWYSOKOSC.PL BUTY PODWYŻSZAJĄCE

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 24.17.01, 24.17.02, 
29.01.14

(510), (511) 25 obuwie, obuwie podwyższające.

(210) 495690 (220) 2019 02 07
(731) FABRYKA WIERTŁA BAILDON SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BHH 1908 WIERTŁA BAILDON

(531) 24.09.03, 24.09.06, 14.03.20, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 8 brzeszczoty pił, przyrządy do znakowania, na-
rzędzia do niszczenia chwastów, przyrządy do cięcia, urzą-
dzenia do cięcia rur, dłuta, frezy, gwintowniki, maczety, noże, 
nożyce, ostrza, pilniki, piły, punktaki, rozwiertaki, skrobaki, 
strugi, szczypce, kleszcze, świdry, śrubokręty, tarniki, wiertła, 
uchwyty do wierteł, wiertarki piersiowe, wycinarki, 40 usługi 
informacji o obróbce materiałów, frezowanie, grawerowanie, 
szlifowanie, ostrzenie wierteł i frezów, lutowanie, hartowanie 
metali, obróbka metali, powlekanie metali, spawanie, tra-
wienie, 42 usługi opracowywania projektów technicznych 
w zakresie narzędzi, doradztwo techniczne w zakresie narzę-
dzi, usługi analiz chemicznych, usługi badań technicznych 
w dziedzinie mechaniki, usługi kontroli jakości w zakresie 
narzędzi, prace badawczo - rozwojowe dla osób trzecich.

(210) 495801 (220) 2019 02 11
(731) ROSAK HUBERT, Bronisławów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Róża Wiatrów
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(531) 01.01.17, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie balów, organizowanie i pro-
wadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, planowanie przyjęć [rozrywka], udostępnia-
nie obiektów i sprzętu do salonów gier, usługi rozrywkowe, 
usługi artystów estradowych, usługi klubowe [rozrywka lub 
nauczanie], organizowanie loterii, 43 restauracje samoob-
sługowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, kafeterie [bufety], biura zakwa-
terowania [hotele, pensjonaty], pensjonaty, usługi barowe, 
usługi hotelowe, usługi restauracyjne, wynajmowanie sal 
na zebrania, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej 
i szklanych naczyń, wypożyczanie urządzeń do gotowania, 
wypożyczanie dozowników wody pitnej, wynajmowanie za-
kwaterowania na pobyt czasowy, usługi osobistych kucha-
rzy, stołówki, informowanie i porady w zakresie przygotowy-
wania posiłków, bary szybkiej obsługi [snack-bary].

(210) 495872 (220) 2019 02 12
(731) GĄSKA TOMASZ SHINEON, Łaskarzew
(540) (znak słowny)
(540) SHINE ON
(510), (511) 35 sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet 
oraz sklepów detalicznych i hurtowych produktów myją-
cych i kosmetycznych do pojazdów, w tym produktów pie-
lęgnacji zewnętrznej i wewnętrznej pojazdów, produktów 
zabezpieczających pojazdy przed korozją, reklamy radiowe 
i telewizyjne, reklamy za pośrednictwem mediów elektro-
nicznych, zwłaszcza Internetu, usługi reklamowe i marke-
tingowe świadczone za pośrednictwem mediów społecz-
nościowych, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, 
druków, prospektów, broszur), 37 zabezpieczanie pojazdów 
przed korozją, zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, smaro-
wanie pojazdów, polerowanie pojazdów, mycie pojazdów, 
konserwacja pojazdów, czyszczenie pojazdów, renowacja 
lakieru pojazdów, pokrywanie lakieru pojazdów folią ochron-
ną, renowacja felg i opon pojazdów, pielęgnacja zewnętrzna 
i wewnętrzna pojazdów.

(210) 495884 (220) 2019 02 13
(731) POLSKA GRUPA BIOGAZOWA SPÓŁKA AKCYJNA, 

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

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 4 energia elektryczna wytwarzana z energii sło-
necznej, energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, gazy 
do ogrzewania, gazy do użytku jako paliwo, gazy palne, 
paliwa węglowodorowe, paliwa ze źródeł biologicznych, 
35 usługi handlu detalicznego związane z produktami 
ogrodniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z che-
mikaliami do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrod-
nictwie, usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikalia-
mi do stosowania w rolnictwie, księgowość i rachunkowość, 
usługi w zakresie administracji biurowej dla osób trzecich, 
usługi zarządzania biurowego dla osób trzecich, doradz-

two biznesowe, 37 budowa elektrowni, budowa budynków 
produkcyjnych i przemysłowych, budowa infrastruktury 
elektroenergetycznej, 39 dostarczanie energii cieplnej- dys-
trybucja, dostarczanie energii elektrycznej, dostarczanie 
gazu- dystrybucja, dostawa i dystrybucja energii elektrycz-
nej, dostawa i dystrybucja energii, dystrybucja energii od-
nawialnej, 40 produkcja energii przez elektrownie, usługi 
doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej, 
wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, 
wytwarzanie energii elektrycznej, wytwarzanie gazu i prądu 
elektrycznego, przetwarzanie żywności, recykling odpadów, 
przetwarzanie odpadów, usługi z zakresu zarządzania odpa-
dami (recykling), 42 analiza biochemiczna, analizy w zakresie 
inżynierii technologicznej, doradztwo techniczne w zakre-
sie produkcji, doradztwo techniczne związane z projekto-
waniem, programowanie oprogramowania do zarządzania 
energią, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
do zarządzania energią, opracowywanie systemów do zarzą-
dzania energią i prądem, 44 usługi doradcze i konsultacyjne 
związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.

(210) 495890 (220) 2019 02 13
(731) WIŚNIEWSKI JACEK GRZEGORZ, Góraszka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PA PROJECT AUTO

(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 samochody, 37 czyszczenie samochodów, 
39 wypożyczanie samochodów, 42 przegląd samochodów.

(210) 495899 (220) 2019 02 13
(731) STOKŁOSA JANUSZ STOKI, Rychwałd
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eZERKI

(531) 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 30 batoniki zbożowe, biszkopty, ciasta, ciastka, 
chipsy, chipsy owocowe, gofry, herbatniki, kanapki, krakersy, 
mąka, płatki zbożowe, przekąski, ryż, słodycze, snaki ryżo-
we, kukurydziane, orkiszowe, wafle, żywność na bazie mąki, 
31 otręby zbożowe, ziarna, płatki śniadaniowe.

(210) 495914 (220) 2019 02 13
(731) STOKŁOSA JANUSZ STOKI, Rychwałd
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIO E Eco Envoy

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.09
(510), (511) 30 paluszki, paluszki orkiszowe, paluszki pszen-
ne, paluszki topinambur, mąka z topinamburu.
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(210) 495953 (220) 2019 02 14
(731) WOLSKI PIOTR SZYMON HARD-ENDURO.PL, Kartuzy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HARD ENDURO.PL

(531) 27.05.01, 18.01.05, 02.01.08, 02.01.16, 02.01.23, 26.11.03
(510), (511) 35 sprzedaż motocykli, ich części i akcesoriów 
do motocykli.

(210) 495999 (220) 2019 02 15
(731) JASIŃSKI MARCIN ORIENT FOOD, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SHINSEN SUSHI

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.05, 03.09.01, 26.11.12
(510), (511) 30 sushi, ciasta, chow mein [chiński smażony 
makaron], chiński makaron ryżowy (bifun, niegotowany), 
chińskie ciasteczka księżycowe, chińskie pierożki gotowane 
na parze (shumai), chińskie pierożki jiaozi [pierogi], chińskie 
pierożki nadziewane (gyoza, gotowane), chińskie danie lo 
mein [makaron], ciasteczka, ciasteczka ryżowe, dania na ba-
zie ryżu, dashi-tsuyu [japoński bulion rybny], herbata, her-
bata cytrusowa z owocu yuzu, herbata jaśminowa, herbata 
z białego lotosu (baengnyeoncha), herbata z żeń-szenia 
[insamcha], herbata ze słonych sproszkowanych wodoro-
stów (kombu-cha), herbata zielona, jiaozi (pierogi nadzie-
wane), japońska mąka arrarutowa (kudzu-ko, do żywności), 
japońska zielona herbata, japoński chrzan bardzo pikantny 
w proszku (wasabi w proszku), japońskie biszkopty (kasutera), 
lody, makarony, makaron sojowy (harusame, nieugotowany), 
makaron ryżowy, makaron nitki, makaron azjatycki, napoje 
sporządzone z herbaty, okonomiyaki [japońskie wytrawne 
naleśniki], potrawy składające się głównie z ryżu, potrawy 
z makaronu, przyprawiony sos sojowy [chiyou], przekąski 
składające się głównie z ryżu, przekąski na bazie ryżu, ryż, 
senbei [ciastka ryżowe], sos teriyaki, sos z ostryg, sos z krewe-
tek, wasabi w proszku [japoński chrzan], warzywa w cieście, 
wodorosty [przyprawa], udon [makaron japoński], taiyaki 
(japońskie ciastka w kształcie ryby z różnymi nadzieniami), 
43 usługi restauracji sprzedających sushi, obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem 
(catering), bary, bary szybkiej obsługi [snack-bary], oferowa-
nie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywno-
ści i napojów w restauracjach i barach, przygotowywanie 
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego 
spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie 
posiłków i napojów, prowadzenie lokali gastronomicznych, 
restauracje samoobsługowe, snack-bary, świadczenie usług 
kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach 
wystawienniczych, usługi barowe, usługi kateringowe, usługi 
restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restaura-
cji szybkiej obsługi, usługi restauracyjne, usługi w zakresie 
przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie 
przygotowywania posiłków, usługi snack-barów, kawiarnie, 

kafeterie, restauracje samoobsługowe, catering w kafete-
riach szybkiej obsługi, dostarczanie żywności i napojów 
za pośrednictwem furgonetek, kafeterie [bufety], serwowa-
nie jedzenia i napojów, gastronomia mobilna, organizacja 
przyjęć weselnych [miejsca], organizacja przyjęć weselnych 
[żywność i napoje], katering obejmujący żywność i napoje 
na przyjęcia koktajlowe, dokonywanie rezerwacji restauracji 
i posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, organi-
zowanie posiłków w hotelach, przygotowywanie posiłków, 
spersonalizowane usługi planowania posiłków za pośrednic-
twem strony internetowej.

(210) 496009 (220) 2019 02 18
(731) ZIOBROŃ PIOTR, ZIOBROŃ ARKADIUSZ ARKO 

SPÓŁKA CYWILNA, Mielec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARKO

(531) 27.05.01, 26.11.03, 07.03.02, 26.04.09
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa okien, drzwi, 
parapetów, rolet i bram oraz materiałów, pokrycia dachowe.

(210) 496044 (220) 2019 02 18
(731) WRONA JAKUB MATEUSZ PROSOFT, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AVIATOR

(531) 29.01.02, 27.05.01, 01.01.17, 17.05.21, 18.05.01, 18.05.03
(510), (511) 18 torby, workoplecaki, plecaki, nesesery, waliz-
ki, aktówki, portmonetki, teki, dyplomatki, tornistry, 20 siedzi-
ska, fotele, poduszki, kanapy, materace, leżaki, sofy, 25 kom-
binezony, bluzy, bluzki, koszule, skarpetki, spodnie, spodenki, 
spódnice, legginsy, majtki, mundury, nakrycia głowy, kurtki, 
nauszniki, odzież wodoodporna, ochraniacze, piżamy, pod-
koszulki, płaszcze, potniki, pulowery, sukienki, swetry, szale, 
rękawiczki, szelki, t-shorty, żakiety, szlafroki, trykoty.

(210) 496234 (220) 2019 02 21
(731) KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH 

BIENIEK SPÓŁKA PARTNERSKA, Zabrze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIENIEK

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 analizy ekonomiczne do celów działalności 
gospodarczej, analizy gospodarcze, analizy rynku, audyt 
działalności gospodarczej, audyt przedsiębiorstw, audyt 
sprawozdań finansowych, badania i analizy rynkowe, biz-
nesowe usługi doradcze i konsultacyjne, biznesowe usługi 
doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
doradztwo biznesowe, doradztwo dotyczące działalności 
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gospodarczej, doradztwo podatkowe [rachunkowość], do-
radztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospo-
darczej, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], do-
radztwo związane z audytem, fakturowanie, ekonomiczne 
prognozy, komputerowe sporządzanie listy płac, księgo-
wość i prowadzenie ksiąg, księgowość i rachunkowość, ob-
sługa administracyjna firm na zlecenie, outsourcing [doradz-
two biznesowe], planowanie podatkowe [rachunkowość], 
pomoc w sporządzaniu listy płac, pośredniczenie i zawiera-
nie transakcji handlowych dla osób trzecich, profesjonalne 
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodar-
czej, prognozy i analizy ekonomiczne, prognozy ekono-
miczne do celów prowadzenia działalności gospodarczej, 
prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, przygotowanie 
listy płac, przygotowywanie i wypełnianie zeznań podatko-
wych, przygotowywanie wymiaru podatku [rachunki], przy-
gotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo podatko-
we, rachunkowość, księgowość i audyt, sporządzanie faktur, 
usługi biznesowe biegłych księgowych, usługi doradcze 
i informacyjne dotyczące rachunkowości, usługi doradcze 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa 
biznesowego, usługi podatkowe, zarządzanie rachunkowo-
ścią, 36 doradcze usługi zarządzania finansowego, doradz-
two i analiza finansowa, doradztwo inwestycyjne, doradz-
two w zakresie podatków, finansowe i inwestycyjne usługi 
konsultacyjne, firmy windykacyjne, ocena i wycena podat-
kowa, prognozy finansowe, 45 badania prawne, badanie 
stanu prawnego nieruchomości, doradztwo prawne, do-
radztwo w sporach sądowych, doradztwo w sprawach mał-
żeńskich, doradztwo związane z ochroną praw autorskich, 
doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi, 
dostarczanie informacji prawnych, mediacja [usługi praw-
ne], pomoc prawna przy tworzeniu umów, porady praw-
ne i zastępstwo procesowe, pośrednictwo w procedurach 
prawnych, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagad-
nień prawnych, sporządzanie ekspertyz prawnych, usługi 
adwokackie, usługi asystentów prawnych, usługi doradcze 
w zakresie prawa, usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi notarialne, 
usługi prawne, usługi radców prawnych, usługi w zakresie 
doradztwa prawnego, usługi w zakresie przygotowywania 
dokumentów prawnych.

(210) 496248 (220) 2019 02 21
(731) AKCES-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka
(540) (znak słowny)
(540) AURORA
(510), (511) 10 urządzenia do ćwiczeń do celów medyczno-
-rehabilitacyjnych, ortezy, medyczne aparaty ortopedycz-
ne, urządzenia ortopedyczne, instrumenty ortopedyczne, 
przyrządy terapeutyczne przystosowane dla osób niepeł-
nosprawnych, podpory ortopedyczne, szyny ortopedyczne, 
urządzenia do terapeutycznej stymulacji ciała, ortopedycz-
ne przyrządy unieruchamiające, aparatura do wzmacniania 
ciała [terapeutyczna], medyczne przyrządy terapeutyczne, 
terapeutyczne bandaże usztywniające, poduszki do użytku 
terapeutycznego, urządzenia treningowe sterowane kom-
puterowo do użytku terapeutycznego, maszyny do ćwiczeń 
do celów terapeutycznych, gorsety do celów terapeutycz-
nych, bandaże do celów ortopedycznych, kołnierze ortope-
dyczne, materace ortopedyczne do użytku medycznego, 
balkoniki i chodziki dla osób niepełnosprawnych, wózki 
na kółkach do celów medycznych, urządzenia ortopedycz-
ne, pojazdy kroczące, 12 wózki dla osób niepełnosprawnych, 

wózki dziecięce, składane wózki dziecięce, wózki rehabili-
tacyjne dla niepełnosprawnych, wózki dla osób niepełno-
sprawnych fizycznie i osób z upośledzeniem ruchowym.

(210) 496249 (220) 2019 02 21
(731) AKCES-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka
(540) (znak słowny)
(540) NITRO
(510), (511) 10 urządzenia do ćwiczeń do celów medyczno-
-rehabilitacyjnych, ortezy, medyczne aparaty ortopedycz-
ne, urządzenia ortopedyczne, instrumenty ortopedyczne, 
przyrządy terapeutyczne przystosowane dla osób niepeł-
nosprawnych, podpory ortopedyczne, szyny ortopedyczne, 
urządzenia do terapeutycznej stymulacji ciała, ortopedycz-
ne przyrządy unieruchamiające, aparatura do wzmacniania 
ciała [terapeutyczna], medyczne przyrządy terapeutyczne, 
terapeutyczne bandaże usztywniające, poduszki do użytku 
terapeutycznego, urządzenia treningowe sterowane kom-
puterowo do użytku terapeutycznego, maszyny do ćwiczeń 
do celów terapeutycznych, gorsety do celów terapeutycz-
nych, bandaże do celów ortopedycznych, kołnierze ortope-
dyczne, materace ortopedyczne do użytku medycznego, 
balkoniki i chodziki dla osób niepełnosprawnych, wózki 
na kółkach do celów medycznych, urządzenia ortopedycz-
ne, pojazdy kroczące, 12 wózki dla osób niepełnosprawnych, 
wózki dziecięce, składane wózki dziecięce, wózki rehabili-
tacyjne dla niepełnosprawnych, wózki dla osób niepełno-
sprawnych fizycznie i osób z upośledzeniem ruchowym.

(210) 496251 (220) 2019 02 21
(731) AKCES-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka
(540) (znak słowny)
(540) NOVA
(510), (511) 10 urządzenia do ćwiczeń do celów medyczno-
-rehabilitacyjnych, ortezy, medyczne aparaty ortopedycz-
ne, urządzenia ortopedyczne, instrumenty ortopedyczne, 
przyrządy terapeutyczne przystosowane dla osób niepeł-
nosprawnych, podpory ortopedyczne, szyny ortopedyczne, 
urządzenia do terapeutycznej stymulacji ciała, ortopedycz-
ne przyrządy unieruchamiające, aparatura do wzmacniania 
ciała [terapeutyczna], medyczne przyrządy terapeutyczne, 
terapeutyczne bandaże usztywniające, poduszki do użytku 
terapeutycznego, urządzenia treningowe sterowane kom-
puterowo do użytku terapeutycznego, maszyny do ćwiczeń 
do celów terapeutycznych, gorsety do celów terapeutycz-
nych, bandaże do celów ortopedycznych, kołnierze ortope-
dyczne, materace ortopedyczne do użytku medycznego, 
balkoniki i chodziki dla osób niepełnosprawnych, wózki 
na kółkach do celów medycznych, urządzenia ortopedycz-
ne, pojazdy kroczące, 12 wózki dla osób niepełnosprawnych, 
wózki dziecięce, składane wózki dziecięce, wózki rehabili-
tacyjne dla niepełnosprawnych, wózki dla osób niepełno-
sprawnych fizycznie i osób z upośledzeniem ruchowym.

(210) 496252 (220) 2019 02 21
(731) AKCES-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka
(540) (znak słowny)
(540) GENIUS
(510), (511) 10 urządzenia do ćwiczeń do celów medyczno-
-rehabilitacyjnych, ortezy, medyczne aparaty ortopedycz-
ne, urządzenia ortopedyczne, instrumenty ortopedyczne, 
przyrządy terapeutyczne przystosowane dla osób niepeł-
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nosprawnych, podpory ortopedyczne, szyny ortopedyczne, 
urządzenia do terapeutycznej stymulacji ciała, ortopedycz-
ne przyrządy unieruchamiające, aparatura do wzmacniania 
ciała [terapeutyczna], medyczne przyrządy terapeutyczne, 
terapeutyczne bandaże usztywniające, poduszki do użytku 
terapeutycznego, urządzenia treningowe sterowane kom-
puterowo do użytku terapeutycznego, maszyny do ćwiczeń 
do celów terapeutycznych, gorsety do celów terapeutycz-
nych, bandaże do celów ortopedycznych, kołnierze ortope-
dyczne, materace ortopedyczne do użytku medycznego, 
balkoniki i chodziki dla osób niepełnosprawnych, wózki 
na kółkach do celów medycznych, urządzenia ortopedycz-
ne, pojazdy kroczące, 12 wózki dla osób niepełnosprawnych, 
wózki dziecięce, składane wózki dziecięce, wózki rehabili-
tacyjne dla niepełnosprawnych, wózki dla osób niepełno-
sprawnych fizycznie i osób z upośledzeniem ruchowym.

(210) 496255 (220) 2019 02 21
(731) Gothals Limited, Nikozja, CY
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CROPP BLACK LABEL

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 496260 (220) 2019 02 21
(731) PAWŁOWSKA-TYSZKO JOANNA PASIEKA KUJAWSKA 

APICOM, Lubień Kujawski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sweet fit

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 preparaty aromatyczne do żywności, aro-
maty do ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, 
aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, baozi (nadzie-
wane kluski gotowane na parze), batony zbożowe, bibim-
bap [ryż z warzywami i wołowiną], preparaty usztywniające 
do bitej śmietany, bloki lodu, budyń ryżowy, bułeczki słod-
kie, bułki, burrito, chałwa, chipsy [produkty zbożowe], chleb 
chleb bezdrożdżowy, chow-chow [przyprawa], chutney 
[ostry, gęsty sos], ciasto [masa do pieczenia], ciasto na słod-
kie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, cykoria [sub-
stytut kawy], czekolada, czekolada pitna, dania liofilizowane, 
których głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizo-
wane, których głównym składnikiem jest ryż, dodatki sma-
kowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, esencje do ar-
tykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki 
eteryczne, gimbap [koreańskie danie z ryżu], gofry, gotowe 
potrawy na bazie makaronu, guma do żucia, herbata, herba-
ta mrożona, herbatniki petit-beurre, jadalny papier ryżowy, 
jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi nadzie-
wane), jogurt mrożony [lody spożywcze], kanapki, karmelki 
[cukierki], kasza kukurydziana, kasza manna, kasze spożyw-
cze, kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona, keczup, kiełki 
pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kostki lodu, kra-
kersy, kwiaty i liście jako substytuty herbaty, lody, lód natural-
ny lub sztuczny, lód w blokach, makaron nitki, makaron rurki, 
makaroniki [wyroby cukiernicze], makarony, mieszanki ciasta 
do okonomiyaki [japońskich wytrawnych naleśników], mię-

sne sosy, mięso zapiekane w cieście, miód, mleczko pszcze-
le, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musztarda, 
naleśniki, napary, inne niż do celów leczniczych, napoje 
czekoladowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje 
na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie ru-
mianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, okonomiyaki 
[japońskie wytrawne naleśniki], onigiri [kulki ryżowe], orze-
chy w czekoladzie, owies łuskany, galaretki owocowe [sło-
dycze], papier jadalny, papka ryżowa do celów kulinarnych, 
papryka [przyprawy], pasta migdałowa, pasty czekoladowe 
do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czeko-
lady, pastylki [wyroby cukiernicze], pasztet w cieście (pâté 
en croûte), pesto [sos], piccalilli [marynowane warzywa w pi-
kantnym sosie musztardowym], pielmieni [pierogi z nadzie-
niem mięsnym], piernik, pierożki na bazie mąki, pierożki ra-
violi, placki, płatki kukurydziane, pomadki [cukierki], potrawy 
liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, 
potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest 
ryż, pralinki, preparaty roślinne zastępujące kawę, produkty 
spożywcze na bazie owsa, propolis, proszki do sporządzania 
lodów, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, prze-
tworzone nasiona do użytku jako przyprawa, przyprawy, 
przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), 
ptifurki [ciasteczka], puddingi, quiche, ramen (japońskie da-
nie na bazie makaronu), mączka z roślin strączkowych, ryż, 
ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, siemię lniane do celów ku-
linarnych [przyprawa], słodziki naturalne, sorbety [lody], sos 
sojowy, sosy [przyprawy], sosy do makaronów, sosy owoco-
we, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, suchary, sushi, syrop 
z agawy [słodzik naturalny], syropy i melasa, tabule [sałatka 
z kuskus], tacos [danie meksykańskie], tapioka, tarty (z owo-
cami), tortille, wafle ryżowe, wareniki [pierogi z nadzieniem], 
wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świą-
tecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, 
wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyro-
by czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe bato-
niki zbożowe, zaczyn, zioła konserwowane [przyprawy].

(210) 496263 (220) 2019 02 21
(731) BIELAWSKA WYTWÓRNIA NAPOJÓW  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielawa

(540) (znak słowny)
(540) ZBOŻO
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, piwo.

(210) 496264 (220) 2019 02 21
(731) BIELAWSKA WYTWÓRNIA NAPOJÓW  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielawa

(540) (znak słowny)
(540) Browar Wielka Sowa
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, piwo.

(210) 496265 (220) 2019 02 21
(731) KUŚMIERSKI KRZYSZTOF, Uciechów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOWIE
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 03.07.05
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, piwo.

(210) 496285 (220) 2019 02 22
(731) DAKOTA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EUROCENTRUM GREEN & FRIENDLY

(531) 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 01.15.11, 01.15.13, 01.03.02, 
05.03.13, 13.01.17, 19.01.03, 01.07.06, 18.01.05, 27.05.01, 
27.05.05

(510), (511) 16 druki, drukowane materiały informacyjne, 
drukowane materiały reklamowe, gazetki, magazyny, broszu-
ry, katalogi, ulotki, torby na zakupy z papieru, torby na zakupy 
z tworzyw sztucznych, fotografie, 35 usługi w zakresie de-
sign - managementu na wszystkich poziomach funkcjono-
wania firmy, usługi agencji reklamowych, usługi promocyjne 
dotyczące działalności gospodarczej, badania rynku, opinii 
publicznej, w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi 
w zakresie kształtowania wizerunku, identyfikacji, usługi re-
krutacji personelu, designerów, usługi pomocy/pośrednic-
twa w nawiązywaniu kontaktów zawodowo - biznesowych, 
usługi w zakresie promowania towarów i usług osób trze-
cich, usługi doradcze w zakresie franchisingu, zarządzanie 
przedsiębiorstwami franchisingowymi, doradztwo w zakre-
sie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą,, 
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządza-
nie przedsiębiorstwami handlowymi, centrami handlowymi, 
punktami usługowym, sklepami - detalicznymi, hurtowymi, 
internetowymi, usługi w zakresie organizacji promocji sprze-
daży, usługi w zakresie rozpowszechniania i dystrybucji ma-
teriałów reklamowych, usługi marketingowe, analizy i rapor-
ty marketingowe, marketing internetowy marketing bezpo-
średni, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni i miejsc 
reklamowych i ogłoszeniowych, usługi w zakresie organizo-
wania targów i wystaw oraz pokazów w celach handlowych, 
promocyjnych lub reklamowych, usługi w zakresie dekoracji 
wystaw i witryn sklepowych, usługi w zakresie informacji 
handlowej i informacji o działalności gospodarczej, usługi 
sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, 
wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią: odzieży, obu-
wia, nakryć głowy, wyrobów jubilerskich, artykułów optycz-
nych, zegarów i zegarków, wyrobów zegarmistrzowskich, 
artykułów informatycznie - komputerowych, urządzeń 
oświetleniowych, artykułów wydawniczych, wyrobów pa-
pierniczych i piśmienniczych, wyrobów tekstylnych, artyku-
łów pasmanteryjnych, wyrobów ze skóry, sprzętu biurowe-
go, artykułów dekoracyjnych, artykułów sportowych, gier 
i zabawek, mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, produk-
tów związanych z wystrojem wewnętrznym i zewnętrznym 
powierzchni oraz urządzeniem i wyposażeniem domu, arty-
kułów wyposażenia łazienek, szkła i porcelany, produktów 
związanych z rekreacją, ogrodnictwem i majsterkowaniem, 
narzędzi oraz artykułów budowlanych, artykułów gospodar-
stwa domowego, sprzętu RTV i AGD, artykułów spożyw-
czych i przemysłowych, usługi w zakresie doradztwa i po-
mocy w zarządzaniu działalnością artystyczną, prowadzenia 
aukcji publicznych, administrowania hoteli i moteli, wynaj-
mowanie powierzchni wystawienniczej, usługi wyselekcjo-
nowania, z myślą o osobach trzecich, różnych produktów 

tak, aby umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie 
zakupu w dobrych warunkach, wynajmowanie powierzchni 
na działalność handlową i usługową, działalność artystyczna, 
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, punkty infor-
macji konsumenckiej, prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, wynajmowanie nośników reklamowych, 
36 wynajmowanie oraz sprzedaż pomieszczeń powierzchni 
biurowych, usługowych, handlowych, użytkowych i miesz-
kań, usługi sprzedaży powierzchni magazynowych i miejsc 
parkingowych, pośrednictwo w wynajmie oraz sprzedaży 
powierzchni handlowych, usługowych, administrowanie 
oraz zarządzanie nieruchomościami, w tym lokalami użytko-
wymi i kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi 
i rozrywkowymi, zbieranie czynszu i opłat, usługi w zakresie 
wyceny nieruchomości oraz powierzchni w centrach han-
dlowych, usługi w zakresie wyceny dzieł sztuki, antyków i bi-
żuterii, usługi w zakresie prowadzenia kantorów wymiany 
walut, usługi developerskie w zakresie finansowym, usługi 
agencji nieruchomości, usługi doradztwa w zakresie inwe-
stycji na rynku nieruchomości, usługi finansowe i bankowe, 
pośrednictwo w handlu nieruchomościami, wynajmowanie 
powierzchni na usługi bankowe, sponsorowanie finansowe, 
doradztwo w sprawach finansowych i ubezpieczeniowych, 
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, wycena finansowa 
w zakresie ubezpieczeń, bankowości, nieruchomości, 
37 usługi budowlane i projektowe, usługi instalacyjne, napra-
wa i czyszczenie pojazdów samochodowych w stacjach ob-
sługi, sprzątanie budynków, prowadzenie punktów usług 
pralniczych, instalowanie, konstruowanie pawilonów han-
dlowych i sklepów, wynajmowanie kopiarek, budowa i na-
prawy obiektów magazynowych, instalacja maszyn, montaż 
rusztowań, mycie okien, instalowanie i naprawy instalacji 
grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, usługi w za-
kresie naprawy i wymiany opon samochodowych, instalo-
wanie i naprawy urządzeń przeciwpożarowych i antywłama-
niowych, instalowanie i naprawy urządzeń łączności, w tym 
telefonów, usługi ogólnobudowlane związane z wykonywa-
niem budynków, prac inżynieryjnych, instalatorskich, remon-
towych, restauratorskich i konserwatorskich, informacja bu-
dowlana, doradztwo budowlane, 39 usługi związane z pro-
wadzeniem parkingów samochodowych i rowerowych, 
transport autobusami, dostarczanie towarów, dystrybucja 
gazet, dystrybucja towarów, wynajmowanie garaży, informa-
cja o składowaniu, informacja o transporcie, wypożyczanie 
kontenerów magazynowych, wypożyczanie chłodziarek 
i lad chłodniczych, magazynowanie, wynajmowanie maga-
zynów, pakowanie towarów, pośrednictwo transportowe, 
wynajmowanie powierzchni w celu sprzedaży samocho-
dów, 41 usługi związane z prowadzeniem klubów fitness, 
klubów gier komputerowych, kręgielni, sal kinowych, infor-
mowanie o imprezach rozrywkowych i o rekreacji, organizo-
wanie i prowadzenie konferencji, organizowanie konkursów 
i loterii, organizowanie wystaw, organizowanie zabaw i za-
wodów i imprez sportowych, organizowanie eventów, infor-
macja o modzie, wypożyczanie nagrań filmowych i dźwię-
kowych, organizowanie występów cyrkowych, usługi zwią-
zane z organizowaniem i prowadzeniem dyskotek, organizo-
wanie festiwali sztuki, w tym festiwali filmowych oraz poka-
zów filmowych, prowadzenie klubów rozrywkowych i spor-
towych, usługi w zakresie lunaparków, kultura fizyczna, usługi 
impresaryjne, organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
i edukacyjnych, parki rozrywki, planowanie przyjęć, przed-
stawienia teatralne, rezerwacja miejsc na widowiska, pokazy 
treningu, tresura zwierząt, informacja o wypoczynku, usługi 
związane z organizacją wypoczynku, wypożyczanie sprzętu 
sportowego, usługi związane z organizacją i prowadzeniem 
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nauczania i rozrywki: klubów edukacyjnych, rozrywkowych 
i poprawy zdrowia, dyskotek, balów, konkursów piękności, 
studia filmowego, przedstawień teatralnych, studia nagrań, 
salonów gier, sal koncertowych, organizacja i obsługa kon-
gresów, seminariów, sympozjów, zjazdów i przyjęć, organi-
zowanie spektakli z dziedziny kultury i edukacji, informacja 
o spektaklach i wystawach, wynajmowanie powierzchni 
w celu organizowania imprez kulturalnych, edukacyjnych, 
rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych przez osoby 
trzecie, informacja o edukacji, informacja o imprezach roz-
rywkowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, wy-
najmowanie i prowadzenie kortów tenisowych, wynajmo-
wanie i prowadzenie boisk i lodowisk, 42 usługi w następują-
cym zakresie: wzornictwo przemysłowe, stylizacja, architek-
tura, usługi artystów - grafików, designerów, projektantów, 
badania oraz opracowywanie projektów technicznych, pra-
ce badawczo - rozwojowe na rzecz osób trzecich, projekto-
wanie budynków, dekoracji wnętrz, opakowań, planowanie 
urbanistyczne, usługi w zakresie budowy i analiz systemów 
komputerowych, usługi w zakresie badania i udoskonalania 
nowych produktów, odpłatne udostępnianie komputero-
wych baz danych, wypożyczanie komputerów, konserwacja 
oprogramowania komputerów, usługi w zakresie grafiki arty-
stycznej, identyfikacja dzieł sztuki, administrowanie prawa-
mi, 43 usługi restauracyjne, barowe, cateringowe, usługi za-
kwaterowania tymczasowego, wynajem sal na posiedzenia, 
konferencje, usługi wypożyczania krzeseł, stołów, bielizny 
stołowej i zastawy stołowej, dostarczanie potraw i napojów, 
usługi związane z prowadzeniem barów, restauracji, kawiar-
ni, kafeterii, fast-foodów, wynajmowanie dystrybutorów au-
tomatycznych, opieka nad dziećmi, zarządzanie miejscami 
wystawowymi, 44 salony fryzjerskie, kosmetyczne i salony 
piękności, gabinety odnowy biologicznej, gabinety fizjotera-
peutyczne, gabinety fizykoterapeutyczne oraz wynajmowa-
nie powierzchni na prowadzenie takiej działalności przez 
osoby trzecie.

(210) 496286 (220) 2019 02 22
(731) KORAX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pyskowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KORAX

(531) 26.04.09, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 37 budownictwo, czyszczenie budynków 
od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, instalacja 
narzędzi na placach budowy, izolowanie budynków, kon-
sultacje budowlane, montaż rusztowań, nadzór budowlany, 
usługi doradztwa budowlanego, wynajem buldożerów, wy-
najem koparek, wynajem sprzętu budowlanego.

(210) 496288 (220) 2019 02 22
(731) DAKOTA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Eurocentrum Green & Friendly
(510), (511) 16 druki, drukowane materiały informacyjne, 
drukowane materiały reklamowe, gazetki, magazyny, broszu-
ry, katalogi, ulotki, torby na zakupy z papieru, torby na zakupy 
z tworzyw sztucznych, fotografie, 35 usługi w zakresie de-
sign - managementu na wszystkich poziomach funkcjono-

wania firmy, usługi agencji reklamowych, usługi promocyjne 
dotyczące działalności gospodarczej, badania rynku, opinii 
publicznej, w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi 
w zakresie kształtowania wizerunku, identyfikacji, usługi re-
krutacji personelu, designerów, usługi pomocy/pośrednic-
twa w nawiązywaniu kontaktów zawodowo - biznesowych, 
usługi w zakresie promowania towarów i usług osób trze-
cich, usługi doradcze w zakresie franchisingu, zarządzanie 
przedsiębiorstwami franchisingowymi, doradztwo w zakre-
sie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, 
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządza-
nie przedsiębiorstwami handlowymi, centrami handlowymi, 
punktami usługowym, sklepami - detalicznymi, hurtowymi, 
internetowymi, usługi w zakresie organizacji promocji sprze-
daży, usługi w zakresie rozpowszechniania i dystrybucji ma-
teriałów reklamowych, usługi marketingowe, analizy i ra-
porty marketingowe, marketing internetowy marketing 
bezpośredni, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni 
i miejsc reklamowych i ogłoszeniowych, usługi w zakresie 
organizowania targów i wystaw oraz pokazów w celach han-
dlowych, promocyjnych lub reklamowych, usługi w zakresie 
dekoracji wystaw i witryn sklepowych, usługi w zakresie in-
formacji handlowej i informacji o działalności gospodarczej, 
usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalo-
gowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią: odzie-
ży, obuwia, nakryć głowy, wyrobów jubilerskich, artykułów 
optycznych, zegarów i zegarków, wyrobów zegarmistrzow-
skich, artykułów informatycznie - komputerowych, urządzeń 
oświetleniowych, artykułów wydawniczych, wyrobów pa-
pierniczych i piśmienniczych, wyrobów tekstylnych, artyku-
łów pasmanteryjnych, wyrobów ze skóry, sprzętu biurowe-
go, artykułów dekoracyjnych, artykułów sportowych, gier 
i zabawek, mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, produk-
tów związanych z wystrojem wewnętrznym i zewnętrznym 
powierzchni oraz urządzeniem i wyposażeniem domu, arty-
kułów wyposażenia łazienek, szkła i porcelany, produktów 
związanych z rekreacją, ogrodnictwem i majsterkowaniem, 
narzędzi oraz artykułów budowlanych, artykułów gospodar-
stwa domowego, sprzętu RTV i AGD, artykułów spożyw-
czych i przemysłowych, usługi w zakresie doradztwa i po-
mocy w zarządzaniu działalnością artystyczną, prowadzenia 
aukcji publicznych, administrowania hoteli i moteli, wynaj-
mowanie powierzchni wystawienniczej, usługi wyselekcjo-
nowania, z myślą o osobach trzecich, różnych produktów 
tak, aby umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie 
zakupu w dobrych warunkach, wynajmowanie powierzchni 
na działalność handlową i usługową, działalność artystyczna, 
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, punkty infor-
macji konsumenckiej, prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, wynajmowanie nośników reklamowych, 
36 wynajmowanie oraz sprzedaż pomieszczeń / powierzch-
ni biurowych, usługowych, handlowych, użytkowych 
i mieszkań, usługi sprzedaży powierzchni magazynowych 
i miejsc parkingowych, pośrednictwo w wynajmie oraz 
sprzedaży powierzchni handlowych, usługowych, admini-
strowanie oraz zarządzanie nieruchomościami, w tym lokala-
mi użytkowymi i kompleksami handlowymi, usługowymi, 
hotelowymi i rozrywkowymi, zbieranie czynszu i opłat, usłu-
gi w zakresie wyceny nieruchomości oraz powierzchni 
w centrach handlowych, usługi w zakresie wyceny dzieł sztu-
ki, antyków i biżuterii, usługi w zakresie prowadzenia kanto-
rów wymiany walut, usługi developerskie w zakresie finanso-
wym, usługi agencji nieruchomości, usługi doradztwa 
w zakresie inwestycji na rynku nieruchomości, usługi finan-
sowe i bankowe, pośrednictwo w handlu nieruchomościami, 
wynajmowanie powierzchni na usługi bankowe, sponsoro-
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wanie finansowe, doradztwo w sprawach finansowych 
i ubezpieczeniowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 
wycena finansowa w zakresie ubezpieczeń, bankowości, nie-
ruchomości, 37 usługi budowlane i projektowe, usługi insta-
lacyjne, naprawa i czyszczenie pojazdów samochodowych 
w stacjach obsługi, sprzątanie budynków, prowadzenie 
punktów usług pralniczych, instalowanie, konstruowanie pa-
wilonów, handlowych - sklepów, wynajmowanie kopiarek, 
budowa i naprawy obiektów magazynowych, instalacja ma-
szyn, montaż rusztowań, mycie okien, instalowanie i napra-
wy instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, 
usługi w zakresie naprawy i wymiany opon samochodo-
wych, instalowanie i naprawy urządzeń przeciwpożarowych 
i antywłamaniowych, instalowanie i naprawy urządzeń łącz-
ności w tym telefonów, usługi ogólnobudowlane związane 
z wykonywaniem budynków, prac inżynieryjnych, instalator-
skich, remontowych, restauratorskich i konserwatorskich, 
informacja budowlana, doradztwo budowlane, 39 usługi 
związane z prowadzeniem parkingów samochodowych 
i rowerowych, transport autobusami, dostarczanie towarów, 
dystrybucja gazet, dystrybucja towarów, wynajmowanie ga-
raży, informacja o składowaniu, informacja o transporcie, wy-
pożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie 
chłodziarek i lad chłodniczych, magazynowanie, wynajmo-
wanie magazynów, pakowanie towarów, pośrednictwo 
transportowe, wynajmowanie powierzchni w celu sprzeda-
ży samochodów, 41 usługi związane z prowadzeniem klu-
bów fitness, klubów gier komputerowych, kręgielni, sal kino-
wych, informowanie o imprezach rozrywkowych i o rekreacji, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
konkursów i loterii, organizowanie wystaw, organizowanie 
zabaw i zawodów i imprez sportowych, organizowanie 
eventów, informacja o modzie, wypożyczanie nagrań filmo-
wych i dźwiękowych, organizowanie występów cyrkowych, 
usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem dysko-
tek, organizowanie festiwali sztuki w tym festiwali filmowych 
oraz pokazów filmowych, prowadzenie klubów rozrywko-
wych i sportowych, usługi w zakresie lunaparków, kultura fi-
zyczna, usługi impresaryjne, organizowanie wystaw w ce-
lach kulturalnych i edukacyjnych, parki rozrywki, planowanie 
przyjęć, przedstawienia teatralne, rezerwacja miejsc na wi-
dowiska, pokazy treningu, tresura zwierząt, informacja o wy-
poczynku, usługi związane z organizacją wypoczynku, wypo-
życzanie sprzętu sportowego, usługi związane z organizacją 
i prowadzeniem nauczania i rozrywki: klubów edukacyjnych, 
rozrywkowych i poprawy zdrowia, dyskotek, balów, konkur-
sów piękności, studia filmowego, przedstawień teatralnych, 
studia nagrań, salonów gier, sal koncertowych, organizacja 
i obsługa kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów 
i przyjęć, organizowanie spektakli z dziedziny kultury i edu-
kacji, informacja o spektaklach i wystawach, wynajmowanie 
powierzchni w celu organizowania imprez kulturalnych, edu-
kacyjnych, rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych przez 
osoby trzecie, informacja o edukacji, informacja o imprezach 
rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
wynajmowanie i prowadzenie kortów tenisowych, wynaj-
mowanie i prowadzenie boisk i lodowisk, 42 usługi w nastę-
pującym zakresie: wzornictwo przemysłowe, stylizacja, archi-
tektura, usługi artystów-grafików, designerów, projektantów, 
badania oraz opracowywanie projektów technicznych, pra-
ce badawczo - rozwojowe na rzecz osób trzecich, projekto-
wanie budynków, dekoracji wnętrz, opakowań,planowanie 
urbanistyczne, usługi w zakresie budowy i analiz systemów 
komputerowych, usługi w zakresie badania i udoskonalania 
nowych produktów, odpłatne udostępnianie komputero-
wych baz danych, wypożyczanie komputerów, konserwacja 
oprogramowania komputerów, usługi w zakresie grafiki arty-

stycznej, identyfikacja dzieł sztuki, administrowanie prawami 
autorskimi w zakresie dzieł sztuki, usługi projektowe, 43 usłu-
gi restauracyjne, barowe, cateringowe, usługi zakwaterowa-
nia tymczasowego, wynajem sal na posiedzenia, konferen-
cje, usługi wypożyczania krzeseł, stołów, bielizny stołowej 
i zastawy stołowej, dostarczanie potraw i napojów, usługi 
związane z prowadzeniem barów, restauracji, kawiarni, kafe-
terii, fast-foodów, wynajmowanie dystrybutorów automa-
tycznych, opieka nad dziećmi, zarządzanie miejscami wysta-
wowymi, 44 salony fryzjerskie, kosmetyczne i salony 
piękności, gabinety odnowy biologicznej, gabinety fizjotera-
peutyczne, gabinety fizykoterapeutyczne oraz wynajmowa-
nie powierzchni na prowadzenie takiej działalności przez 
osoby trzecie.

(210) 496295 (220) 2019 02 22
(731) BENEFIT IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MultiMuzeum

(531) 26.04.04, 26.01.03, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 9 karty zakodowane magnetycznie, karty na-
grane magnetycznie, karty chipowe, karty kredytowe, 
magnetyczne nośniki danych, magnetyczne nośniki infor-
macji, karty płatnicze, czytniki kart etapowych, kodowane 
karty lojalnościowe, elektroniczne karty chipowe kodowa-
ne, urządzenia fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, transfor-
mujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, magnetyczne 
nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, maszyny liczące, 
sprzęt przetwarzający dane i komputery, czytniki jako sprzęt 
przetwarzający dane, czytniki kodów kreskowych, oprogra-
mowanie komputerowe, urządzenia do transmisji dźwięku, 
urządzenia do przesyłania obrazów, urządzenia do odtwa-
rzania obrazów, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urzą-
dzenia do nagrywania obrazów, urządzenia do rejestrowania 
dźwięku, karty i etykiety elektroniczne i cyfrowe, magne-
tyczne, elektroniczne i cyfrowe karty dostępu, urządzenia 
do weryfikacji tożsamości (osób), elektroniczne punkty 
informacyjne, informatyczne i urządzenia cyfrowe, interak-
tywne terminale informacyjne, informatyczne i urządzenia 
cyfrowe, 16 czeki, bony wartościowe, bony upominkowe, 
niemagnetyczne karty kredytowe, bilety, broszury, czasopi-
sma, gazety, materiały szkoleniowe i instruktażowe, katalogi, 
biuletyny informacyjne, papierowe karty lojalnościowe, karty 
upominkowe, karty rejestracyjne, karty kredytowe nie elek-
troniczne, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, plakaty, al-
bumy, prospekty, blankiety, rysunki, pisma informacyjne, 
plany, rozkłady, harmonogramy, mapy geograficzne, mate-
riały instruktażowe, szkoleniowe i dydaktyczne (z wyjątkiem 
aparatów), mapy, mapy tras, przewodniki, 35 wynajmowanie 
nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni rekla-
mowej, reklama, zarządzanie programami lojalnościowymi, 
motywacyjnymi i promocyjnymi, organizacja, prowadzenie 
i nadzorowanie programów lojalnościowych i motywacyj-
nych dla klientów, organizowanie i zarządzanie programami 
motywacyjnymi i lojalnościowymi w zakresie działalności 
gospodarczej, doradztwo organizacyjne dotyczące progra-
mów lojalnościowych dla klientów, usługi w zakresie kart 
lojalnościowych, badania rynku, badania opinii publicznej, 
usługi zarządzania w działalności handlowej, administro-
wanie w działalności handlowej, prace biurowe, zarządza-
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nie programami świadczeń pracowniczych, organizowanie 
targów handlowych i wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, 36 emisja bonów wartościowych, emisja kart 
debetowych kredytowych, wydawania voucherów, infor-
macje finansowe, informacja o ubezpieczeniach, usługi fi-
nansowe, obsługa kart kredytowych i debetowych, kredyty 
ratalne, operacje finansowe, transakcje finansowe, pośred-
nictwo ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe, emisja 
kart przedpłaconych, wydawanie bonów wartościowych 
w związku z programami lojalnościowymi, 41 usługi infor-
macji o rekreacji, usługi klubowe (rozrywka), usługi klubów 
zdrowia, organizowanie i obsługa konferencji, przygotowy-
wanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
organizowanie konkursów, organizowanie i prowadzenie 
kursów edukacyjnych, organizowanie rozrywki, informacja 
o kulturze, edukacji i rozrywce, zapewnianie infrastruktury 
rekreacyjnej i wypoczynkowej, informacja o wypoczynku, 
usługi muzeów [wystawy], wydawanie audiobooków, pu-
blikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie tekstów 
medycznych, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc 
na wydarzenia kulturalne, usługi w zakresie rezerwacji bile-
tów do muzeum, udostępnianie obiektów muzealnych (po-
kazy, wystawy), organizowanie wizyt w muzeach, edukacja, 
szkolenia i rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, infor-
macja o imprezach rozrywkowych lub edukacyjnych, organi-
zowanie i przeprowadzanie wystaw z dziedziny kultury lub 
edukacji, produkcja i zarządzanie wystawami, konferencjami 
i imprezami sportowymi, kulturalnymi i muzycznymi, organi-
zacja i prowadzenie kolokwiów, okrągłych stołów, salonów 
branżowych, konferencji, kongresów, seminariów, debat, 
sympozjów, szczególnie w celach promocji czynności kul-
turalnych, udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego, 
usługi świadczone przez muzea, usługi doradcze w zakresie 
rozrywki, rezerwacja miejsc na wystawy, rezerwacja bile-
tów wstępu do muzeów, muzea, wystawy muzealne, usługi 
świadczone przez muzea, zapewnianie sprzętu, obiektów 
i usług muzealnych, 42 administrowanie stronami kompu-
terowymi (sieciowymi), analizy i projektowanie systemów 
komputerowych, doradztwo w sprawach sprzętu kompu-
terowego, instalacje, aktualizacja, konserwacja, powielanie, 
projektowanie i wypożyczanie oprogramowania kompute-
rowego, programowanie komputerowe, konwersja danych 
lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja danych 
przez programy komputerowe, wypożyczanie sprzętu kom-
puterowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich, w tym tworzenie i informatyczna obsługa 
portali internetowych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, usługi restauracyjne, cateringowe i kawiarniane, 
usługi w zakresie zakwaterowania tymczasowego, udostęp-
nianie obiektów i sprzętu na wystawy.

(210) 496314 (220) 2019 02 22
(731) FICEK KRZYSZTOF INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA  
DR N. MED KRZYSZTOF FICEK, Bieruń

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GO go fi

(531) 26.01.06, 26.01.12, 24.17.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 41 prowadzenie ośrodków sprawności fizycznej, 
prowadzenie zajęć poprawiających kondycję fizyczną, szko-
lenia w zakresie sprawności fizycznej, usługi w zakresie tre-
ningu fizycznego, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, 
doradztwo w zakresie treningu fizycznego, usługi trenerskie 
w zakresie ćwiczeń fizycznych, prowadzenie zajęć w zakre-
sie ćwiczeń fizycznych, treningi zdrowotne i treningi fitness, 
instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, organizacja 
i przeprowadzanie programów treningów z zakresu piłki 
nożnej, 44 rehabilitacja fizyczna, terapia zajęciowa i rehabi-
litacyjna, opracowanie indywidualnych programów rehabili-
tacji fizycznej, badanie sprawności fizycznej, fizjoterapia.

(210) 496342 (220) 2019 02 24
(731) BRZEŹNY MATEUSZ MACIEJ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Emka Ultra
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 496346 (220) 2019 02 24
(731) ELITE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Elite Invest

(531) 26.03.01, 24.15.01, 24.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, agencje mieszkanio-
we, wynajem nieruchomości, timesharing nieruchomości, 
zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nierucho-
mościami, organizowanie wynajmu nieruchomości, inwesto-
wanie w nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomo-
ści, usługi nabywania nieruchomości, zarządzanie powiernicze 
nieruchomościami, organizacja najmu nieruchomości han-
dlowych, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, usługi 
doradcze dotyczące nieruchomości, usługi konsultacyjne 
dotyczące nieruchomości, organizowanie ograniczonej wła-
sności nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, usługi 
ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, organizowanie 
finansowania zakupu nieruchomości, doradztwo w sprawach 
finansowych, planowanie inwestycji w nieruchomości, pomoc 
w zakupie nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących 
nieruchomości, oszacowania majątku nieruchomego, biura 
pośrednictwa handlu nieruchomościami, pośrednictwo w ob-
rocie nieruchomościami, usługi badawcze dotyczące nabywa-
nia nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakre-
sie nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku 
nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości 
mieszkaniowych, usługi inwestowania w nieruchomości ko-
mercyjne, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościa-
mi, usługi w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, 
dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, nabywa-
nie nieruchomości na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie 
wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi agencji 
w zakresie komercyjnych nieruchomości, pomoc w zakresie 
nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych 
w nieruchomościach, usługi agencji nieruchomości w zakresie 
wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości w zakresie 
dzierżawy ziemi, doradztwo związane z kredytami hipotecz-



Nr  ZT15/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 43

nymi na nieruchomości mieszkaniowe, usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z obiektami rozryw-
kowymi, pomieszczeniami przemysłowymi, budynkami han-
dlowymi, centrami handlowymi, osiedlami mieszkaniowymi, 
kompleksami budynków, usługi agencji w zakresie sprzedaży 
nieruchomości za prowizję, usługi agencji nieruchomości do-
tyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji nieru-
chomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, udzielanie 
informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednic-
twem internetu, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym 
dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, usługi wyka-
zów nieruchomości związanych z wynajmem domów i miesz-
kań, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprze-
dażą ziemi, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem 
i sprzedażą budynków, usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z lokalami do handlu detalicznego, organizowanie 
umów dzierżawy i najmu nieruchomości, 37 usługi budowla-
ne; usługi remontowe; usługi wyburzeniowe; budowa bloków 
mieszkalnych; budowa budynków mieszkalnych i komercyj-
nych; budowa budynków na zamówienie; budowa budyn-
ków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne; budowa 
części budynków; budowa domów; budowa domów na za-
mówienie; budowa nieruchomości; budowa nieruchomości 
komercyjnych; budowa nieruchomości mieszkalnych; budo-
wa nieruchomości przemysłowych; budowanie domów; bu-
dowanie nieruchomości; budownictwo; nadzór nad robotami 
budowlanymi; remont nieruchomości; remontowanie budyn-
ków; renowacja budynków; stawianie fundamentów; stawia-
nie ogrodzeń zabezpieczających; usługi budowlane; usługi 
budowlane i konstrukcyjne; usługi budowlane i naprawy bu-
dynków; usługi budowlane w zakresie budowania na potrze-
by przemysłu; usługi budowlane w zakresie budynków miesz-
kalnych; usługi budowlane w zakresie stawiania budynków; 
usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzenio-
we; usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków; usłu-
gi doradcze dotyczące remontów budynków; usługi doradcze 
dotyczące renowacji budynków; usługi doradcze dotyczące 
renowacji nieruchomości; usługi doradcze i informacyjne do-
tyczące budownictwa; usługi doradcze w zakresie budowa-
nia; usługi doradztwa w zakresie budowy budynków; usługi 
generalnych wykonawców budowlanych; usługi informacyjne 
w zakresie konstrukcji budynków; usługi odnawiania budyn-
ków; usługi odnawiania mieszkań; usługi w zakresie remontów 
budynków; wznoszenie budynków i innych konstrukcji; wzno-
szenie budynków prefabrykowanych; wznoszenie obszarów 
mieszkalnych; wznoszenie prefabrykowanych budynków 
i konstrukcji; zarządzanie projektami budowlanymi na terenie 
budowy; zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w za-
kresie konstruowania budynków; zarządzanie projektem bu-
dowy; działalność deweloperska.

(210) 496369 (220) 2019 02 25
(731) KUKULSKA MONIKA BEAUMED, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BELOCLINIC Medycyna Estetyczna i Laseroterapia

(531) 05.03.13, 05.03.14, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne, 
kliniki medyczne, doradztwo medyczne w zakresie derma-
tologii, usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób 
skóry.

(210) 496380 (220) 2019 02 25
(731) JĘDROWIAK PIOTR PAWEŁ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CONVEY

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.25, 27.01.02
(510), (511) 7 pasy napędowe (przenośnikowe), przenośniki 
i pasy do przenośników, taśmy przenośnikowe druciane, ta-
śmy przenośnikowe z metalu.

(210) 496382 (220) 2019 02 25
(731) OPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APTEKA na Kawaleryjskiej

(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 44 usługi farmaceutyczne.

(210) 496389 (220) 2019 02 25
(731) JĘDROWIAK PIOTR PAWEŁ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HARDY INDUSTRIAL CHAIN

(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12, 14.01.13
(510), (511) 6 złącza do łańcuchów, łańcuchy metalowe, 
7 łańcuchy do podnośników (części maszyn), 12 łańcuchy 
do motocykli, łańcuchy rowerowe, łańcuchy do pojazdów 
lądowych.

(210) 496457 (220) 2019 02 26
(731) SZCZEPANKIEWICZ WOJCIECH, Smolnica
(540) (znak słowny)
(540) Vitactin
(510), (511) 5 witaminy i preparaty witaminowe, tabletki 
witaminowe, witaminy prenatalne, dodatki witaminowe 
i mineralne, dodatki witaminowe w płynie, krople witamino-
we, mieszane preparaty witaminowe, musujące tabletki wi-
taminowe, napoje witaminizowane, preparaty witaminowe 
i mineralne, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne 
witaminy i mikroelementy, preparaty zawierające witaminę 
D, preparaty zawierające witaminę B, preparaty zawierające 
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witaminę C, preparaty zawierające witaminę A, suplemen-
ty diety składające się z witamin, suplementy diety sporzą-
dzone głównie z witamin, żelki witaminowe, suplementy 
witaminowe w postaci plastrów, 35 sprzedaż hurtowa i de-
taliczna towarów: witaminy i preparaty witaminowe, tablet-
ki witaminowe, witaminy prenatalne, dodatki witaminowe 
i mineralne, dodatki witaminowe w płynie, krople witamino-
we, mieszane preparaty witaminowe, musujące tabletki wi-
taminowe, napoje witaminizowane, preparaty witaminowe 
i mineralne, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne 
witaminy i mikroelementy, preparaty zawierające witaminę 
D, preparaty zawierające witaminę B, preparaty zawierające 
witaminę C, preparaty zawierające witaminę A, suplementy 
diety składające się z witamin, suplementy diety sporządzo-
ne głównie z witamin, żelki witaminowe, suplementy wita-
minowe w postaci plastrów.

(210) 496458 (220) 2019 02 26
(731) NEKS TAXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) feniks taxi

(531) 01.15.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 39 transport pasażerski.

(210) 496461 (220) 2019 02 26
(731) BARDELI ROMAN, Cieszyn
(540) (znak słowny)
(540) Bardeli
(510), (511) 25 odzież, odzież męska, odzież damska, odzież 
dziecięca, odzież wojskowa z khaki, krawaty, jedwabne kra-
waty, ascoty jako krawaty, fulary, apaszki, męskie apaszki, 
chustki, poszetki, szaliki, kaszmirowe szale, szaliki jedwab-
ne, długie szale damskie, szaliki do zawijania wokół szyi, 
szale i chusty na głowę, szale-tuby, chusty noszone na ra-
mionach, muszki, koszule, garnitury, 35 sprzedaż detaliczna 
lub hurtowa odzieży, odzieży męskiej, odzieży damskiej, 
odzieży dziecięcej, odzieży wojskowej z khaki, akcesoriów 
na szyję, krawatów, jedwabnych krawatów, ascotów jako 
krawatów, fularów, apaszek, męskich apaszek, chustek, po-
szetek, szalików, kaszmirowych szali, szalików jedwabnych, 
długich szali damskich, szalików do zawijania wokół szyi, 
szali i chust na głowę, szali-tub, chust noszonych na ramio-
nach, muszek, usługi agencji reklamowych, usługi agencji 
marketingowych, kompilacja reklam, rozpowszechnianie 
reklam, przygotowywanie reklam, publikacja reklam, rekla-
ma i usługi reklamowe, produkcja materiałów reklamowych 
i reklam, doradztwo dotyczące reklamy, usługi reklamy gra-
ficznej, usługi reklamy zewnętrznej, reklama i marketing, 
dystrybucja materiałów reklamowych, projektowanie logo 
reklamowych, przygotowywanie materiałów reklamowych, 
przygotowywanie kampanii reklamowych, reprodukcja 
materiału reklamowego, wykonywanie materiałów rekla-
mowych, produkcja materiałów reklamowych, projekto-
wanie materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, usługi konsultingowe dotyczące reklamy, 
analizy w zakresie reklamy, usługi w zakresie reklamy, usłu-
gi informacyjne dotyczące reklamy, doradztwo biznesowe 
dotyczące reklamy, badania w zakresie reklamy, pośrednic-

two w zakresie reklamy, produkcja wizualnych materiałów 
reklamowych, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich, 
przygotowywanie reklam dla osób trzecich, dokonywanie 
uzgodnień w zakresie reklamy, gromadzenie informacji 
związanych z reklamą, rozpowszechnianie danych związa-
nych z reklamą, usługi planowania w zakresie reklamy, usłu-
gi w zakresie reklamy graficznej, usługi reklamowe na rzecz 
innych, dystrybucja prospektów do celów reklamowych, 
doradztwo dotyczące reklamy w zakresie działalności go-
spodarczej, konsultacje w zakresie działalności gospodar-
czej dotyczące reklamy, marketing dotyczący promocji, 
dystrybucja materiałów promocyjnych, opracowywanie 
kampanii promocyjnych, usługi w zakresie promocji, wspar-
cie w dziedzinie promocji biznesu, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, promocja sprzedaży, pomoc w zarządzaniu 
w zakresie promocji działalności gospodarczej, przygo-
towywanie i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, 
przygotowywanie i umieszczanie reklam zewnętrznych 
na rzecz osób trzecich.

(210) 496463 (220) 2019 02 26
(731) BUKSA WACŁAW DREW-BUT, Rokiciny Podhalańskie
(540) (znak słowny)
(540) DREW-BUT
(510), (511) 25 obuwie wykonane z drewna, podeszwy 
butów, podeszwy zewnętrzne, podeszwy do obuwia, po-
średnie warstwy podeszwy, podeszwy do pantofli domo-
wych, podeszwy do naprawy obuwia, podeszwy do san-
dałów w stylu japońskim, podeszwy wykonane z drewna, 
35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa obuwia wykonanego 
z drewna, podeszew butów, podeszew zewnętrznych, po-
deszew do obuwia, pośrednich warstw podeszew, pode-
szew do pantofli domowych, podeszew do naprawy obu-
wia, podeszew do sandałów w stylu japońskim, podeszew 
wykonanych z drewna.

(210) 496467 (220) 2019 02 26
(731) PIEŃKOS-JURKIEWICZ BEATA ABIX, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PyTechBrain
(510), (511) 9 urządzenia do nauczania, urządzenia do badań 
naukowych, laboratoryjne urządzenia dydaktyczne i symulato-
ry, elektryczne urządzenia programujące, elektroniczne urządze-
nia do programowania, programowalne urządzenia sterujące, 
komputerowe urządzenia do programowania, programowalne 
cyfrowe urządzenia odczytujące, urządzenia do nauczania pro-
gramowania, urządzenia do nauczania elektroniki, urządzenia 
do nauczania mechatroniki, 41 usługi w zakresie szkolenia na-
uczycieli, kursy szkoleniowe w dziedzinie nauk ścisłych, orga-
nizacja szkoleń, szkolenia personelu, szkolenie zaawansowane, 
szkolenia komputerowe, szkolenia edukacyjne, zapewnianie 
szkoleń on-line, szkolenia w zakresie programowania kompute-
rów, szkolenia w zakresie projektowania programów kompute-
rowych, usługi szkoleniowe dotyczące stosowania technologii 
informatycznej, zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie 
zarządzania technologią informacyjną, szkolenia dotyczące 
elektroniki, zapewnianie kursów edukacyjnych związanych 
z elektroniką, szkolenia pracowników w zakresie użytkowania 
sprzętu elektronicznego, edukacja i szkolenia w dziedzinie prze-
twarzania danych elektronicznych, wypożyczanie materiałów 
i urządzeń edukacyjnych.

(210) 496469 (220) 2019 02 27
(731) KLATT ROBERT WORLD MEDIA, Iłów
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) FESTIWAL WESELNYCH PRZEBOJÓW

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 02.09.01, 
09.01.10

(510), (511) 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingo-
we na rzecz osób trzecich z wykorzystaniem wszystkich me-
tod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych, multimedial-
nych i internetowych, usługi reklamy, marketingu i promocji 
za pośrednictwem radia, telewizji, sieci komputerowej, Inter-
netu, Intranetu, usługi agencji reklamowych, edytorskie usłu-
gi w zakresie reklamy, marketingu, promocji, usługi agencji 
informacji handlowej, usługi tworzenia i publikowania tek-
stów i materiałów reklamowych, marketingowych, promo-
cyjnych i sponsorowanych, usługi przygotowywania dźwię-
kowych, audiowizualnych i multimedialnych prezentacji 
do wykorzystania w reklamie, marketingu i promocji, usługi 
rozpowszechniania informacji gospodarczych, biznesowych, 
handlowych, usługi rozpowszechniania materiałów reklamo-
wych, marketingowych, sponsorowanych i promocyjnych, 
usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i re-
klam, usługi wynajmowania nośników reklamowych, usługi 
wynajmu czasu reklamowego we wszystkich środkach prze-
kazu, usługi oferowania i prezentowania w mediach i Inter-
necie produktów dla handlu detalicznego z zakresu branży 
wydawniczej, muzycznej, filmowej, telewizyjnej, radiowej, 
informatycznej, reklamowej, organizacji koncertów, festiwa-
li, imprez, spektakli, widowisk, branży kinowej, dzieł sztuki, 
usługi promocji sprzedaży dla osób trzecich, usługi poka-
zów towarów, usługi produkcji filmów reklamowych, usługi 
patronatu medialnego, usługi poszukiwania w zakresie pa-
tronatu, usługi public relations, usługi impresariatu w działal-
ności artystycznej, usługi przeglądu prasy, usługi tworzenia 
i publikowania tekstów reklamowych, promocyjnych, marke-
tingowych i sponsorowanych, usługi badania opinii publicz-
nej, sondaże opinii, analizy i badania rynkowe, zestawienia 
statystyczne, wspieranie i promowanie działalności gospo-
darczej, społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej, or-
ganizowanie wystaw, targów, imprez i konkursów w celach 
reklamowych i handlowych, usługi w zakresie rejestracji, 
transkrypcji, składu, kompilacji i systematyzacji informacji 
tekstowej, dźwiękowej i obrazowej przesyłanej przy pomo-
cy komputera, terminali komputerowych, poczty elektro-
nicznej, sieci Internet, cyfrowo, zakładanie, pozyskiwanie, 
systematyzowanie danych do komputerowych baz danych, 
zarządzanie komputerowymi bazami danych i plikami, usłu-
gi sprzedaży detalicznej, hurtowej, katalogowej, wysyłkowej, 
za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) oraz poprzez 
ofertę bezpośrednią: nośników danych, przewodników elek-
tronicznych, dysków magnetycznych, optycznych, kompak-
towych, dyskietek, kaset z nagraniami, płyt fonograficznych, 
urządzeń do analiz innych niż do celów medycznych, plików 
graficznych, muzycznych, audio i audio-wideo do ściągnię-
cia do telefonu komórkowego, publikacji periodycznych 
i nieperiodycznych, publikacji elektronicznych, aplikacji mo-
bilnych, programów i plików komputerowych, programów 
i oprogramowania do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, 

programów i oprogramowania komputerowego do obsługi 
publikacji elektronicznych, audialnych, audiowizualnych, in-
terfejsów komputerowych, filmów animowanych rysunko-
wych, neonów reklamowych, tablic ogłoszeń elektroniczne, 
artykułów piśmienniczych i papierniczych, wyrobów z pa-
pieru i tektury, materiałów instruktażowych, szkoleniowych, 
materiałów artystycznych, dzieł sztuki, gadżetów, koszulek, 
zdjęć, filmów, usługi organizacji pokazów mody w celach 
promocyjnych, 41 usługi mające na celu rozrywkę, zabawę 
lub rekreację, usługi imprez muzycznych, usługi festiwali 
muzycznych, usługi koncertów muzycznych, usługi artystów 
estradowych, usługi kabaretowe, usługi świadczone przez 
kluby rozrywkowe, usługi związane z organizowaniem i ob-
sługą dyskotek i klubów, organizowanie i obsługa konkursów 
rozrywkowych, kulturalno - oświatowych i edukacyjnych, or-
ganizowanie i obsługa konkursów piękności, organizowanie, 
obsługa i prowadzenie festiwali, koncertów, balów, organizo-
wanie i prowadzenie pokazów, loterii, wystaw, plebiscytów, 
targów i ekspozycji tematycznych z zakresu nauki, kultury, 
edukacji, sztuki i rozrywki, przyznawanie nagród z zakresu 
nauki, kultury, sztuki, edukacji, rozrywki, organizowanie i pro-
wadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, 
zjazdów, szkoleń, warsztatów, organizowanie wystaw z dzie-
dziny kultury, sztuki i edukacji, organizacja pokazów mody 
w celach rozrywkowych, organizowanie widowisk [impre-
sariat], usługi parków rozrywki, usługi placów zabaw, usługi 
związane z organizacja i obsługą imprez karaoke, radiowe 
i telewizyjne usługi rozrywkowe, usługi galerii sztuki, usługi 
edukacyjne, instruktażowe, oświatowe, usługi w zakresie or-
ganizowania widowisk rozrywkowych, rekreacyjnych, kultu-
ralnych, edukacyjnych, usługi agencyjne w zakresie rozrywki, 
rekreacji, kultury, sztuki, edukacji, usługi doradcze i informa-
cyjne w zakresie rozrywki, rekreacji, zabawy, kultury, sztuki, 
edukacji, oświaty, usługi doradcze i informacyjne związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem 
festiwali, koncertów, dyskotek, klubów rozrywkowych, kon-
kursów, balów, pokazów, loterii, plebiscytów, targów, ekspo-
zycji, konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, 
warsztatów, wystaw, widowisk, usługi nagrywania i produk-
cji audio i wideo oraz usługi fotograficzne, usługi studia na-
grań, filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi wydawnicze, 
muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania 
muzyki, usługi edycji nagrań audio i wideo, usługi produkcji 
filmów niereklamowych, usługi produkcji radiowej, usługi 
produkcji telewizyjnej, usługi w zakresie obróbki poproduk-
cyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań audio, wideo i filmów, 
usługi reporterskie, usługi pisania tekstów, usługi pisania 
piosenek na potrzeby nie reklamowe, usługi w zakresie kom-
ponowania muzyki, usługi wydawania publikacji periodycz-
nych i nieperiodycznych innych niż teksty reklamowe, usługi 
w zakresie publikacji książek, elektroniczne usługi wydaw-
nicze, wypożyczanie książek, gazet, czasopism, periodyków 
i innych druków oraz nagrań dźwiękowych i kaset video, 
usługi tworzenia publikacji internetowych, publikacje elek-
troniczne on-line nie do pobrania, usługi tworzenia publika-
cji multimedialnych i internetowych, dostarczanie informacji 
naukowych i edukacyjnych z baz danych lub przez Internet 
jako usługa on-line, przygotowywanie prezentacji, kompu-
terowe przygotowywanie materiałów do publikacji, usługi 
w zakresie edukacji i nauczania, usługi kas biletowych, usługi 
dystrybucji biletów [rozrywka], usługi rezerwacji biletów i re-
zerwacji miejsc na wydarzenia rozrywkowe, rekreacyjne, kul-
turalne, edukacyjne, usługi agencji sprzedaży biletów na im-
prezy rozrywkowe, rekreacyjne, kulturalne, edukacyjne, usługi 
szkoleniowe, dostarczanie informacji edukacyjnych z bazy da-
nych lub przez Internet jako usługa on-line, porady w zakresie 
edukacji i kształcenia, udostępnianie sal koncertowych, wysta-
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wianie spektakli na żywo, usługi doradcze z zakresu rozrywki, 
rekreacji, zabawy, kultury, sztuki poprzez radio, telewizję i Inter-
net, sprzedaż programów radiowych do kilku stacji, sprzedaż 
programów telewizyjnych do kilku stacji, dystrybucja filmów, 
pokazy filmowe, usługi związane z prezentacją dzieł sztuki lub 
literatury w celach kulturalno-oświatowych lub edukacyjnych.

(210) 496475 (220) 2019 02 27
(731) MHCS, Epernay, FR
(540) (znak słowny)
(540) ICE IMPERIAL
(510), (511) 33 wina musujące, wina Champagne.

(210) 496481 (220) 2019 02 27
(731) ARYSTA LIFESCIENCE POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LAMINONE
(510), (511) 1 stymulatory i regulatory odporności roślin, 
5 środki grzybobójcze dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnic-
twa, środki ochrony roślin: biocydy, fungicydy.

(210) 496497 (220) 2019 02 27
(731) EUROPEJSKIE CENTRUM REMARKETINGU  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Komorniki

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECR Europejskie Centrum Remarketingu

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.23, 
26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.09, 
26.11.12

(510), (511) 12 autokary, betoniarki [samochody], ciągniki, 
ciągniki drogowe do ciągnięcia naczep, ciężarówki, furgony 
[pojazdy], motocykle, motorowery, nadwozia samochodo-
we, podwozia pojazdów, podwozia samochodów, pojazdy 
[skutery] śnieżne, pojazdy do poruszania się drogą lądo-
wą, powietrzną, wodną lub kolejową, pojazdy elektryczne, 
przyczepy [pojazdy], samochody, samochody holownicze 
[pomocy drogowej], skutery wyposażone w silnik, wózki 
jezdniowe widłowe, samochody hybrydowe, wozy kopal-
niane, wózki przechylne, wózki towarowe i bagażowe, wózki 
transportowe, śmieciarki, trycykle, 35 aktualizacja i utrzymy-
wanie danych w komputerowych bazach danych, badania 
rynkowe, badania biznesowe, reklamowanie samochodów 
na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, organizowanie 
aukcji, organizowanie aukcji internetowych, organizowanie 
i przeprowadzenie aukcji, usługi aukcji on-line dla osób trze-
cich, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów 
publicznych, przeprowadzanie interaktywnych aukcji wirtual-
nych, usługi aukcyjne on-line, doradztwo w zakresie organi-
zowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwa-
nie danych do komputerowych baz danych, komputerowe 
zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, marketing 
w ramach wydawania oprogramowania, optymalizacja stron 
internetowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, reklama on-line za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, aukcje samochodów, systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, usługi aukcyjne, usługi 

doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi 
pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie nabywania dla 
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przed-
siębiorstw], zarządzanie flotą pojazdów [dla osób trzecich], 
wyceny handlowe, zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, gromadzenie 
proponowanych ofert w przetargach, 36 informacje finan-
sowe, informacja o ubezpieczeniach, leasing finansowy, 
organizowanie wynajmu nieruchomości, usługi finansowe 
w zakresie zakupu pojazdów, usługi finansowania samo-
chodów, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi w zakresie 
finansowania zakupów na raty [leasing], wynajem zakwate-
rowania [mieszkania], 37 czyszczenie pojazdów, instalowanie, 
konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, konserwa-
cja i naprawy pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów, 
lakierowanie, ładowanie akumulatorów do pojazdów, mycie 
pojazdów, polerowanie pojazdów, regeneracja silników zuży-
tych lub częściowo zniszczonych, zabezpieczanie pojazdów 
przed rdzą, wyważanie opon, naprawy samochodów, prze-
gląd pojazdów, usługi warsztatów samochodowych w zakre-
sie konserwacji pojazdów, 39 holowanie, informacja o składo-
waniu, informacja o transporcie, parkowanie samochodów, 
wypożyczanie pojazdów, przewóz samochodami ciężarowy-
mi, składowanie towarów, usługi pomocy drogowej w przy-
padku awarii pojazdów, rezerwacja miejsc na transport 
pojazdami silnikowymi, udzielanie informacji dotyczących 
usług parkowania pojazdów, transport pojazdami do ciężkich 
ładunków, transport pojazdów, wynajem pojazdów użytko-
wych, usługi transportu samochodami silnikowymi, wynajem 
samochodów, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie 
miejsc parkingowych, 42 aktualizowanie oprogramowania 
komputerowego, analizy systemów komputerowych, digi-
talizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo dotyczące 
bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie 
bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpie-
czeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramo-
wania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania 
i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie 
projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji 
o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednic-
twem strony internetowej, hosting serwerów, hosting stron 
internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, 
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu 
zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu 
wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputero-
wych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub 
naruszeń bezpieczeństwa danych, opracowywanie oprogra-
mowania w ramach publikacji oprogramowania, oprogramo-
wanie jako usługa [SaaS], wynajem oprogramowania kom-
puterowego związanego z ofertami cenowymi, wynajem 
oprogramowania komputerowego do odczytywania bazy 
danych z ofertami cenowymi, platforma jako usługa [PaaS], 
programowanie komputerów, projektowanie oprogramowa-
nia komputerowego, projektowanie systemów komputero-
wych, przechowywanie danych elektronicznych, testowanie 
[kontrola] pojazdów pod kątem sprawności, tworzenie i pro-
jektowanie indeksów informacji opartych na stronach inter-
netowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, two-
rzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkowni-
ka, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, 
usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, 
wynajmowanie serwerów WWW, wypożyczanie oprogramo-
wania komputerowego.
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(210) 496517 (220) 2019 02 27
(731) MICHALAK JAKUB PRIME TECHNOLOGIES, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H hot in here

(531) 29.01.13, 27.03.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 
01.15.05

(510), (511) 25 odzież, obuwie, bielizna, bielizna damska, 
bielizna osobista, biustonosze, boa na szyję, chusty, czapki, 
gorsety, halki, majtki, pasy do pończoch, pończochy, raj-
stopy, sukienki, body, wyroby pończosznicze, 35 sprzedaż 
detaliczna i hurtowa oraz za pośrednictwem stron interne-
towych odzieży, obuwia, bielizny, bielizny damskiej, bielizny 
osobistej, biustonoszy, boa na szyję, chust, czapek, gorsetów, 
halek, majtek, pasów do pończoch, pończoch, rajstop, sukie-
nek, body, wyrobów pończoszniczych.

(210) 496572 (220) 2019 02 28
(731) AJJKB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INSTYTUT TERAPII WITAMINOWEJ

(531) 26.01.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 dożylne ciecze do nawadniania, odżywiania 
i podawania preparatów farmaceutycznych, kroplówki wi-
taminowe i mineralne, koktajle witaminowe i mineralne, 
preparaty witaminowe i mineralne, środki oczyszczające, od-
żywcze suplementy diety.

(210) 496577 (220) 2019 02 28
(731) WYDAWNICTWO NASZA KSIĘGARNIA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PUCIO
(510), (511) 16 artykuły papiernicze do pisania, papier, kolo-
rowy karton, karton, kartki papieru [wkłady], kalka kopiująca, 
folia, brystol, papier drukarski, papier do wyrobu toreb i wor-
ków, papier na publikacje, papier na czasopisma, papier ka-
talogowy, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], tuby 
z tektury, tektura, szyldy papierowe, podkładki tekturowe 
do oprawiania książek, książki, afisze, plakaty, banery wysta-
wowe wykonane z kartonu, banery wystawowe z papieru, 
biuletyny [materiały drukowane], czasopisma o tematyce 
ogólnej, broszury, druki w formie obrazów, dodatki do gazet 

w postaci czasopism, drukowane opowieści przedstawione 
w formie ilustrowanej, drukowane materiały piśmienne, dru-
kowane materiały ilustracyjne, drukowane materiały dydak-
tyczne, etykiety z papieru lub kartonu, girlandy papierowe, 
gazety, fotografie [wydrukowane], fiszki, dzienniki, drukowa-
ny materiał promocyjny, drukowane znaki papierowe, kartki 
do opakowań na prezenty, kalendarze, historyjki obrazkowe, 
katalogi, karykatury, karty obrazkowe, karty drukowane, karty 
do kolekcjonowania, kupony, krzyżówki, książeczki do koloro-
wania, komiksy, kolaże, odbitki, obrazy artystyczne, nalepki, 
naklejki [materiały piśmienne], notesy, notatniki, monografie, 
materiały edukacyjne i instruktażowe, magazyny dotyczące 
gier wideo i gier komputerowych, pamiętniki, dzienniki, pe-
riodyki [czasopisma], papier gazetowy, publikacje drukowane, 
publikacje edukacyjne, prospekty, pocztówki i widokówki, 
podręczniki pomocnicze do nauki, skoroszyty, segregatory, 
szablony [artykuły piśmienne], wizytówki, ulotki, transparenty 
z papieru, teczki papierowe, szkice, szkicowniki, znaczki pocz-
towe, zeszyty ćwiczeń z naklejkami, zeszyty do pisania lub ry-
sowania, zakładki do książek, zaproszenia, wzory papierowe, 
25 kapelusze, czapki [nakrycia głowy], opaski na głowę, nakrycia 
głowy dla dzieci, baletki, botki, butorolki, buty dziecięce, kalosze, 
japonki, obuwie dla niemowląt, obuwie dla mężczyzn, obuwie 
dla kobiet, obuwie dla dzieci, śniegowce, tenisówki, sandały, 
akcesoria na szyję, artykuły odzieżowe do użytku teatralnego, 
bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bielizna dla nie-
mowląt, bluzki, biustonosze, bluzy z kapturem, chusty [odzież], 
fartuszki, dżinsy, dzianina [odzież], golfy [odzież], garnitury, ka-
mizelki, kombinezony [odzież], koszule, kostiumy kąpielowe, 
kostiumy, koszule nocne, kurtki, krótkie spodnie, krawaty, ko-
szulki z nadrukami, koszulki z krótkim rękawem, kurtki [odzież], 
męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, odzież 
dziewczęca, odzież dziecięca, odzież dla małych dzieci, odzież 
dla chłopców, odzież damska, odzież codzienna, odzież ciążo-
wa, odzież niemowlęca, odzież męska, odzież męska, damska 
i dziecięca, paski [odzież], piżamy, podkoszulki, rajstopy, ręka-
wiczki, skarpetki, śpioszki, pajacyki [odzież], spódnice, spoden-
ki, swetry, sukienki damskie, sukienki dla niemowląt i małych 
dzieci, szorty, szlafroki, topy [odzież], 28 sprzęt do gier wideo, 
akcesoria dla lalek, artykuły do zabawy dla dzieci, automaty 
do gier, balony, czterokołowe pojazdy dla dzieci [zabawki], 
broń zabawkowa, biżuteria zabawkowa, elektroniczne zabawki 
wielofunkcyjne, elektroniczne zabawki do nauki, elektroniczne 
urządzenia do gier edukacyjnych dla dzieci, elektroniczne gry 
planszowe, edukacyjne gry elektroniczne, deskorolki [sprzęt 
rekreacyjny], figurki do zabawy, figurki akcji [zabawki lub arty-
kuły zabawkowe], gry planszowe, gry elektroniczne, gry auto-
matyczne, huśtawki [zabawki], hulajnogi [zabawki], grzechotki, 
karty do gry, inteligentne pluszowe zabawki, kości do gry, konie 
na biegunach [zabawki], klocki do zabawy [konstrukcyjne], lal-
ki pluszowe, lalki, kule [gry], kostiumy będące przedmiotami 
do zabawy dla dzieci, lalki do zabawy, maski teatralne, maski 
kostiumowe, maski na twarz będące zabawkami, latawce, mi-
niaturki do gry, maski zabawkowe, maskotki, misie pluszowe, 
pacynki, plastelina do zabawy, piłki do gier, pistolety na wodę 
[zabawki], pozytywki zabawkowe, pojazdy jeżdżące dla dzieci 
[zabawki], postacie z bajek fantasy [zabawki], sanie [zabawki], 
samoloty do zabawy, samochody do zabawy, rowery zabaw-
kowe, roboty zabawkowe, puzzle [zabawki], szachy, układanki 
[puzzle], trampoliny, wózki do zabawy, wrotki [zabawki], wielo-
funkcyjne zabawki dla dzieci, zabawki do rysowania, zabawki, 
zabawki [figurki] akcji, zabawki przystosowane do celów edu-
kacyjnych, zabawki rozwojowe dla niemowląt, zestawy figu-
rek do zabawy, zestawy do zabawy, zjeżdżalnie [przedmioty 
do zabawy], zestawy gier planszowych, artykuły sportowe, 
deskorolki, łyżwy, łyżworolki.
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(210) 496579 (220) 2019 02 28
(731) WYDAWNICTWO NASZA KSIĘGARNIA SPÓŁKA 

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

(531) 02.05.08, 18.05.03, 27.05.21, 29.01.15
(510), (511) 16 artykuły papiernicze do pisania, papier, ko-
lorowy karton, karton, kartki papieru [wkłady], kalka kopiu-
jąca, folia, brystol, papier drukarski, papier do wyrobu toreb 
i worków, papier na publikacje, papier na czasopisma, papier 
katalogowy, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], tuby 
z tektury, tektura, szyldy papierowe, podkładki tekturowe 
do oprawiania książek, książki, afisze, plakaty, banery wysta-
wowe wykonane z kartonu, banery wystawowe z papieru, 
biuletyny [materiały drukowane], czasopisma o tematyce 
ogólnej, broszury, druki w formie obrazów, dodatki do gazet 
w postaci czasopism, drukowane opowieści przedstawio-
ne w formie ilustrowanej, drukowane materiały piśmienne, 
drukowane materiały ilustracyjne, drukowane materiały 
dydaktyczne, etykiety z papieru lub kartonu, girlandy pa-
pierowe, gazety, fotografie [wydrukowane], fiszki, dzienniki, 
drukowany materiał promocyjny, drukowane znaki papie-
rowe, kartki do opakowań na prezenty, kalendarze, historyj-
ki obrazkowe, katalogi, karykatury, karty obrazkowe, karty 
drukowane, karty do kolekcjonowania, kupony, krzyżówki, 
książeczki do kolorowania, komiksy, kolaże, odbitki, obrazy 
artystyczne, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notesy, 
notatniki, monografie, materiały edukacyjne i instruktażowe, 
magazyny dotyczące gier wideo i gier komputerowych, pa-
miętniki, dzienniki, periodyki [czasopisma], papier gazetowy, 
publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, prospekty, 
pocztówki i widokówki, podręczniki pomocnicze do na-
uki, skoroszyty, segregatory, szablony [artykuły piśmienne], 
wizytówki, ulotki, transparenty z papieru, teczki papierowe, 
szkice, szkicowniki, znaczki pocztowe, zeszyty ćwiczeń z na-
klejkami, zeszyty do pisania lub rysowania, zakładki do ksią-
żek, zaproszenia, wzory papierowe, 25 kapelusze, czapki 
[nakrycia głowy], opaski na głowę, nakrycia głowy dla dzie-
ci, baletki, botki, butorolki, buty dziecięce, kalosze, japonki, 
obuwie dla niemowląt, obuwie dla mężczyzn, obuwie dla 
kobiet, obuwie dla dzieci, śniegowce, tenisówki, sandały, 
akcesoria na szyję, artykuły odzieżowe do użytku teatralne-
go, bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bielizna dla 
niemowląt, bluzki, biustonosze, bluzy z kapturem, chusty 
[odzież], fartuszki, dżinsy, dzianina [odzież], golfy [odzież], 
garnitury, kamizelki, kombinezony [odzież], koszule, kostiumy 
kąpielowe, kostiumy, koszule nocne, kurtki, krótkie spodnie, 
krawaty, koszulki z nadrukami, koszulki z krótkim rękawem, 
kurtki [odzież], męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie 
i kamizelki, odzież dziewczęca, odzież dziecięca, odzież dla 
małych dzieci, odzież dla chłopców, odzież damska, odzież 
codzienna, odzież ciążowa, odzież niemowlęca, odzież mę-

ska, odzież męska, damska i dziecięca, paski [odzież], piżamy, 
podkoszulki, rajstopy, rękawiczki, skarpetki, śpioszki, pajacyki 
[odzież], spódnice, spodenki, swetry, sukienki damskie, su-
kienki dla niemowląt i małych dzieci, szorty, szlafroki, topy 
[odzież], 28 sprzęt do gier wideo, akcesoria dla lalek, artykuły 
do zabawy dla dzieci, automaty do gier, balony, czterokoło-
we pojazdy dla dzieci [zabawki], broń zabawkowa, biżuteria 
zabawkowa, elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, elektro-
niczne zabawki do nauki, elektroniczne urządzenia do gier 
edukacyjnych dla dzieci, elektroniczne gry planszowe, edu-
kacyjne gry elektroniczne, deskorolki [sprzęt rekreacyjny], 
figurki do zabawy, figurki akcji [zabawki lub artykuły zabaw-
kowe], gry planszowe, gry elektroniczne, gry automatyczne, 
huśtawki [zabawki], hulajnogi [zabawki], grzechotki, karty 
do gry, inteligentne pluszowe zabawki, kości do gry, konie 
na biegunach [zabawki], klocki do zabawy [konstrukcyjne], 
lalki pluszowe, lalki, kule [gry], kostiumy będące przedmio-
tami do zabawy dla dzieci, lalki do zabawy, maski teatralne, 
maski kostiumowe, maski na twarz będące zabawkami, la-
tawce, miniaturki do gry, maski zabawkowe, maskotki, misie 
pluszowe, pacynki, plastelina do zabawy, piłki do gier, pisto-
lety na wodę [zabawki], pozytywki zabawkowe, pojazdy jeż-
dżące dla dzieci [zabawki], postacie z bajek fantasy [zabawki], 
sanie [zabawki], samoloty do zabawy, samochody do zaba-
wy, rowery zabawkowe, roboty zabawkowe, puzzle [zabaw-
ki], szachy, układanki [puzzle], trampoliny, wózki do zabawy, 
wrotki [zabawki], wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, zabawki 
do rysowania, zabawki, zabawki [figurki] akcji, zabawki przy-
stosowane do celów edukacyjnych, zabawki rozwojowe dla 
niemowląt, zestawy figurek do zabawy, zestawy do zabawy, 
zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], zestawy gier planszo-
wych, artykuły sportowe, deskorolki, łyżwy, łyżworolki.

(210) 496580 (220) 2019 02 28
(731) ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY RADIOLEX  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Pruszcz Gdański

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Radiolex

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 obudowy metalowe, elementy metalowe 
obudowy, obudowy zewnętrzne na urządzenia elektryczne, 
7 obudowy do maszyn, obudowy do maszyn przemysło-
wych, 9 szafy na wyłączniki elektryczne, szafy rozdzielcze, 
szafy przeznaczone do zainstalowania w nich komputerów, 
transformatory elektryczne, instalacje elektryczne, elektrycz-
ne tablice rozdzielcze, elektryczne urządzenia sterownicze, 
elektryczne urządzenia kontrolne, skrzynki elektryczne po-
łączeniowe, 11 klimatyzatory, systemy HVAC do ogrzewania, 
wentylacji i klimatyzacji, 42 projektowanie obudów metalo-
wych, projektowanie szaf sterowniczych, projektowanie roz-
dzielnic elektrycznych, projektowanie paneli sterowniczych, 
projektowanie obudów do urządzeń elektrycznych, projek-
towanie obudów do maszyn, projektowanie konstrukcji sta-
lowych, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, 
wykonywanie dokumentacji technicznej.

(210) 496581 (220) 2019 02 28
(731) ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY RADIOLEX  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Pruszcz Gdański
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Radiolex

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 obudowy metalowe, elementy metalowe 
obudowy, obudowy zewnętrzne na urządzenia elektryczne, 
7 obudowy do maszyn, obudowy do maszyn przemysło-
wych, 9 szafy na wyłączniki elektryczne, szafy rozdzielcze, 
szafy przeznaczone do zainstalowania w nich komputerów, 
transformatory elektryczne, instalacje elektryczne, elektrycz-
ne tablice rozdzielcze, elektryczne urządzenia sterownicze, 
elektryczne urządzenia kontrolne, skrzynki elektryczne po-
łączeniowe, 11 klimatyzatory, systemy HVAC do ogrzewania, 
wentylacji i klimatyzacji, 42 projektowanie obudów metalo-
wych, projektowanie szaf sterowniczych, projektowanie roz-
dzielnic elektrycznych, projektowanie paneli sterowniczych, 
projektowanie obudów do urządzeń elektrycznych, projek-
towanie obudów do maszyn, projektowanie konstrukcji sta-
lowych, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, 
wykonywanie dokumentacji technicznej.

(210) 496586 (220) 2019 02 28
(731) POLSKI ZWIĄZEK ALPINIZMU, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 06.01.04, 29.01.04
(510), (511) 41 kultura fizyczna, organizowanie: imprez spor-
towych i zawodów sportowych, obsługa obiektów sporto-
wych, organizowanie i prowadzenie seminariów, szkoleń 
i warsztatów, organizowanie obozów sportowych, publiko-
wanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, udostępnianie 
sprzętu sportowego, organizowanie rozrywki, organizowa-
nie kursów instruktażowych, organizowanie zajęć rekreacyj-
nych, publikowanie katalogów dotyczących turystyki, kursy 
edukacyjne z zakwaterowaniem związane z wędrówkami 
górskimi, instruktaż w zakresie sportów zimowych, prowa-
dzenie wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem.

(210) 496587 (220) 2019 02 28
(731) POLSKI ZWIĄZEK ALPINIZMU, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI HIMALAIZM ZIMOWY

(531) 06.01.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 kultura fizyczna, organizowanie: imprez spor-
towych i zawodów sportowych, obsługa obiektów sporto-
wych, organizowanie i prowadzenie seminariów, szkoleń 

i warsztatów, organizowanie obozów sportowych, publiko-
wanie tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie 
sprzętu sportowego, organizowanie rozrywki, organizowa-
nie kursów instruktażowych, organizowanie zajęć rekreacyj-
nych, publikowanie katalogów dotyczących turystyki, kursy 
edukacyjne z zakwaterowaniem związane z wędrówkami 
górskimi, instruktaż w zakresie sportów zimowych, prowa-
dzenie wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem.

(210) 496603 (220) 2019 03 01
(731) INSURTECH VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Agently

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, 36 ubezpieczenia.

(210) 496606 (220) 2019 03 01
(731) KOBYLARZ MAŁGORZATA FIRMA HANDLOWA 

MARGARET, Legionowo
(540) (znak słowny)
(540) LOJA
(510), (511) 25 bluzki, bluzy, koszule, kamizelki, kombinezo-
ny, swetry, kurtki, płaszcze, tuniki, sukienki damskie, spódnice, 
spodnie, szorty, czapki, szaliki, kardigany.

(210) 496608 (220) 2019 03 01
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) TICATROM
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higie-
niczne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do celów medycznych, suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 496609 (220) 2019 03 01
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) ONKOLIA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higie-
niczne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do celów medycznych, suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 496611 (220) 2019 03 01
(731) ROSŁONIEC PATRYCJA BEATA BEST SOLUTION, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) o!figa

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy 
i ciała.
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(210) 496619 (220) 2019 03 01
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) FINUR
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higie-
niczne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do celów medycznych, suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 496621 (220) 2019 03 01
(731) GŁOWACKI MICHAŁ DAMIAN, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) MOJA DZIUPLA
(510), (511) 35 pośrednictwo w kontraktach na kupno 
i sprzedaż produktów, pośrednictwo w kontaktach handlo-
wych i gospodarczych, pośrednictwo w działalności han-
dlowej dla osób trzecich, pośrednictwo w zakresie transakcji 
handlowych i umów handlowych, pośrednictwo w zawie-
raniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, pro-
mowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem 
reklam na stronach internetowych, promowanie towarów 
i usług osób trzecich w Internecie, promowanie towarów 
i usług osób trzecich, udostępnianie miejsca na stronach 
internetowych na reklamę towarów i usług, 38 zapewnianie 
użytkownikom dostępu do portali w Internecie, zapewnia-
nie dostępu do platform i portali w Internecie, zapewnianie 
dostępu do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie 
dostępu do portali internetowych na rzecz osób trzecich, 
zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w Interne-
cie, zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, 
zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i porta-
li, zapewnianie dostępu do portali internetowych na rzecz 
osób trzecich, zapewnianie dostępu do platform i portali 
w Internecie, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 
zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w Internecie.

(210) 496622 (220) 2019 03 01
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) PYRALKETON
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higie-
niczne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do celów medycznych, suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 496636 (220) 2019 03 03
(731) NOWAK EWA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA, 

Przystajń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HN HURTOWNIA NOWAK

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.17
(510), (511) 35 sprzedaż na rzecz osób trzecich za pośrednic-
twem sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych 
obuwia oraz produktów odzieżowych i ozdobnych, w tym: 
bielizny i odzieży, okryć wierzchnich, nakryć głowy, czapek 
i kapeluszy, wyrobów skórzanych, biżuterii, toreb, torebek, 
reklamówek, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy za po-
średnictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, 
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednic-
twem mediów społecznościowych, dystrybucja materiałów 
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), analizy 
rynkowe, badania rynku, badania opinii publicznej, zarzą-
dzanie w zakresie zamówień handlowych, edytorskie usługi 
w zakresie reklamy, handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom.

(210) 496643 (220) 2019 03 04
(731) KULBACKI SŁAWOMIR, Opole
(540) (znak słowny)
(540) KRISTALBLOKER
(510), (511) 17  izolacje przeciw wilgoci w budynkach, izola-
cje przeciw wilgociowe budynków, zaprawy izolacyjne, izo-
lacyjne materiały, uszczelniające materiały.

(210) 496648 (220) 2019 03 04
(731) KINOTEKA MULTIPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KINOTEKA
(510), (511) 35 agencje reklamowe, organizowanie targów 
w celach handlowych lub reklamowych, produkcja filmów 
reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, 
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama ze-
wnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpo-
wszechnianie reklam, usługi handlu detalicznego on-line 
w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, 
usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie nabywa-
nia dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych 
przedsiębiorstw], wynajem bilbordów [tablic reklamowych], 
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach 
przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy 
w celach handlowych lub reklamowych, 38 nadawanie bez-
przewodowe, nadawanie telewizji kablowej, transmisja pli-
ków cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmi-
sja programów telewizyjnych, transmisja wideo na żądanie, 
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, dystrybucja filmów, 
kształcenie praktyczne [pokazy], montaż taśm wideo, na-
grywanie na taśmach wideo, organizowanie i prowadzenie 
koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, orga-
nizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i pro-
wadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sym-
pozjów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], 
organizowanie widowisk [impresariat], produkcja filmów, 
innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych i te-
lewizyjnych, produkcja widowisk, przedstawienia teatralne 
[produkcja], radiowe programy rozrywkowe, sporządzanie 
napisów [np. do filmów], studia filmowe, udostępnianie fil-
mów on-line nie do pobrania, usługi agencji dystrybucji bile-
tów [rozrywka], usługi kin, usługi pokazów filmowych, usługi 
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rozrywkowe, wynajem urządzeń kinematograficznych, wy-
pożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie taśm wideo, 
wystawianie spektakli na żywo, 42 opracowywanie oprogra-
mowania w ramach publikacji oprogramowania, programo-
wanie komputerów, projektowanie oprogramowania kom-
puterowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich, usługi graficzne, usługi w zakresie ochro-
ny antywirusowej komputerów, wynajmowanie serwerów 
WWW, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bu-
fety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem, usługi barowe, usługi restauracyjne, 
wynajmowanie sal na zebrania.

(210) 496659 (220) 2019 03 04
(731) SUPERDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Karczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sielski

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 29 mięso, konserwowane mięso, hamburgery, 
boczek, chorizo, cielęcina, drób, ekstrakty z drobiu, ekstrakty 
mięsne, kiełbaski typu hotdog, flaczki, golonka z szynką, pa-
tyczki mięsne, kaszanka, pepperoni, wędzone kiełbaski, nie-
gotowane 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, przygotowane 
potrawy składające się głównie z substytutów mięsa.

(210) 496676 (220) 2019 03 04
(731) CENTRUM EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I SPORTU 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Katowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CEZIS

(531) 05.07.12, 05.07.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 artykuły spożywcze dla diabetyków (specjal-
nie wyprodukowane), batony energetyzujące stanowiące za-
mienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, białkowe 
suplementy diety, dietetyczna żywność do celów medycznych, 
dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napoje przysto-
sowane do celów medycznych, dietetyczne preparaty żyw-
nościowe przystosowane do celów medycznych, dodatki die-
tetyczne, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, 
herbata odchudzająca do celów medycznych, koktajle białko-
we, mieszanki do picia będące suplementami diety, mieszanki 
do picia w proszku będące suplementami diety o smaku owo-
cowym, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy 
diety dla ludzi, napoje z dodatkami dietetycznymi, odżywcze 
suplementy diety, preparaty dietetyczne dla dzieci, preparaty 
dietetyczne do użytku medycznego, preparaty dietetyczne 

i odżywcze, preparaty farmaceutyczne zawierające kofeinę, 
preparaty medyczne do odchudzania, preparaty witamino-
we i mineralne, produkty dietetyczne do celów medycznych, 
produkty dietetyczne dla osób chorych, suplementy dietetycz-
ne i odżywcze, suplementy diety, suplementy diety dla ludzi 
i zwierząt, suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety 
dla sportowców, suplementy diety do użytku dietetycznego, 
suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, suplementy diety poprawiające kondy-
cję i wytrzymałość, suplementy składające się z aminokwasów, 
suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, 
suplementy diety składające się z witamin suplementy diety 
w płynie, suplementy probiotyczne, ziołowe suplementy diety 
dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność 
dietetyczna do celów medycznych, 41 badania edukacyjne, 
doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo w za-
kresie treningu fizycznego, dostarczanie informacji edukacyj-
nych, dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych, 
edukacja, edukacja sportowa, informacje dotyczące edukacji 
sportowej, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, kultura 
fizyczna, kursy szkoleniowe, nauczanie i szkolenia, nauczanie 
w zakresie sposobu odżywiania, nauczanie w zakresie zdrowia, 
organizowanie obozów sportowych, opracowywanie podręcz-
ników edukacyjnych, organizowanie konferencji edukacyjnych, 
organizacja seminariów, organizacja szkoleń, organizacja warsz-
tatów i seminariów, organizacja webinarów, organizacja zajęć, 
organizowanie gier i konkursów, organizowanie wykładów, 
produkcja filmów szkoleniowych, produkcja filmów w celach 
edukacyjnych, prowadzenie kursów internetowych w zakresie 
diet, prowadzenie kursów szkoleniowych on-line związanych 
z odżywianiem, prowadzenie zajęć dotyczących kontrolowania 
wagi, prowadzenie zajęć dotyczących redukcji wagi, prowa-
dzenie zajęć w zakresie odżywiania, przygotowanie prezentacji 
do celów szkoleniowych, przygotowywanie tekstów do pu-
blikacji, publikacja czasopism, publikacja elektroniczna on-line 
periodyków i książek, publikacja gazet elektronicznych on-line, 
publikacja i redagowanie książek, publikacje multimedialne, pu-
blikowanie broszur, publikowanie czasopism, publikowanie dro-
gą elektroniczną, sport i fitness, szkolenia sportowe, szkolenia 
w zakresie diety [nie medyczne], szkolenia w zakresie odżywia-
nia, szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, szkolenia zawod-
ników sportowych, świadczenie usług edukacyjnych w zakresie 
zdrowia, świadczenie usług edukacyjnych związanych z dietą, 
udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, usługi edu-
kacyjne związane z odżywianiem, usługi klubów zdrowia, usłu-
gi trenerskie, zapewnianie kursów edukacyjnych związanych 
z dietą, 44 profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, ba-
danie sprawności fizycznej, profesjonalne doradztwo związane 
z dietą, udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycz-
nego i żywieniowego, udzielanie informacji związanych z od-
żywianiem, udzielanie informacji związanych z suplementami 
diety i odżywczymi, udzielanie informacji żywieniowych w za-
kresie napojów do redukcji masy ciała do celów medycznych, 
udzielanie informacji żywieniowych w zakresie żywności prze-
znaczonej do redukcji masy ciała do celów medycznych, usługi 
dietetyków, usługi doradcze dotyczące odżywiania, usługi do-
radcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, usługi doradcze 
w zakresie żywienia, usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi 
doradcze w zakresie odchudzania, usługi doradcze związane 
z dietą, usługi doradztwa w zakresie kontrolowania wagi, usługi 
doradztwa związane z odchodzeniem, usługi doradztwa ży-
wieniowego, usługi gabinetów odchudzania, usługi w zakresie 
kuracji odchudzających, usługi w zakresie odchudzania, usługi 
w zakresie planowania diety odchudzającej, usługi w zakresie 
planowania programów redukcji wagi.
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(210) 496696 (220) 2019 03 04
(731) WARSAW DENTAL CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W D C WARSAW DENTAL CENTER

(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z artykułami stomatologicznymi i do higieny jamy ustnej, 
41 szkolenia w dziedzinie stomatologii, organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów w dziedzinie stomatologii [szkolenie], 
organizowanie i prowadzenie kursów szkoleniowych w dzie-
dzinie stomatologii, 44 usługi dentystyczne, stomatologia 
zachowawcza, w tym endodoncja, stomatologia dziecięca, 
protetyka stomatologiczna, chirurgia stomatologiczna, usłu-
gi ortodontyczne, usługi periodontologiczne, stomatologia 
kosmetyczna, stomatologia estetyczna, usługi medycyny 
estetycznej, usługi diagnostyki rentgenowskiej, usługi im-
plantologii stomatologicznej, profilaktyka stomatologiczna, 
usługi doradcze w zakresie zdrowia, doradztwo związane 
ze stomatologią.

(210) 496697 (220) 2019 03 04
(731) JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp
(540) (znak słowny)
(540) Cola Jurajska
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.

(210) 496700 (220) 2019 03 04
(731) JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp
(540) (znak słowny)
(540) Oranżada Jurajska
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.

(210) 496712 (220) 2019 03 04
(731) ZIEMBA TOMASZ, Legnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BELOCLINIC Medycyna Estetyczna i Laseroterapia

(531) 02.01.01, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 kliniki medyczne, usługi spa, usługi mani-
cure i pedicure, opieka medyczna i zdrowotna, usługi klinik 
medycznych i opieki zdrowotnej, specjalistyczna opieka 
zdrowotna, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, 
świadczenie usług w zakresie prowadzenia dokumentacji 
medycznej on-line, z wyjątkiem stomatologii, elektroliza 
kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne, chirurgia kosmetyczna, 
usługi kosmetyczne, analiza kosmetyczna, zabiegi kosme-
tyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi 
kosmetyczne dla włosów, laserowy zabieg kosmetyczny 
pajączków, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, usługi ko-
smetycznej pielęgnacji ciała, elektroliza do celów kosme-
tycznych, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych wło-
sów, usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, nakładanie 
produktów kosmetycznych na twarz, usługi w zakresie po-
rad kosmetycznych, nakładanie produktów kosmetycznych 
na ciało, elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owło-
sienia, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, 
kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, usługi 
klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, wstrzykiwalne 
kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, zabiegi 
kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, usługi zabiegów kosme-
tycznych na twarz i ciało, masaże, masaż tkanek głębokich, 
informacje dotyczące masażu, usługi zabiegów na cellulit, 
usuwanie cellulitu z ciała, usługi lecznicze dotyczące usu-
wania cellulitu, usługi mikrodermabrazji, usługi w zakresie 
krioterapii, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakła-
dania makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentne-
go, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, 
usługi gabinetów odchudzania, planowanie programów 
odchudzających, usługi doradcze w zakresie odchudzania, 
usługi w zakresie odchudzania, usługi w zakresie laserowego 
odmładzania skóry, usługi w zakresie naciągania skóry za po-
mocą lasera, laserowe usuwanie żylaków, usługi w zakresie 
pielęgnacji skóry, usługi doradcze związane z pielęgnacją 
skóry, usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi w za-
kresie leczenia chirurgicznego, leczenie kosmetyczne grzy-
ba palców nóg, zabiegi depilacyjne, usługi w zakresie terapii 
za pomocą światła, gabinety pielęgnacji skóry, oferowanie 
terapii laserowej do leczenia chorób, doradztwo medyczne 
w zakresie dermatologii, udostępnianie informacji medycz-
nych w zakresie dermatologii, usługi dermatologiczne w za-
kresie leczenia chorób skóry, usługi lecznicze w zakresie usu-
wania tkanki tłuszczowej, usługi ginekologiczne.

(210) 496722 (220) 2019 03 05
(731) FRATRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Studio Polaków

(531) 03.07.19, 24.09.02, 24.09.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy telewizyjne, zapisane nośni-
ki obrazu i dźwięku, programy komputerowe nagrane, 
sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerowe 
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do wyszukiwania, kompilacji, indeksowania i organizacji 
informacji w obrębie indywidualnych stacji roboczych, 
komputerów osobistych lub sieci komputerowych, opro-
gramowanie komputerowe do obsługi poczty elektro-
nicznej i do komunikacji w grupach roboczych poprzez 
sieci komputerowe, oprogramowanie komputerowe 
do tworzenia informacji, indeksów miejsc w sieci oraz in-
deksów innych źródeł informacji, programy komputerowe 
do przetwarzania obrazów, programy i oprogramowanie 
komputerowe do przetwarzania obrazów wykorzysty-
wane w telefonach komórkowych, programy kompute-
rowe do telewizji interaktywnej i do interaktywnych gier 
i/lub kwizów, programy komputerowe umożliwiające 
dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-
-line, aplikacje mobilne, oprogramowanie komputerowe 
przeznaczone dla rozrywki interaktywnej, interaktywne 
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę 
informacji, aplikacje mobilne umożliwiające udział w pro-
gramach telewizji internetowej, 35 reklama, usługi w za-
kresie badania rynku oraz badania opinii publicznej, bada-
nia marketingowe, prezentowanie towarów osób trzecich 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, publikacje 
reklamowe, wydzielanie, wyszukiwanie i odzyskiwanie 
informacji oraz pozyskiwanie danych za pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej, tworzenie indeksów in-
formacji, indeksów miejsc w sieci oraz indeksów innych 
źródeł informacji związanych z globalną siecią kompute-
rową, odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych 
lub baz danych, usługi w zakresie prowadzenia sprzeda-
ży publikacji elektronicznych i drukowanych, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, udostępnianie informacji z baz 
danych osobom trzecim, organizowanie konferencji, gier, 
konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu 
reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radio-
wej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem 
elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników 
informacji, usługi sprzedaży internetowej prasy, magazy-
nów, fotografii, zdjęć, książek on-line, 38 transmisja stru-
mieniowa telewizji przez Internet, transfer strumieniowy 
danych, transmisja plików danych, audio, wideo i mul-
timedialnych, w tym plików do pobrania i plików udo-
stępnianych za pomocą transmisji strumieniowej przez 
światową sieć komputerową, usługi nadawania interak-
tywnej telewizji i radia, usługi komunikacji interaktywnej 
za pośrednictwem komputerów, mobilne usługi medialne 
w postaci elektronicznej transmisji medialnych treści in-
formacyjnych lub rozrywkowych, transmisje na żywo do-
stępne przez strony główne w Internecie [kamery interne-
towe], nadawanie programów w telewizji, usługi emisyjne 
w zakresie telewizji opartej na protokole internetowym 
(IPTV), emisja programów telewizyjnych za pomocą usług 
wideo na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-
view], 41 produkcja programów telewizyjnych do emisji 
na urządzeniach mobilnych, realizacja rozrywki na żywo, 
organizowanie ceremonii wręczania nagród związanych 
z telewizją, usługi programów informacyjnych dla radia 
lub telewizji, usługi związane z produkcją rozrywki w po-
staci telewizji, publikacje on-line, prowadzenie progra-
mów rozrywkowych, naukowych, publicystycznych, kul-
turalnych za pośrednictwem telewizji internetowej, usługi 
w zakresie gier interaktywnych.

(210) 496743 (220) 2019 03 06
(731) ERA-GOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) eG eraGost

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 9 przyrządy pomiarowe.

(210) 496759 (220) 2019 03 06
(731) UCZELNIA MEDYCZNA  

IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W WARSZAWIE, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) STALOWNIA PRASKA
(510), (511) 41 organizowanie, prowadzenie i obsługa kon-
ferencji, organizowanie, prowadzenie i obsługa kongresów, 
organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie semina-
riów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowa-
nie i prowadzenie zjazdów, organizowanie części rozrywko-
wej przyjęć, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub 
edukacji, organizowanie zawodów sportowych, rezerwacja 
miejsc na spektakle, centra rozrywki, degustacje win [usługi 
rozrywkowe], organizowanie konkursów [edukacja lub roz-
rywka], usługi muzeów [wystawy], organizacja konferencji 
edukacyjnych, organizacja konkursów tanecznych, orga-
nizacja konkursów edukacyjnych, organizacja konkursów 
w dziedzinie rozrywki, organizacja kwizów, gier i zawodów, 
organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organi-
zacja seminariów, organizacja seminariów, grup roboczych, 
grup badawczych i zjazdów w dziedzinie medycyny, orga-
nizacja wystaw w celach edukacyjnych, organizacja wystaw 
w celach szkoleniowych, organizacja zawodów dotyczących 
pojazdów mechanicznych, organizacja zawodów rekreacyj-
nych, organizowanie ceremonii rozdania nagród, organizo-
wanie ceremonii przyznania nagród za osiągnięcia, insceni-
zowanie turniejów, kursy szkoleniowe dotyczące sprawności 
fizycznej, akademie kaligrafii, badania edukacyjne, budowa-
nie zespołu (edukacja), coaching w zakresie życia osobistego 
[life coaching], degustacje win [usługi edukacyjne], doradz-
two specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo szkole-
niowe w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie szkoleń 
biznesowych, doradztwo zawodowe [edukacja], doradztwo 
zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyj-
ne], dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja, aka-
demie, doradztwo w zakresie szkoleń, edukacja dorosłych, 
edukacja i szkolenia w dziedzinie przetwarzania danych elek-
tronicznych, edukacja i szkolenia związane z ochroną natury 
i środowiskiem, informacje dotyczące edukacji, seminaria, 
seminaria edukacyjne, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie warsztatów 
szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie kongresów, 
organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie 
i prowadzenie ceremonii przyznawania nagród, organizo-
wanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowa-
dzenie konferencji na temat biznesu i handlu, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, warsztaty w celach edukacyjnych, 
warsztaty w celach kulturalnych, warsztaty w celach szkole-
niowych, usługi muzeów [wystawy], wystawy sztuki, udo-
stępnianie obiektów i sprzętu do rekreacji sportowej, usługi 
w zakresie szkoleń i rekreacji, produkcja filmów, filmowanie, 
produkcja filmów na taśmach wideo, wykonywanie zdjęć, 
usługi orkiestr, organizacja wypoczynku, organizacja przyjęć 
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okolicznościowych takich jak: śluby, wesela, komunie, jubi-
leusze, urodziny, imieniny, organizowanie przyjęć, 43 usługi 
krótkoterminowego wynajmu powierzchni biurowej i po-
wierzchni o charakterze użytkowym przeznaczonej na cele 
gastronomiczne, udostępnianie obiektów i sprzętu na kon-
ferencje, wystawy i spotkania, wynajem pomieszczeń na wy-
stawy, usługi hotelarsko-gastronomiczne.

(210) 496765 (220) 2019 03 06
(731) STOLARSKI MATHIAS, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIZZA & VINO Sempre QUALITÀ SUPERIORE ITALIANA

(531) 01.01.01, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 30 pizza, pizza mrożona, placki na pizzę, ciasto 
na pizzę, produkty do pizzy, polewy i sosy do pizzy, przy-
prawy i środki aromatyzujące do pizzy, makarony, lody, 
32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje owoco-
we, bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka, brzeczka 
piwna, brzeczka słodowa, ekstrakty owocowe bezalkoho-
lowe, esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholo-
we, kwas chlebowy, lemoniada, mleko migdałowe, mleko 
orzechowe, moszcz winogronowy niesfermentowany, na-
poje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, 
napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoho-
lowe z kwasu chlebowego, napoje bezalkoholowe z mleka 
orzechowego, napoje bezalkoholowe z sarsaparilli, napoje 
izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje 
serwatkowe, napoje z wody mineralnej, napój migdało-
wy, napój pomidorowy, nektary owocowe bezalkoholowe, 
oranżada, orszada, pastylki do napojów gazowanych, piwo, 
piwo imbirowe, piwo słodowe, napoje warzywne, preparaty 
do produkcji napojów, preparaty do sporządzania likierów, 
produkty do wytwarzania wody mineralne], proszek do wy-
twarzania napojów gazowanych, proszki do napojów gazo-
wanych, sok jabłkowy, sok pomidorowy, soki owocowe, soki 
warzywne, sorbety [napoje], syropy do lemoniady, syropy 
do napojów, woda 32 [napoje], woda gazowana, woda lito-
wa, woda mineralna, woda selcerska, woda sodowa, woda 
stołowa, wody mineralne, wyciąg z chmielu do wytwarzania 
piwa, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napo-
je na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje gazowane, 
napój imbirowy, napoje sportowe wzbogacane proteinami, 
33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholo-
we zawierające owoce, 43 bary szybkiej obsługi, snack-bary, 
biura zakwaterowania, domy turystyczne, hotele kafeterie, 
bufety, kawiarnie, wypożyczanie konstrukcji przenośnych, 
motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, domy opieki dla osób w pode-
szłym wieku, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, 
rezerwacje kwater na pobyt czasowy, restauracje, restaura-
cje samoobsługowe, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, 
rezerwacje miejsc w hotelach, stołówki usługi barowe, usługi 
w zakresie wyposażenia i urządzeń kempingowych, orga-

nizowanie obozów w zakresie zakwaterowania, wynajmo-
wanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal 
na posiedzenia, mityngi, narady, usługi w zakresie wyposa-
żenia i urządzeń kempingowych, wypożyczanie krzeseł, sto-
łów, bielizny stołowej i naczyń.

(210) 496766 (220) 2019 03 06
(731) STOLARSKI MATHIAS, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sempre GARDEN RESTAURANT

(531) 05.03.14, 27.05.01, 27.05.10, 26.04.02
(510), (511) 30 pizza, pizza mrożona, placki na pizzę, ciasto 
na pizzę, produkty do pizzy, polewy i sosy do pizzy, przy-
prawy i środki aromatyzujące do pizzy, makarony, lody, 
32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje owoco-
we, bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka, brzeczka 
piwna, brzeczka słodowa, ekstrakty owocowe bezalkoholo-
we, esencje do produkcji napojów, esencje do produkcji na-
pojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy, lemoniada, 
mleko migdałowe, mleko orzechowe, moszcz winogronowy 
niesfermentowany, napoje bezalkoholowe, napoje bezal-
koholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie 
miodu, napoje bezalkoholowe z kwasu chlebowego, napo-
je bezalkoholowe z mleka orzechowego, napoje bezalko-
holowe z sarsaparilli, napoje izotoniczne, napoje na bazie 
owoców lub warzyw, napoje serwatkowe, napoje z wody 
mineralnej, napój migdałowy, napój pomidorowy, nektary 
owocowe bezalkoholowe, oranżada, orszada, pastylki do na-
pojów gazowanych, piwo, piwo imbirowe, piwo słodowe, na-
poje warzywne, preparaty do produkcji napojów, preparaty 
do sporządzania likierów, produkty do wytwarzania wody 
mineralnej, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, 
proszki do napojów gazowanych, sok jabłkowy, sok pomi-
dorowy, soki owocowe, soki warzywne, sorbety [napoje], 
syropy do lemoniady, syropy do napojów, woda [napoje], 
woda gazowana, woda litowa, woda mineralna, woda selcer-
ska, woda sodowa, woda stołowa, wody mineralne, wyciąg 
z chmielu do wytwarzania piwa, napoje na bazie ryżu, inne 
niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty 
mleka, napoje gazowane, napój imbirowy, napoje sportowe 
wzbogacane proteinami, 33 napoje alkoholowe (z wyjąt-
kiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, 43 bary 
szybkiej obsługi, snack-bary, biura zakwaterowania, domy 
turystyczne, hotele kafeterie, bufety, kawiarnie, wypożycza-
nie konstrukcji przenośnych, motele, obsługa gastronomicz-
na z własnym zapleczem, produktami i transportem, domy 
opieki dla osób w podeszłym wieku, pensjonaty, rezerwacja 
miejsc w pensjonatach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, 
restauracje, restauracje samoobsługowe, rezerwacje kwater 
na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc w hotelach, stołówki 
usługi barowe, usługi w zakresie wyposażenia i urządzeń 
kempingowych, organizowanie obozów w zakresie zakwa-
terowania, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, 
wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady, usługi 
w zakresie wyposażenia i urządzeń kempingowych, wypo-
życzanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i naczyń.

(210) 496767 (220) 2019 03 06
(731) STOLARSKI MATHIAS, Gdańsk
(540) (znak słowny)
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(540) plażowa
(510), (511) 30 pizza, pizza mrożona, placki na pizzę, ciasto 
na pizzę, produkty do pizzy, polewy i sosy do pizzy, przypra-
wy i środki aromatyzujące do pizzy, makarony, lody, 33 napo-
je alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawie-
rające owoce.

(210) 496777 (220) 2019 03 06
(731) PROSTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.15.03, 01.15.05, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 496794 (220) 2019 03 06
(731) STOLARSKI MATHIAS, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sempre PIZZA VINO TRÓJMIASTO

(531) 01.01.09, 11.01.09, 24.11.07, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 30 pizza, pizza mrożona, placki na pizzę, ciasto 
na pizzę, produkty do pizzy, polewy i sosy do pizzy, przypra-
wy i środki aromatyzujące do pizzy, makarony, lody, 32 ape-
ritify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje owocowe, 
bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka, brzeczka piw-
na, brzeczka słodowa, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, 
esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas 
chlebowy, lemoniada, mleko migdałowe, mleko orzechowe, 
moszcz winogronowy niesfermentowany, napoje bezalko-
holowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bez-
alkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe z kwasu 
chlebowego, napoje bezalkoholowe z mleka orzechowego, 
napoje bezalkoholowe z sarsaparyli, napoje izotoniczne, 
napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje serwatkowe, 
napoje z wody mineralnej, napój migdałowy, napój pomi-
dorowy, nektary owocowe bezalkoholowe, oranżada, orsza-
da, pastylki do napojów gazowanych, piwo, piwo imbirowe, 
piwo słodowe, napoje warzywne, preparaty do produkcji 
napojów, preparaty do sporządzania likierów, produkty 
do wytwarzania wody mineralnej, proszek do wytwarzania 
napojów gazowanych, proszki do napojów gazowanych, sok 

jabłkowy, sok pomidorowy, soki owocowe, soki warzywne, 
sorbety [napoje], syropy do lemoniady, syropy do napojów, 
woda [napoje], woda gazowana, woda litowa, woda mine-
ralna, woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa, wody 
mineralne, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, napoje 
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, 
inne niż substytuty mleka, napoje gazowane, napój imbiro-
wy, napoje sportowe wzbogacane proteinami, 33 napoje 
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawie-
rające owoce, 43 bary szybkiej obsługi, snack-bary, biura 
zakwaterowania, domy turystyczne, hotele, kafeterie, bufety, 
kawiarnie, wypożyczanie konstrukcji przenośnych, motele, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, domy opieki dla osób w podeszłym wieku, 
pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje 
kwater na pobyt czasowy, restauracje, restauracje samo-
obsługowe, rezerwacje miejsc w hotelach, stołówki, usługi 
barowe, usługi w zakresie wyposażenia i urządzeń kempin-
gowych, organizowanie obozów w zakresie zakwaterowania, 
wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmo-
wanie sal na posiedzenia, mityngi, narady, wypożyczanie 
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i naczyń.

(210) 496800 (220) 2019 03 06
(731) KOWALCZYK MAREK EUROMIX, Szczytno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EUROMIX

(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 
budowlanych, akcesoriów budowlanych, narzędzi budowla-
nych, mieszanek farb, farb zewnętrznych, farb wewnętrznych, 
farb gruntowych, emalii do malowania, farb akrylowych, lakie-
rów, krat metalowych do sufitów podwieszanych, metalowych 
systemów sufitów podwieszanych składających się z paneli, su-
fitów podwieszanych z obramowaniem z metalu, metalowych 
paneli podłogowych, metalowych listew przypodłogowych, 
blach do pokrycia dachów z metalu, metalowych elementów 
wykończeniowych stosowanych w budownictwie, profilów 
metalowych do użytku w budownictwie, listew profilowych 
metalowych dla budownictwa, listew profilowanych metalo-
wych dla budownictwa, metalowych okładzin elewacyjnych, 
zewnętrznych drzwi metalowych, drzwi metalowych do użytku 
wewnątrz pomieszczeń, futryn do drzwi metalowych, klamek 
do drzwi metalowych, metalowych klamek do okien, metalo-
wych parapetów okiennych, rolet zewnętrznych metalowych, 
pędzli, pędzli do nanoszenia farb, pędzli używanych przez ma-
larzy pokojowych, wałków malarskich, wałków do farb, folii po-
liuretanowej do użytku przy uszczelnianiu i izolacji budynków, 
metalowej folii do izolacji budynków, folii z tworzyw sztucznych 
do użytku w ogrodnictwie, wełny mineralnej do celów izolacyj-
nych, płyt izolacyjnych wykonanych z wełny mineralnej, styro-
pianu, niemetalowych konstrukcji sufitów podwieszanych, sys-
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temów niemetalowych sufitów podwieszanych zawierających 
panele, folii z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, 
niemetalowych paneli podłogowych, listew przypodłogo-
wych niemetalowych, blach z tworzyw sztucznych na dachy, 
niemetalowych obróbek blacharskich dachu, niemetalowych 
płyt izolacyjnych, elementów 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 nie-
metalowych, klamek do okien niemetalowych, rolet wewnętrz-
nych, rolet okiennych, pokryć z tworzyw sztucznych używa-
nych jako folie malarskie.

(210) 496822 (220) 2019 03 07
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) HYDROSAL
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetycz-
ne, lecznicze dodatki do żywności, dodatki odżywcze, do-
datki witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suple-
menty dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi 
nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety 
dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi 
wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i prepara-
ty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin, 
suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy 
i preparaty witaminowe.

(210) 496826 (220) 2019 03 07
(731) DOMENA MĄCZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)

(540) DONSOL
(510), (511) 1 sypkie i płynne preparaty chemiczne, środ-
ki przeznaczone do odladzania powierzchni i ochrony 
przeciwgołoledziowej, środki regulujące stężenie pły-
nów zawieszonych w powietrzu, środki pochłaniające 
wilgoć.

(210) 496829 (220) 2019 01 14
(731) GACEK MONIKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MG STAL

(531) 26.04.07, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe materiały budowlane, balustra-
dy metalowe, poręcze metalowe, tralki metalowe, daszki 
przeciwdeszczowe metalowe, metalowe elementy bu-
dowlane, metalowe, modułowe elementy budowlane, 
gotowe elementy budowlane (metalowe), śruby metalo-
we (elementy łączące), rury ze stali nierdzewnej, zaciski 
metalowe, nity metalowe, śruby metalowe, stal nierdzew-
na, 19 niemetalowe materiały budowlane, balustrady nie-
metalowe, schody niemetalowe, poręcze niemetalowe, 
tralki niemetalowe, daszki przeciwdeszczowe niemeta-
lowe, 40 chromowanie, cynowanie, metale (obróbka), 
odlewanie metali, polerowanie [ścieranie], posrebrzanie, 
szlifowanie, trawienie [np. powłok płaszczyzn, usuwanie 
pozostałości].



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 494108, 494231, 494930, 495205, 495207, 496481, 496826

2 494930, 495205, 495207

3 494567, 494593, 494595, 494606, 494683, 494930, 496611

4 494649, 495489, 495884

5 490142, 494050, 494567, 494593, 494595, 494606, 494683, 494974, 495580, 496457, 496481, 496572, 496608, 
496609, 496619, 496622, 496676, 496822

6 494093, 496389, 496580, 496581, 496829

7 488653, 494216, 494219, 494744, 496380, 496389, 496580, 496581

8 494274, 494308, 494744, 495690

9 462547, 488265, 491328, 493545, 493640, 494093, 494231, 495018, 495489, 495615, 496295, 496467, 496580, 
496581, 496722, 496743

10 490142, 494264, 494567, 494593, 494595, 494606, 494683, 495489, 496248, 496249, 496251, 496252

11 488653, 494003, 494219, 494744, 495462, 496580, 496581

12 486703, 494216, 494219, 494744, 495422, 495465, 495890, 496248, 496249, 496251, 496252, 496389, 496497

14 462547, 494174, 494175

16 462547, 493640, 494050, 494093, 494744, 494930, 496285, 496288, 496295, 496577, 496579

17 493545, 494108, 494930, 496643

18 462547, 486443, 494093, 494174, 494175, 495385, 495386, 495387, 496044

19 494093, 494649, 496829

20 488265, 494003, 494219, 494274, 494308, 494649, 494744, 496044

21 494274, 494308, 494744

22 494093, 495383, 495385, 495386, 495390, 495471

24 494274, 494308

25 462547, 491790, 494174, 494175, 495681, 496044, 496255, 496342, 496461, 496463, 496517, 496577, 496579, 
496606

28 494093, 494264, 496577, 496579

29 487981, 491984, 491986, 494050, 495383, 495385, 495386, 495387, 495390, 495454, 495471, 495580, 495650, 
496659

30 491984, 491986, 492126, 494050, 495384, 495510, 495580, 495899, 495914, 495999, 496260, 496765, 496766, 
496767, 496794

31 491984, 491986, 493537, 495383, 495390, 495471, 495580, 495650, 495899

32 485048, 485050, 491984, 491986, 494050, 496263, 496264, 496265, 496697, 496700, 496765, 496766, 496794

33 496475, 496765, 496766, 496767, 496794

35 462547, 484603, 491328, 492152, 493640, 493761, 494050, 494093, 494231, 494274, 494308, 494649, 495018, 
495205, 495207, 495422, 495454, 495462, 495489, 495580, 495615, 495666, 495872, 495884, 495953, 496009, 
496234, 496285, 496288, 496295, 496457, 496461, 496463, 496469, 496497, 496517, 496603, 496621, 496636, 
496648, 496696, 496722, 496800

36 487835, 491766, 493761, 494093, 495615, 495666, 496234, 496285, 496288, 496295, 496346, 496497, 496603

37 494093, 495452, 495455, 495462, 495466, 495872, 495884, 495890, 496285, 496286, 496288, 496346, 496497

38 462547, 491328, 493640, 496621, 496648, 496722

39 494093, 495677, 495884, 495890, 496285, 496288, 496458, 496497
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2

40 494649, 495454, 495690, 495884, 496829

41 462547, 490492, 492152, 493640, 494093, 494164, 494274, 494308, 495452, 495455, 495489, 495615, 495801, 
496285, 496288, 496295, 496314, 496467, 496469, 496586, 496587, 496648, 496676, 496696, 496722, 496759

42 491328, 493640, 494093, 495018, 495452, 495455, 495690, 495884, 495890, 496285, 496288, 496295, 496497, 
496580, 496581, 496648

43 489105, 491984, 491986, 493700, 493704, 493706, 493710, 494164, 494274, 494308, 495510, 495801, 495999, 
496285, 496288, 496295, 496648, 496759, 496765, 496766, 496777, 496794

44 494050, 494264, 495489, 495635, 495884, 496285, 496288, 496314, 496369, 496382, 496676, 496696, 496712

45 462547, 493640, 493761, 494093, 495666, 496234



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

1994r. 495666

Agently 496603

Anna Lewandowska 494050

APC GRUPA BACK EUROP POLSKA 491984

APTEKA na Kawaleryjskiej 496382

ARKO 496009

artens 486443

AURORA 496248

AVIATOR 496044

BACK EUROP 491986

Bardeli 496461

Barszcz biały Rodzinny TRADYCYJNA  
RECEPTURA WYJĄTKOWY SMAK 7 DUŻYCH  
PORCJI 100% NATURALNYCH SKŁADNIKÓW  
Barszcz biały ugotuj prawdziwy  
Barszcz porcja na 7 osób 487981

BELLISPHARMA 495580

BELOCLINIC Medycyna Estetyczna  
i Laseroterapia 496369

BELOCLINIC Medycyna Estetyczna  
i Laseroterapia 496712

BHH 1908 WIERTŁA BAILDON 495690

BIENIEK 496234

BIO E Eco Envoy 495914

BOXMECH 494216

BPLAST 494219

Browar Wielka Sowa 496264

CANA 494003

CBD 495452

CENTRUM BUDOWNICTWA DREWNIANEGO 495455

CEZIS 496676

CHRUPSY 492126

CM 494093

Cola Jurajska 496697

CONSUL 488653

CONSULTE 493761

CONVEY 496380

CROPP BLACK LABEL 496255

Dental Design Jaworska 495635

Dental Professionals 494264

DONSOL 496826

DREW-BUT 496463

ECR Europejskie Centrum Remarketingu 496497

eG eraGost 496743

Elite Invest 496346

Emka Ultra 496342

essentia Coffee shop 495462

EUROCENTRUM GREEN & FRIENDLY 496285

Eurocentrum Green & Friendly 496288

EUROMIX 496800

eZERKI 495899

feniks taxi 496458

FESTIWAL WESELNYCH PRZEBOJÓW 496469

FINUR 496619

funciak.pl 495615

GALLUP 493640

GENIUS 496252

Gerlach. Ułatwiamy życie. 494744

GO go fi 496314

H hot in here 496517

HARD ENDURO.PL 495953

HARDY INDUSTRIAL CHAIN 496389

HecklerGroup 490492

HEXELINE 494174

HEXELINE 494175

HN HURTOWNIA NOWAK 496636

HOP HOP BROWAR 485048

HYDROSAL 496822

IA ARPAPOL 494231

ICE IMPERIAL 496475

INSTYTUT TERAPII WITAMINOWEJ 496572

Interster Yachting sp.z o.o. 495465

JEGOWYSOKOSC.PL BUTY PODWYŻSZAJĄCE 495681

Kantor Olimp 491766

KINDERPRAMS 495422

KINOTEKA 496648

KORAX 496286

KRISTALBLOKER 496643

KURANT 493545

LAMINONE 496481

LEMON DIPP 495510

LOJA 496606

MADEJ WRÓBEL RODZINNA TRADYCJA  
Simply food ...so good! 495454

Magdalena ..... Apartamenty  
w Górach Izerskich 493704

Magdalena ..... Domki w Górach Izerskich 493706

Magdalena ..... Noclegi w Górach Izerskich 493710

Magdalena ..... Pokoje w Górach Izerskich 493700

MG STAL 496829

MOJA DZIUPLA 496621
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MPROJEKT 486703

MultiMuzeum 496295

munja 496777

MusicTravellers 492152

N DR NATURAL.pl 494974

NITRO 496249

NOVA 496251

o!figa 496611

Obywatel GC 462547

Od teraz. Na co dzień. Akcesoria Septodont. 490142

ONKOLIA 496609

OPOLE STOLICA POLSKIEJ PIOSENKI 484603

Oranżada Jurajska 496700

P 496579

PA PROJECT AUTO 495890

PGB 495884

PIZZA & VINO Sempre  
QUALITA SUPERIORE ITALIANA 496765

plażowa 496767

PMT Software 495018

POLFILL 494930

POLSKI HIMALAIZM ZIMOWY 496587

POLTAREX 494649

POR MISTRZÓW CHAMPIONS LEEK 493537

PRIUM 488265

PROSPERITY TIME 487835

PRYMUS-AGD 494308

PUCIO 496577

PW SERWIS-LUX 495466

PYRALKETON 496622

PyTechBrain 496467

QDIQO 491328

Radiolex 496580

Radiolex 496581

RASA RODZIMA Gęś 495383

RASA RODZIMA Kaczka 495471

RASA RODZIMA Koń 495385

RASA RODZIMA Kura 495390

RASA RODZIMA Owca 495386

RASA RODZIMA Pszczoła 495384

RASA RODZIMA Świnia 495387

renowool 494108

rowis system 495205

Róża Wiatrów 495801

Sempre GARDEN RESTAURANT 496766

Sempre PIZZA VINO TRÓJMIASTO 496794

SHINE ON 495872

SHINSEN SUSHI 495999

sielski 496659

SIMEDU 495489

SNARTO 495677

SOWIE 496265

STALOWNIA PRASKA 496759

Studio Polaków 496722

sweet fit 496260

Talia Piw 485050

TICATROM 496608

Verdin COMPLEXX 494567

Verdin COMPLEXX 494595

Verdin FIX 494593

Verdin FIX 494683

Vitactin 496457

W D C WARSAW DENTAL CENTER 496696

WELON I MUCHA 494164

ZBOŻO 496263

ZŁOTE RUNO POLSKIE SMAKI 495650

Żłobek Zajączek 489105



INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.  

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH

Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uznania ochrony na terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej  

i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,  
określenie znaku towarowego (w przypadku znaków graficznych ozn. CFE oraz klasy elementów graficznych znaku),  

datę wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
datę uprzedniego pierwszeństwa, klasy towarowe. 

Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie danych dostępnej na stronie internetowej Biura Międzynarodowego WIPO.

851254 THIENOT (2019 03 05) 33
972704 Quali (2019 02 22)

CFE: 02.09.01, 27.05.08 5, 29, 32,
1015903 mimi Cutis Help CH (2019 02 23)

CFE: 26.04.07, 27.05.09 3, 5, 25
1017828 (2019 02 23)

CFE: 03.07.06 3, 5
1144710 Juuce (2019 03 05) 3
1164920 POLAR (2019 02 14)

CFE: 27.05.02 12
1259963 Bonito (2018 10 12)

CFE: 02.09.01, 29.01.12 29, 30, 32
1306778 Bb-Protec (2019 03 06) 5
1367221 SURF (2017 07 05) 43
1385399 Tutavir (2019 03 06) 5
1419806 ROUGE COCO (2019 02 28) 3
1452583 LYFT (2019 02 27)

CFE: 27.05.01 34
1455965 YORRTEY (2018 09 13)

CFE: 26.11.03 35
1455986 DHPDLC GLASS (2018 09 04)

CFE: 27.05.02 19
1456031 creamcredit (2019 01 16, 2018 08 20) 36
1456042 VINEGARDRINK (2018 12 12, 2018 11 26) 32
1456124 POCOPHONE (2018 12 31) 9, 42
1456135 YUELI (2018 12 17)

CFE: 27.05.17 8, 11, 21
1456145 MONSTER MUNCH (2018 12 06, 2018 11 09)

CFE: 27.05.01, 29.01.13 29, 30
1456229 DING QIANG (2019 01 04)

CFE: 26.11.02, 28.03.00 24
1456245 IQconnect (2019 01 15, 2019 01 14) 44
1456278 REMOVAL S (2018 11 09, 2018 06 01)

CFE: 27.05.09 3, 5, 8, 10, 35, 41, 44
1456281 LYFEN (2018 09 04)

CFE: 27.05.01 5, 29, 30, 31, 32, 33
1456283 Diemono (2019 02 04) 5
1456301 LYFEN (2018 09 04)

CFE: 04.05.21, 27.05.01, 
28.03.00

5, 29, 30, 31, 32, 33, 
35

1456310 DR.C.TUNA (2018 11 26) 3, 5
1456330 With Love (2018 12 17)

CFE: 02.09.01, 09.01.10, 
26.01.06, 29.01.12

3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 
12, 14, 16, 17, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28

1456333 (2018 08 31)
CFE: 28.03.00 12

1456343 KEPOT (2019 01 25)
CFE: 21.03.21, 27.03.01, 27.05.01 7

1456365 ID lab (2019 01 03, 2018 07 23)
CFE: 01.15.25, 05.05.19, 26.13.25, 
27.05.09, 29.01.13

37, 42

1456415 HAIRELIA (2019 01 28, 2018 08 03) 1
1456447 JANEDO (2019 01 24)

CFE: 26.13.25, 27.05.01 11
1456487 COLLECTION UNV (2018 08 27, 2018 07 12)

CFE: 27.05.09 18, 25, 35
1456492 Qualiko (2018 08 20)

CFE: 27.05.17 29
1456516 CIGA Design (2019 01 24)

CFE: 27.05.10 14
1456517 (2018 12 12)

CFE: 03.04.07, 26.01.03 6, 11, 14, 18, 20, 21, 
24, 27

1456538 DEINHARD Green Label RIESLING  
(2018 12 24)
CFE: 03.01.01, 25.01.15, 26.03.01, 
26.13.01, 27.05.09, 29.01.15

33

1456561 colmore by diga (2018 12 12)
CFE: 26.04.09, 27.05.10, 
29.01.13

6, 11, 14, 18, 20, 
21, 24, 27

1456575 SDM Sergio Di Mare Since 1975  
(2018 11 12, 2018 07 31)
CFE: 05.13.01, 24.01.15, 24.09.05, 
26.04.05, 27.05.09, 27.07.01

24, 25, 26

1456630 IVA ways (2018 11 20, 2018 08 17)
CFE: 07.11.10, 26.11.02, 27.05.10 39

1456644 SMRT (2019 01 31, 2018 11 02) 5, 42, 44
1456656 SureGrip (2018 12 17) 12
1456657 WE WORK (2019 01 04, 

2018 07 06)
16, 35, 37, 43

1456745 (2019 01 10)
CFE: 02.09.14, 26.01.03 5, 35

1456783 Anton Kaapl (2018 09 21, 
2018 09 21)

29, 30, 31, 32, 33

1456809 YUEMING YUEMING LASER (2018 09 04)
CFE: 26.01.03, 26.11.03, 
27.05.09, 28.03.00

7

1456871 SYNERGETIC (2019 01 09)
CFE: 05.03.14, 29.01.13 3

1456935 (2018 09 04)
CFE: 04.05.21 5, 29, 30, 31, 32, 33
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1456949 handytowel (2018 12 21)
CFE: 27.05.02, 29.01.13 3, 5

1456961 AWP MULTI-2 (2018 09 26, 2018 03 30)
CFE: 27.05.02, 27.07.11, 29.01.14 9, 28, 41

1457052 GOLD COLLECTION HD  
(2018 09 26, 2018 03 30)
CFE: 26.04.04, 27.05.02, 29.01.15 9, 28, 41

1457083 LA PAUSA (2019 01 11) 25
1457098 ProSystem (2019 02 07) 9
1457113 FIND X (2018 11 08, 2018 06 04)

CFE: 01.01.15, 01.11.12, 16.03.15, 
17.05.01, 27.05.01

9

1457117 LAXYAXMJ (2018 09 13)
CFE: 03.01.16, 05.03.15, 24.01.05, 24.09.07 35

1457129 Yarline (2019 01 14) 1, 3, 4, 19, 20
1457144 (2018 10 03)

CFE: 26.13.25 7
1457192 euned (2018 09 07)

CFE: 26.01.18, 27.05.01 21
1457285 GlamBee (2018 11 26, 2018 07 24)

CFE: 03.13.04, 27.05.01, 
29.01.13

3, 8, 16, 18, 20, 21

1457287 FUTURINO (2019 01 21) 25
1457302 MXWTP (2019 01 24) 35
1457305 FRUIT-TELLA GOOD 

FOR YOU (2019 02 05)
29, 30

1457323 ARKEL ARCLOUD (2018 12 27, 2018 09 26)
CFE: 26.03.01, 26.07.18, 26.11.09, 
27.05.09, 29.01.13

9

1457390 Youngme (2018 09 04)
CFE: 27.05.17 5, 29, 30, 31, 32

1457464 (2018 09 04)
CFE: 28.03.00 5, 29, 30, 31, 32, 33

1457485 XIANGYU MEDICAL 
(2018 11 23)

10

1457487 R2T (2019 01 17, 2018 08 28) 1, 42
1457502 Supreme (2018 11 29)

CFE: 26.04.18, 27.05.24, 
29.01.12

9, 18, 28, 35,

1457508 (2018 11 28)
CFE: 03.02.01 29, 30, 32

1457511 Click & Fix (2019 02 13) 1, 16
1457524 (2018 09 04)

CFE: 28.03.00 5, 29, 30, 31, 32, 33
1457545 (2018 12 28)

CFE: 03.07.16, 26.03.23, 26.11.01, 26.13.25 25
1457579 Finezja (2019 01 24) 29, 30
1457586 V (2018 07 11)

CFE: 27.05.21 35, 41, 42, 43
1457596 GZ GONGZHENG (2018 12 28)

CFE: 27.05.01 9
1457597 Festi’Bulles (2019 01 11, 2018 09 06)

CFE: 01.15.21, 27.05.02, 29.01.03 32
1457616 D-FORCE (2018 08 30) 5, 44
1457633 PL PATRICIA LEDO (2018 10 16, 2018 06 25)

CFE: 27.05.22 3, 8, 16, 18, 20, 21
1457634 vertu (2018 10 05)

CFE: 27.05.01 7
1457643 EDPOLLUX (2019 01 31, 

2018 08 16)
12, 37, 42



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1 2

1  1456415, 1457129, 1457487, 1457511 

3  1015903, 1017828, 1144710, 1419806, 1456278, 1456310, 1456330,
 1456871, 1456949, 1457129, 1457285, 1457633 

4  1456330, 1457129 

5  972704, 1015903, 1017828, 1306778, 1385399, 1456278, 1456281,
 1456283, 1456301, 1456310, 1456330, 1456644, 1456745, 1456935,
 1456949, 1457390, 1457464, 1457524, 1457616 

6  1456330, 1456517, 1456561 

7  1456330, 1456343, 1456809, 1457144, 1457634 

8  1456135, 1456278, 1456330, 1457285, 1457633 

9  1456124, 1456961, 1457052, 1457098, 1457113, 1457323, 1457502,
 1457596 

10  1456278, 1456330, 1457485 

11  1456135, 1456330, 1456447, 1456517, 1456561 

12  1164920, 1456330, 1456333, 1456656, 1457643 

14  1456330, 1456516, 1456517, 1456561 

16  1456330, 1456657, 1457285, 1457511, 1457633 

17  1456330 

18  1456487, 1456517, 1456561, 1457285, 1457502, 1457633 

19  1455986, 1457129 

20  1456330, 1456517, 1456561, 1457129, 1457285, 1457633 

21  1456135, 1456330, 1456517, 1456561, 1457192, 1457285, 1457633 

22  1456330 

23  1456330 

24  1456229, 1456330, 1456517, 1456561, 1456575 

25  1015903, 1456330, 1456487, 1456575, 1457083, 1457287, 1457545 

26  1456330, 1456575 

27  1456330, 1456517, 1456561 

28  1456330, 1456961, 1457052, 1457502 

29  972704, 1259963, 1456145, 1456281, 1456301, 1456492, 1456783,
 1456935, 1457305, 1457390, 1457464, 1457508, 1457524, 1457579 

30  1259963, 1456145, 1456281, 1456301, 1456783, 1456935, 1457305,
 1457390, 1457464, 1457508, 1457524, 1457579 

31  1456281, 1456301, 1456783, 1456935, 1457390, 1457464, 1457524 

32  972704, 1259963, 1456042, 1456281, 1456301, 1456783, 1456935,
 1457390, 1457464, 1457508, 1457524, 1457597 

33  851254, 1456281, 1456301, 1456538, 1456783, 1456935, 1457464,
 1457524 

34  1452583 

35  1455965, 1456278, 1456301, 1456487, 1456657, 1456745, 1457117,
 1457302, 1457502, 1457586 
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2

36  1456031 

37  1456365, 1456657, 1457643 

39  1456630 

41  1456278, 1456961, 1457052, 1457586 

42  1456124, 1456365, 1456644, 1457487, 1457586, 1457643 

43  1367221, 1456657, 1457586 

44  1456245, 1456278, 1456644, 1457616



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO  

na podstawie art. 15217 ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku, wobec którego wpłynął sprzeciw,  
nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw, datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

482778 Dolorgiet GmbH & Co. KG
2019 01 22 5

490336 CHLOE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
2019 01 28 18

491154 JD Sports Fashion Plc
2019 02 26 35

492589 BAVARIA N.V.
2019 03 18 6

492668 INTUIT INC.
2019 03 18 9, 35

492632 GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A.
2019 03 18 18, 25

492552 Monster Energy Company
2019 03 18 29, 30

492506 KRUŚ-ANTKOWSKA MAŁGORZATA  
NEO-ESTETIC
2019 03 15 35

492640 DOLATA ADAM ZFJ
2019 03 15 6, 35, 37, 40

492550 Monster Energy Company
2019 03 18 29, 30

492282 BRELIL S.R.L.
2019 03 18 3

491114 SANACORP PHARMAHANDEL GMBH
2019 03 17 5, 30, 35

492602 KRAKOWSKI KREDENS TRADYCJA GALICYJSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA
2019 03 22 43



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

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

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

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

1436446 BEIERSDORF AG
2019 03 12 3
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