
Znaki towarowe

Warszawa 2019

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

20 

B I U L E T Y N

Urzędu Patentowego



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

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

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

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



BIULETYN
Urzędu Patentowego

Znaki towarowe

Warszawa, dnia 13 maja 2019 r. Nr ZT20

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) 483971 (220) 2018 03 23
(731) OLSZEWSKA LIDIA, Warkały
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GO leasing EKSPERCI LEASINGU

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi w zakresie finansowania zakupów 
na raty (leasing), finansowanie leasingu pojazdów.

(210) 490497 (220) 2018 09 13
(731) KVAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ogorzele
(540) (znak słowny)
(540) coccirex
(510), (511) 31 dodatki do pasz nie do celów leczniczych, 
pasza, mieszanka paszowa dietetyczna, mieszanka paszowa 
uzupełniająca, prefiks paszowy.

(210) 491631 (220) 2018 10 15
(731) URBANIAK AGNIESZKA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BERLINCURRYWURST

(531) 03.01.14, 08.05.03, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie małej gastronomii: sprze-
daż kiełbasek: pieczonych, gotowanych i smażonych wraz 
z dodatkami, takimi jak: pieczywo, frytki, majonez, ketchup, 
musztarda, sos czosnkowy, sos curry.

(210) 493528 (220) 2018 12 06
(731) BODA-NORENBERG DOROTA, NORENBERG RYSZARD 

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA DORIS  
SPÓŁKA CYWILNA, Świętoszówka

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.01, 26.04.01, 26.11.07, 29.01.13
(510), (511) 28 wózki i wózki spacerowe do zabawy, wózki 
dla lalek, łóżeczka dla lalek, wyposażenie dla łóżeczek dla 
lalek, łóżka do zabawy, zabawki i zestawy zabawkowe dla 
dzieci.

(210) 494315 (220) 2018 12 28
(731) Hyundai Corporation Holdings Co., Ltd., Seul, KR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HYUNDAI

(531) 27.05.01
(510), (511) 8 lokówki elektryczne, żelazka elektryczne, 
9 telewizory 3D, alarmy dźwiękowe, urządzenia alarmowe, 
alarmy, baterie alkaliczne, urządzenia przeciwwłamaniowe, 
odbiorniki audio i wideo, głośniki, odbiorniki audiowizual-
ne, akumulatory samochodowe, baterie do UPS/przemien-
ników, urządzenia do ładowania akumulatorów, ładowarki 
do baterii, baterie guzikowe, bębny z kablami do zastosowań 
w domu i ogrodzie, kamery do urządzeń telewizji przemysło-
wej, kamery do pojazdów, nawigacja samochodowa, telewi-
zory samochodowe, magnetowidy samochodowe, futerały 
dopasowane do telefonów komórkowych, odtwarzacze płyt 
kompaktowych, maszyny i urządzenia kinematograficzne, 
urządzenia komunikacyjne dla statków powietrznych, urzą-
dzenia komunikacyjne dla pojazdów, oprogramowanie gier, 
oprogramowanie do bezzałogowych statków powietrznych, 
soczewki kontaktowe, urządzenia głośnomówiące do te-
lefonów komórkowych, urządzenia do bezprzewodowej 
transmisji radiowej, aparaty fotograficzne cyfrowe, cyfrowe 
zamki do drzwi, cyfrowe wyświetlacze informacji, cyfrowe 
pióra komputerowe, cyfrowe nośniki reklamy zewnętrznej, 
dyktafony cyfrowe, radionamierniki, baterie suche, ogniwa 
i baterie suche, odtwarzacze płyt DVD, słuchawki [dousz-
ne], akumulatory elektryczne, baterie elektryczne do pojaz-
dów, baterie elektryczne, kable elektryczne i bębny z ka-
blami elektrycznymi do zastosowań w domu i w ogrodzie, 
elektryczne tablice wyświetlające, zamki elektryczne, maski 
do stosowania przy spawaniu elektrycznym, elektryczne 
i elektroniczne alarmy antywłamaniowe, elektroniczne ter-
minarze osobiste, tablice elektroniczne, elektroniczne ta-
blice ogłoszeń, wyświetlacze elektroniczne, elektroniczne 
panele wskaźnikowe, elektroniczne tablice wyświetlające, 
elektroniczne pióra [ekranopisy], elektroniczne fotokopiarki, 
elektroniczne ramki fotograficzne, elektroniczne tłumacze 
kieszonkowe, urządzenia do analizy głównych składowych, 
alarmy pożarowe, urządzenia GPS [uniwersalne systemy śle-
dzenia], GPS, skanery ręczne, taśmy do czyszczenia głowic 
[nagrywanie], słuchawki [zakładane na głowę], baterie ano-
dowe, terminale do poboru opłat na autostradzie, systemy 
kina domowego, interkomy, interfony, przemienniki, inwer-
tory [elektryczność], urządzenia do karaoke, klawiatury do te-
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lefonów komórkowych, laserowe urządzenie do pomiaru 
poziomu, dalmierze laserowe, telewizor LCD, baterie litowe, 
przyrządy pomiarowe, maszyny i urządzenia meteorologicz-
ne, mikrofony, baterie do telefonów komórkowych, telefony 
komórkowe, modemy, uchwyty na aparaty i monitory, od-
twarzacze mp3, odtwarzacze MP4, sieciowe instalacje ko-
munikacyjne, akumulatory niklowo-kadmowe, akumulatory 
niklowo-metalowo-wodorkowe, baterie niklowo-kadmowe, 
telewizory OLED, komputery kieszonkowe [PDA], osobiste 
urządzenia stereofoniczne, fablety, urządzenia i przyrządy 
fotograficzne, urządzenia do fototelegrafii, komórki foto-
woltaiczne, przenośna aparatura komunikacyjna, przenośne 
odtwarzacze multimedialne, przenośne ładowarki, telefony 
bezprzewodowe, ładowarki, projektory, maski ochronne 
do spawania, radary, radia [odbiorniki radiowe], odbiorniki 
radiotelefoniczne, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], 
kamery cofania do pojazdów, odbiorniki i przekaźniki sygna-
łowe, urządzenia do odbioru satelitarnego, odtwarzacze 
płyt fonograficznych, urządzenia zdalnego sterowania, urzą-
dzenia zdalnego sterowania do aparatów fotograficznych, 
kamery zdalnie sterowane, czujniki świetlne, dekodery tele-
wizyjne, karty inteligentne [karty z układem scalonym], łado-
warki inteligentne, okulary inteligentne, tablety typu smart 
pad, smartfony, telewizory inteligentne, wykrywacze dymu, 
wtyczki, baterie słoneczne, urządzenia i instrumenty do re-
jestracji dźwięku, okulary, zapłonniki i stateczniki do lamp, 
zapłonniki do urządzeń oświetleniowych, przełączniki, ta-
blety, telefony, teleskopy, monitory telewizyjne, odbiorniki 
telewizyjne, telewizory, nadajniki telewizyjne, urządzenia 
telewizyjne, terminale do książek elektronicznych, terminale 
do prasy elektronicznej, terminale do publikacji elektronicz-
nych, terminale do elektronicznych książek i gazet nauko-
wych, terminale radiotelefoniczne, elektroniczne tabliczki 
dotykowe [touchpad], nadajniki sygnałów elektronicznych, 
piloty do telewizorów, telewizja UHD, zasilacze UPS, pamię-
ci USB, radia samochodowe, kamery wideo, karty do gier 
wideo, magnetowidy, urządzenia do rejestrowania obrazu 
do pojazdów, wideofony, wideo ściany, akumulatory VRLA, 
walkie-talkie, bezzałogowe kamery powietrzne do noszenia, 
przyłbice spawalnicze, maski do spawania, baterie, elektrycz-
ne przewody drutowe, urządzenia do bezprzewodowych 
punktów dostępowych (WAP), głośniki bezprzewodowe, 
aparaty rentgenowskie nie do celów medycznych, baterie 
cynkowo węglowe, baterie cynkowo chlorkowe, czytniki 
biometryczne, biometryczne urządzenia zabezpieczające, 
urządzenia do identyfikacji biometrycznej, urządzenia bio-
metryczne do kontroli dostępu, biometryczne urządzenia 
identyfikacyjne do zarządzania czasem i dostępem, urządze-
nia identyfikacji twarzy do zarządzania czasem i dostępem, 
urządzenia identyfikacji naczyń krwionośnych do zarządza-
nia czasem i dostępem, urządzenia identyfikacji odcisków 
palców do zarządzania czasem i dostępem, skanery biome-
tryczne, biometryczne skanery siatkówki, czytniki informa-
cji biometrycznej, biometryczne skanery odcisków palców, 
biometryczne skanery dłoni, cyfrowe odtwarzacze dysków 
wideo, nagrywarki sieciowe, wagi osobiste, obuwie ochron-
ne, okulary ochronne, ochronne zatyczki do uszu, gogle 
i maski ochronne, przeciwpyłowe, ochronne maski na twarz 
do kasków ochronnych, odzież ochronna, stojaki i uchwy-
ty do akcesoriów do urządzeń mobilnych, folie ochronne 
do akcesoriów do urządzeń mobilnych, ładowarki do telefo-
nów przenośnych, kable do smartfonów, LED TV, kodowane 
lub magnetyczne karty kontroli dostępu, skanery siatkówki 
do kontroli dostępu, sensory odcisków palców do kontroli 
dostępu, urządzenia do identyfikacji naczyń krwionośnych 
do kontroli dostępu, przewodowe i bezprzewodowe urzą-
dzenia do zamykania drzwi do kontroli dostępu, urządzenia 

rozpoznawania twarzy do kontroli dostępu, biometryczne 
urządzenia do kontroli dostępu, skanery siatkówki do kon-
troli dostępu, do zarządzania czasem i dostępem, elek-
tryczne systemy kontroli dostępu, automatyczne instalacje 
kontroli dostępu, automatyczne systemy kontroli dostępu, 
zdalne urządzenia do kontroli dostępu ludzi, wyświetlacze 
wieloekranowe.

(210) 494751 (220) 2019 01 14
(731) E PLUS M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łoziska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NIKA PETITE

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna dla osób 
dorosłych i dla dzieci, garnitury, kostiumy kąpielowe, stroje plażowe, 
kimona, odzież sportowa, odzież z dzianiny, kombinezony, koszule, 
legginsy, podkoszulki, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, odzież 
wierzchnia, piżamy, stroje plażowe, palta, pantofle domowe, paski 
jako odzież, pulowery, rajstopy, rękawiczki, skarpety, spodnie, spód-
nice, sukienki, staniki, majtki, swetry, szaliki, szale, szlafroki, T-shirty, 
wyprawki dziecięce, śliniaki, stroje na maskaradę, żakiety, 35 marke-
ting, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, rekla-
ma za pośrednictwem sieci komputerowych, radia, telewizji, gazet, 
organizowanie targów w celach handlowych i reklamowych, two-
rzenie tekstów reklamowych, zapewnianie platform internetowych 
dla nabywców i sprzedawców, doradztwo w prowadzeniu działal-
ności gospodarczej, prowadzenie sklepów detalicznych, hurtowni, 
sklepów internetowych oraz sklepów wysyłkowych z następują-
cymi towarami: odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna dla osób 
dorosłych i dla dzieci, garnitury, kostiumy kąpielowe, stroje plażowe, 
kimona, odzież sportowa, odzież z dzianiny, kombinezony, koszule, 
legginsy, podkoszulki, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, odzież 
wierzchnia, piżamy, stroje plażowe, palta, pantofle domowe, paski 
jako odzież, pulowery, rajstopy, rękawiczki, skarpety, spodnie, spód-
nice, sukienki, staniki, majtki, swetry, szaliki, szale, szlafroki, T-shirty, 
wyprawki dziecięce, śliniaki, stroje na maskaradę, żakiety.

(210) 494800 (220) 2019 01 15
(731) KURAN MACIEJ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUG HOUSE

(531) 07.01.25, 26.05.01, 27.05.01
(510), (511) 36 gromadzenie funduszu i sponsorowanie fi-
nansowe, gwarantowanie ubezpieczeń, ubezpieczenia, usługi 
depozytów sejfowych, usługi finansowe, pieniężne i banko-
we, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie depozytów 
przedmiotów wartościowych, usługi w zakresie nieruchomo-
ści, usługi w zakresie wycen, wydawanie kart przedpłaconych 
i bonów, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe.
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(210) 494948 (220) 2019 01 18
(731) KULTOWY BROWAR STAROPOLSKI  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Zduńska Wola

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Browar Staropolski 1892 WIERNI TRADYCJI 

Staropolskie BROWAR STAROPOLSKI W ZDUŃSKIEJ 
WOLI Dworskie OTWARTA METODA FERMENTACJI 
JAKOŚĆ TRADYCJA ŁÓDZKIE Mikołaj Rej z Nagłowic 
(1505-1569) Autor Krótkiej rozprawy między trzema 
osobami, Panem, Wójtem a Plebanem. Poeta 
i prozaik renesansowy, ale także poseł na sejm 
i teolog ewangelicki. Jeden z pierwszych piszących 
w języku polskim. Łączył rozwój języka literackiego 
z ideą służby Rzeczypospolitej. Piwo jasne, filtrowane 
i pasteryzowane. Zawiera słód jęczmienny.

(531) 02.01.04, 05.07.02, 03.07.01, 11.03.03, 24.03.09, 26.01.02, 
25.01.15, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 32 piwo.

(210) 494951 (220) 2019 01 18
(731) KULTOWY BROWAR STAROPOLSKI  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zduńska Wola

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAKOŚĆ POTWIERDZONA PRZEZ PIWOWARA 

NACZELNEGO BS Marek Cieślak PO PRACY NAJLEPIEJ 
ORZEŹWIA I WZMACNIA PIWO. Kultowy Browar 
Staropolski PIWO OTWIERAĆ I NALEWAĆ OSTROŻNIE 
BEZ WSTRZĄSANIA. POZOSTAWIAJĄC DROŻDŻE 
W BUTELCE. TRADYCJA ZOBOWIĄZUJE PRL PIWO 
JASNE PIWO ROBOTNICZO LUDOWE NIEFILTROWANE 
PIWNE CIEKAWOSTKI PRL-U Nie tylko mięso i papier 
toaletowy były przedmiotem konsumpcyjnych żądz 
Polaków w PRL. Brakowało rozmaitych artykułów 
spożywczych, z piwem włącznie. Z napojów 
alkoholowych o wiele łatwiej było dostać wina 
wieloowocowe (a nawet wielowarzywne) oraz 
wódkę. Nabycie piwa w sklepie to był nie lada 
wyczyn. Dodatkowo można było kupić piwo 
tylko i wyłącznie w przypadku posiadania 
butelki na wymianę. Piwo jasne, niefiltrowane, 
pasteryzowane. Zawiera słód jęczmienny.

(531) 02.01.13, 02.03.15, 25.01.15, 24.03.01, 26.11.03, 26.01.01, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 32 piwo.

(210) 494953 (220) 2019 01 18
(731) KULTOWY BROWAR STAROPOLSKI  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zduńska Wola

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kultowy Browar Staropolski PIJCIE PIWO POLSKICH 

BROWARÓW! Z MIŁOŚCI DO PIWA Kultowe PILS 
TRADYCYJNA RECEPTURA OTWARTA FERMENTACJA 
KIEROWCO! W TWOICH RĘKACH ZDROWIE 
I ŻYCIE WŁASNE ORAZ PASAŻERÓW. NIE UŻYWAJ 
ALKOHOLU! Kultowe PIWO najlepszym przyjacielem 
mężczyzny. Zgodnie z Bawarskim Prawem Czystości 
z 1516r. Jedynymi składnikami piwa mogły być 
woda, słód jęczmienny i chmiel. Kultowym 
Piwem nawiązujemy do klasycznych pilsów 
o większym stopniu goryczki, opierając się tylko 
na w/w składnikach i wykorzystując do produkcji 
otwartą metodą fermentacji. Piwo jasne, filtrowane, 
pasteryzowane. Zawiera słód jęczmienny. Na dnie 
butelki może powstać naturalny osad z drożdży.

(531) 18.01.09, 02.01.15, 25.01.15, 24.03.01, 26.04.02, 24.01.05, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 32 piwo.
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(210) 494954 (220) 2019 01 18
(731) KULTOWY BROWAR STAROPOLSKI  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Zduńska Wola

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIWO REGIONALNE Kultowy Browar Staropolski 

AD 1892 POMORSKIE Świadomie Lekkie 
NIEFILTROWANE Warzone w legendarnym 
browarze Z. Anstadta Tradycja zobowiązuje. 
Nasze piwo warzymy używając wyłącznie 
wody, słodu, szlachetnych odmian chmielu 
oraz drożdży dolnej fermentacji. Piwo jasne, 
pełne, niefiltrowane, pasteryzowane. Zawiera: 
słód jęczmienny. Na dnie butelki może powstać 
naturalny osad z drożdży.

(531) 02.07.25, 06.03.01, 24.03.01, 25.01.15, 26.01.02, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 32 piwo.

(210) 494955 (220) 2019 01 18
(731) KULTOWY BROWAR STAROPOLSKI  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zduńska Wola

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1892 Kultowy Browar Staropolski Zenon Anstadt 

BROWAR PAROWY Otwarta Fermentacja 
Legendarna Receptura Browar Parowy w Zduńskiej 
Woli Anstadt Pilzeńskie Pełne Niefiltrowane 
Edycja Limitowana Warzone w hołdzie dla 
Zenona Anstadta Już od XIX wieku piwa warzone 
w browarach rodziny Anstadtów były dumą 
regionu Łódzkiego, cenione przez piwoszy całej 
Europy. Nasze piwo warzymy używając wyłącznie 
wody, słodu, szlachetnych odmian chmielu oraz 
drożdży dolnej fermentacji. Piwo jasne, pełne, 
niefiltrowane, pasteryzowane.

(531) 02.01.15, 26.01.02, 26.04.02, 05.07.02, 24.03.01, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 32 piwo.

(210) 494956 (220) 2019 01 18
(731) KULTOWY BROWAR STAROPOLSKI  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zduńska Wola

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GWARANCJA NATURALNEGO MIODU  NA 

NATURALNYM MIODZIE GRRYCZANYM Z CZYSTEGO 
EKOLOGICZNIE AŁTAJU ZŁOTY UL Ałtajski PIWO 
CIEMNE Z MIODEM Kraj Ałtajski to ekologiczna, 
pozbawiona przemysłu, bogata w minerały i rzadkie 
zioła część Syberii. Miód ałtajski, znany i doceniany 
na całym świecie jest wizytówką Ałtajskiego Kraju. 
Posiada unikalne właściwości, które zawdzięcza 
obecności trzydziestu trzem pierwiastkom 
śladowym. W przeciwieństwie do innych miodów, 
które zawierają zaledwie dwadzieścia pięć 
minerałów. Piwo ciemne, miodowe, pasteryzowane. 

(531) 06.01.02, 26.04.02, 26.04.99, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.

(210) 494957 (220) 2019 01 18
(731) KULTOWY BROWAR STAROPOLSKI  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zduńska Wola

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIWNA MAPA ŚWIATA BROWAR STAROPOLSKI 

ZDUŃSKA WOLA COFFEE STOUT IRLANDZKIE 
KRZEPKIE PIWO IDEALNE NA DESZCZOWY DZIEŃ 
GORYCZKA SŁODOWOŚĆ MOC Piwo niefiltrowane, 
pasteryzowane. CIEMNE IRLANDZKIE PIWO W STYLU 
STOUT, TRADYCYJNIE PITE W DESZCZOWE DNI NA 
ZIELONEJ WYSPIE. DODATEK NATURALNEJ KAWY 
ZIARNISTEJ W PROCESIE LEŻAKOWANIA DODAJE MU 
PRZYJEMNEGO, POBUDZAJĄCEGO AROMATU.
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(531) 01.17.01, 25.01.15, 26.01.02, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.

(210) 494958 (220) 2019 01 18
(731) KULTOWY BROWAR STAROPOLSKI  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zduńska Wola

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TO NIE SHANDY - TO NIE RADLER - TO NIE 

PIWO Z LEMONIADĄ - TO PRAWDZIWE PIWO 
Z SOKIEM BESTBIR Piwo z sokiem CZEKOLADA 
Z POMARAŃCZĄ PIJ SCHŁODZONE! Piwo z Browaru 
Staropolskiego warzone tradycyjną metodą otwartej 
fermentacji. Piwo ciemne z dodatkiem syropu 
o smaku czekolada z pomarańczą, pasteryzowane. 
Zawiera: słód jęczmienny. Na dnie butelki może 
powstać osad świadczący o obecności naturalnych 
składników i nie stanowi wady produktu.

(531) 02.03.17, 05.07.11, 26.01.02, 26.04.02, 08.01.19, 11.03.03, 
25.01.15, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 32 piwo.

(210) 495290 (220) 2019 01 28
(731) JURKIEWICZ MIKOŁAJ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KAWCZAN MOCY
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, 
białkowe suplementy diety, mineralne suplementy diety, 
odżywcze suplementy diety, żywność dietetyczna do celów 
leczniczych, błonnik pokarmowy, preparaty witaminowe, al-
buminowe artykuły żywnościowe do celów leczniczych, ste-
rydy, zioła lecznicze, słodycze do celów leczniczych, wody 
mineralne do celów medycznych, środki wspomagające 
odchudzanie, środki zmniejszające apetyt, środki wspoma-
gające opalanie, środki przeciwbólowe, kompresy, plastry, 
materiały opatrunkowe, apteczki pierwszej pomocy, sole 
do kąpieli mineralnych, 30 kawa wszelkiego rodzaju, kawa 
z dodatkami, substytuty kawy, herbata wszelkiego rodzaju, 
herbata z dodatkami, herbata z żeńszeniem, substytuty her-
baty, kakao, czekolada, wyroby piekarnicze, ciasta, wyroby 
cukiernicze, słodycze nielecznicze, popcorn, przekąski na ba-
zie zbóż, przekąski na bazie ryżu, muesli, płatki zbożowe, 
wysokoproteinowe batony zbożowe, dania gotowe na bazie 
ryżu, dania gotowe na bazie makaronu, dania gotowe na ba-
zie przetworzonych ziaren zbóż, lody, przyprawy, napoje 
na bazie kawy, napoje na bazie herbaty, kawa mrożona, her-
bata mrożona, czekolada pitna, jogurt mrożony (lody spo-
żywcze), napoje na bazie kakao, dodatki smakowe do napo-
jów inne niż olejki eteryczne, guma do żucia, musy deserowe, 
pasty do smarowania na bazie czekolady z orzechami lub 

bez orzechów, sosy warzywne, sosy owocowe, sosy sałatko-
we, sosy mięsne, zioła do celów spożywczych, 32 piwo, piwo 
słodowe, drinki na bazie piwa, cydr bezalkoholowy, aperitify, 
napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje dla spor-
towców wzbogacone proteinami, napoje dla sportowców 
zawierające elektrolity, napoje energetyzujące zawierające 
kofeinę, napoje witaminizowane, napoje na bazie owoców, 
napoje na bazie warzyw, soki, soki owocowe, soki warzywne, 
sorbety, lemoniady, napoje orzeźwiające, napoje serwatko-
we, napoje gazowane, toniki, napoje typu smoothie, napoje 
o smaku kawy, napoje o smaku herbaty, wody, wody aroma-
tyzowane, wody gazowane, wody sodowe, wody stołowe, 
wody mineralne, wody źródlane, esencje do produkcji na-
pojów, preparaty do produkcji napojów, syropy do napojów, 
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, także za pomocą 
globalnych sieci komputerowych i telefonicznych, w zakre-
sie artykułów spożywczych, suplementów diety, żywności 
dietetycznej, preparatów witaminowych, sterydów, ziół lecz-
niczych, wód mineralnych do celów medycznych, środków 
wspomagających odchudzanie, środków zmniejszających 
apetyt, środków wspomagających opalanie, środków prze-
ciwbólowych, kompresów, plastrów, materiałów opatrunko-
wych, apteczek pierwszej pomocy, soli do kąpieli mineral-
nych, piwa, piwa słodowego, drinków na bazie piwa, cydru 
bezalkoholowego, aperitifów, napojów bezalkoholowych, 
napojów izotonicznych, napojów dla sportowców wzboga-
conych proteinami, napojów dla sportowców zawierających 
elektrolity, napojów energetyzujących zawierających kofe-
inę, napojów witaminizowanych, napojów na bazie owo-
ców, napojów na bazie warzyw, soków, soków owocowych, 
soków warzywnych, sorbetów, lemoniad, napojów orzeź-
wiających, napojów serwatkowych, napojów gazowanych, 
toników, napojów typu smoothie, kawy, napojów o smaku 
kawy, herbaty, napojów o smaku herbaty, wód, wód aroma-
tyzowanych, wód gazowanych, wód sodowych, wód sto-
łowych, wód mineralnych, wód źródlanych, esencji do pro-
dukcji napojów, preparatów do produkcji napojów, syropów 
do napojów, usługi reklamowe, marketingowe, promocyjne 
i informacyjne związane ze sprzedażą wyżej wymienionych 
towarów.

(210) 495294 (220) 2019 01 28
(731) JURKIEWICZ MIKOŁAJ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KAWCZAN
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, 
białkowe suplementy diety, mineralne suplementy diety, 
odżywcze suplementy diety, żywność dietetyczna do celów 
leczniczych, błonnik pokarmowy, preparaty witaminowe, al-
buminowe artykuły żywnościowe do celów leczniczych, ste-
rydy, zioła lecznicze, słodycze do celów leczniczych, wody 
mineralne do celów medycznych, środki wspomagające 
odchudzanie, środki zmniejszające apetyt, środki wspoma-
gające opalanie, środki przeciwbólowe, kompresy, plastry, 
materiały opatrunkowe, apteczki pierwszej pomocy, sole 
do kąpieli mineralnych, 30 kawa wszelkiego rodzaju, kawa 
z dodatkami, substytuty kawy, herbata wszelkiego rodzaju 
herbata z dodatkami, herbata z żeńszeniem, substytuty her-
baty, kakao, czekolada, wyroby piekarnicze, ciasta, wyroby 
cukiernicze, słodycze nielecznicze, popcorn, przekąski na ba-
zie zbóż, przekąski na bazie ryżu, muesli, płatki zbożowe, 
wysokoproteinowe batony zbożowe, dania gotowe na bazie 
ryżu, dania gotowe na bazie makaronu, dania gotowe na ba-
zie przetworzonych ziaren zbóż, lody, przyprawy, napoje 
na bazie kawy, napoje na bazie herbaty, kawa mrożona, her-
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bata mrożona, czekolada pitna, jogurt mrożony (lody spo-
żywcze), napoje na bazie kakao, dodatki smakowe do napo-
jów inne niż olejki eteryczne, guma do żucia, musy deserowe, 
pasty do smarowania na bazie czekolady z orzechami lub 
bez orzechów, sosy warzywne, sosy owocowe, sosy sałatko-
we, sosy mięsne, zioła do celów spożywczych, 32 piwo, piwo 
słodowe, drinki na bazie piwa, cydr bezalkoholowy, aperitify, 
napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje dla spor-
towców wzbogacone proteinami, napoje dla sportowców 
zawierające elektrolity, napoje energetyzujące zawierające 
kofeinę, napoje witaminizowane, napoje na bazie owoców, 
napoje na bazie warzyw, soki, soki owocowe, soki warzywne, 
sorbety, lemoniady, napoje orzeźwiające, napoje serwatko-
we, napoje gazowane, toniki, napoje typu smoothie, napoje 
o smaku kawy, napoje o smaku herbaty, wody, wody aroma-
tyzowane, wody gazowane, wody sodowe, wody stołowe, 
wody mineralne, wody źródlane, esencje do produkcji na-
pojów, preparaty do produkcji napojów, syropy do napojów, 
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, także za pomocą 
globalnych sieci komputerowych i telefonicznych, w zakre-
sie artykułów spożywczych, suplementów diety, żywności 
dietetycznej, preparatów witaminowych, sterydów, ziół lecz-
niczych, wód mineralnych do celów medycznych, środków 
wspomagających odchudzanie, środków zmniejszających 
apetyt, środków wspomagających opalanie, środków prze-
ciwbólowych, kompresów, plastrów, materiałów opatrunko-
wych, apteczek pierwszej pomocy, soli do kąpieli mineral-
nych, piwa, piwa słodowego, drinków na bazie piwa, cydru 
bezalkoholowego, aperitifów, napojów bezalkoholowych, 
napojów izotonicznych, napojów dla sportowców wzboga-
conych proteinami, napojów dla sportowców zawierających 
elektrolity, napojów energetyzujących zawierających kofe-
inę, napojów witaminizowanych, napojów na bazie owo-
ców, napojów na bazie warzyw, soków, soków owocowych, 
soków warzywnych, sorbetów, lemoniad, napojów orzeź-
wiających, napojów serwatkowych, napojów gazowanych, 
toników, napojów typu smoothie, kawy, napojów o smaku 
kawy, herbaty, napojów o smaku herbaty, wód, wód aroma-
tyzowanych, wód gazowanych, wód sodowych, wód sto-
łowych, wód mineralnych, wód źródlanych, esencji do pro-
dukcji napojów, preparatów do produkcji napojów, syropów 
do napojów, usługi reklamowe, marketingowe, promocyjne 
i informacyjne związane ze sprzedażą wyżej wymienionych 
towarów.

(210) 495369 (220) 2019 01 30
(731) GC ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GC ENERGY SERVICES FOR POWER PLANTS AND 

REFINERIES

(531) 26.04.03, 26.04.09, 26.04.10, 26.01.16, 26.11.02, 26.11.08, 
27.05.01, 27.05.05, 29.01.14

(510), (511) 9 instalacje elektryczne, w tym instalacje apara-
tury kontrolno-pomiarowej i automatyki, 37 montaż, serwis, 
testy i uruchomienia instalacji elektrycznych, w tym instala-
cji aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, serwis za-
worów bezpieczeństwa, zaworów regulacyjnych i zaworów 
odcinających.

(210) 495398 (220) 2019 01 30
(731) Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praga, CZ
(540) (znak słowny)
(540) REVITANERW MAX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, weterynaryjne 
i sanitarne, produkty lecznicze, witaminy, dietetyczne sub-
stancje przystosowane do celów medycznych, żywność dla 
niemowląt, suplementy diety, plastry, środki opatrunkowe, 
preparaty do plombowania zębów, wosk dentystyczny, środ-
ki dezynfekcyjne i antyseptyczne, preparaty do niszczenia 
robactwa, fungicydy, herbicydy.

(210) 496158 (220) 2019 02 20
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice Parcela

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

(210) 496164 (220) 2019 02 20
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 09.07.01, 10.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, goto-
we napoje alkoholowe, aperitify, koktajle, wódki, likiery, bran-
dy, wina.

(210) 496185 (220) 2019 02 20
(731) BICZAK ARTUR, BICZAK PIOTR ART AND PLAY 

SPÓŁKA CYWILNA, Latchorzew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kulkolina

(531) 03.13.04, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 tworzywa plastyczne do modelowania, masy 
plastelinowe, zestawy mas plastycznych do samodzielnego 
formowania dla dzieci, masy do zabawy dla dzieci, masy 
w postaci kuleczek do samodzielnego formowania dla dzie-
ci, 28 zabawki.

(210) 496239 (220) 2019 02 21
(731) WADECKA DOROTA DELTA SPORT, Sochaczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLACK 1

(531) 26.05.01, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 12 opony rowerowe.

(210) 496241 (220) 2019 02 21
(731) AKCES-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka
(540) (znak słowny)
(540) LUNAR
(510), (511) 10 urządzenia do ćwiczeń do celów medycz-
no - rehabilitacyjnych, ortezy, medyczne aparaty orto-
pedyczne, urządzenia ortopedyczne, instrumenty orto-

pedyczne, przyrządy terapeutyczne przystosowane dla 
osób niepełnosprawnych, podpory ortopedyczne, szyny 
ortopedyczne, urządzenia do terapeutycznej stymulacji 
ciała, ortopedyczne przyrządy unieruchamiające, aparatura 
do wzmacniania ciała [terapeutyczna], medyczne przyrzą-
dy terapeutyczne, terapeutyczne bandaże usztywniające, 
poduszki do użytku terapeutycznego, urządzenia treningo-
we sterowane komputerowo do użytku terapeutycznego, 
maszyny do ćwiczeń do celów terapeutycznych, gorsety 
do celów terapeutycznych, bandaże do celów ortopedycz-
nych, kołnierze ortopedyczne, materace ortopedyczne 
do użytku medycznego, balkoniki i chodziki dla osób nie-
pełnosprawnych, wózki na kółkach do celów medycznych, 
urządzenia ortopedyczne, pojazdy kroczące.

(210) 496245 (220) 2019 02 21
(731) AKCES-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka
(540) (znak słowny)
(540) DINO
(510), (511) 10 urządzenia do ćwiczeń do celów medycz-
no - rehabilitacyjnych, ortezy, medyczne aparaty orto-
pedyczne, urządzenia ortopedyczne, instrumenty orto-
pedyczne, przyrządy terapeutyczne przystosowane dla 
osób niepełnosprawnych, podpory ortopedyczne, szyny 
ortopedyczne, urządzenia do terapeutycznej stymulacji 
ciała, ortopedyczne przyrządy unieruchamiające, aparatura 
do wzmacniania ciała [terapeutyczna], medyczne przyrzą-
dy terapeutyczne, terapeutyczne bandaże usztywniające, 
poduszki do użytku terapeutycznego, urządzenia treningo-
we sterowane komputerowo do użytku terapeutycznego, 
maszyny do ćwiczeń do celów terapeutycznych, gorsety 
do celów terapeutycznych, bandaże do celów ortopedycz-
nych, kołnierze ortopedyczne, materace ortopedyczne 
do użytku medycznego, balkoniki i chodziki dla osób nie-
pełnosprawnych, wózki na kółkach do celów medycznych, 
urządzenia ortopedyczne, pojazdy kroczące.

(210) 496247 (220) 2019 02 21
(731) AKCES-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka
(540) (znak słowny)
(540) AURA
(510), (511) 12 wózki dla osób niepełnosprawnych, wózki 
dziecięce, składane wózki dziecięce, wózki rehabilitacyj-
ne dla niepełnosprawnych, wózki dla osób niepełno-
sprawnych fizycznie i osób z upośledzeniem ruchowym.

(210) 496309 (220) 2019 02 22
(731) TUSK IRMINA FISHERMUSICVIDEO, Somonino
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fisher music
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(531) 03.09.01, 16.01.13, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], płyty 
DVD, pliki mp3, pliki mp4, taśmy z nagraniami muzyki, taśmy 
audio zawierające muzykę, płyty kompaktowe z muzyką, 
dyski optyczne z muzyką, muzyka cyfrowa do pobrania, 
nagrania wideo z muzykę, nagrane dyski laserowe zawiera-
jące muzykę, nagrane płyty kompaktowe z muzyką, dyski 
optyczne [LD] do przechowywania muzyki, muzyka cyfrowa 
do pobrania z Internetu, muzyka cyfrowa (ładowalna), do-
starczona z Internetu, etui na urządzenia do przechowywa-
nia muzyki, nagrania wideo z muzyką, do pobrania, stacje 
dokujące do cyfrowych odtwarzaczy muzyki, muzyka cyfro-
wa do pobrania dostarczona z Internetu, oprogramowanie 
komputerowe do przetwarzania plików z muzykę cyfrową, 
programy komputerowe do przetwarzania plików z muzykę 
cyfrową, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczana z witryn 
internetowych MP3, muzyka cyfrowa do pobrania udostęp-
niana na witrynach internetowych MP3, oprogramowanie 
komputerowe do tworzenia i edycji muzyki i dźwięków, 
programy komputerowe do odczytu maszynowego, stoso-
wane do odtwarzania muzyki, muzyka cyfrowa do pobrania 
z komputerowej bazy danych lub Internetu, muzyka, filmy 
i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obra-
zowych utrwalone na nośnikach, 25 odzież, obuwie, nakry-
cia głowy, 35 usługi impresariów w działalności artystycznej, 
zarządzanie działalnością artystyczną, zarządzanie działalno-
ścią kulturalno-artystyczną, 41 występy zespołów muzycz-
nych na żywo, prezentacja występów zespołów muzycznych 
na żywo, usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów 
muzycznych, muzyczna działalność koncertowa, usługi kon-
certowo-estradowe, nagrywanie, kopiowanie, konfekcjono-
wanie sygnału na nośnikach.

(210) 496315 (220) 2019 02 22
(731) PARUCH AMELIA, Hucisko; ŁUPINA MICHAŁ, Zastawie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Łupina

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 warzywa i owoce przetworzone, marynowa-
ne, konserwowane, kandyzowane, suszone, glazurowane, 
aromatyzowane, krojone, lukrowane,glazurowane, gotowa-
ne, mrożone, liofilizowane, przetwory owocowe i warzywne, 
powidła, konfitury, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owo-
cowe i warzywne, marmolady owocowe, chipsy owocowe 
i warzywne,desery owocowe, sałatki owocowe i warzywne, 
przeciery owocowe i warzywne, soki owocowe do goto-
wania, koncentraty pomidorowe, koncentraty soków wa-
rzywnych do konsumpcji, pektyna owocowa,kompozycje 
owoców przetworzonych, kompozycje warzyw przetworzo-
nych, pulpy owocowe i warzywne, 32 soki owocowe, napoje 
owocowe, soki warzywne,skoncentrowane, soki owocowe, 
syropy do napojów, koncentraty soków owocowych, nek-
tary owocowe i owocowo-warzywne, koktajle owocowe, 
35 usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach, sklepach 
oraz za pośrednictwem strony internetowej owoców i wa-
rzyw oraz wyrobów z owoców i warzyw.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 496341 (220) 2019 02 24
(731) BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GEORYT

(531) 26.01.01, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 materiały do budowy dróg, płyty kamien-
ne, kostki i kamień łupany, kruszywa z kamienia i innych 
kopalin, piasek, kamień, żwir, żużel, asfalt, beton, cegły, 
cement, wapno, drewno do celów budowlanych, zaprawy 
murarskie, kostka brukowa, wyroby kamieniarskie surowe 
i obrabiane, oporniki i palisady kamienne, okładziny murów 
oporowych i nasypów, walce kamienne, gazony, kwietniki 
i kosze na śmieci, posadzki, krawężniki, 36 agencje nieru-
chomości, administrowanie nieruchomościami, dzierża-
wa nieruchomości, 37 usługi budowlano-montażowe, 
remontowe, modernizacyjne i rekonstrukcyjne w zakresie 
budownictwa ogólnego i przemysłowego, instalacje i na-
prawy, nadzór budowlany, brukowanie, układanie posadzek 
kamiennych, kamieniarstwo, eksploatacja kamieniołomów, 
eksploatacja złóż kruszyw, górnicze roboty wydobywcze, 
wydobycie kruszyw, wydobycie skał, 41 organizowanie 
i obsługa konferencji, zjazdów, sympozjów, kongresów, 
konkursów, organizowanie przyjęć, organizowanie zawo-
dów sportowych, parki rozrywki, kluby zdrowia, przedsta-
wienia i teatry, rozrywka, informacja o rozrywce, wypoży-
czenie sprzętu sportowego, usługi związane z organizacją 
wypoczynku, 42 opracowywanie projektów technicznych 
oraz projektowanie budowlane z wyłączeniem projektowa-
nia hydraulicznych układów sterujących, doradztwo tech-
niczne i technologiczne w zakresie budownictwa ogól-
nego i przemysłowego, pomiary i ekspertyzy inżynieryjne 
i geologiczne w zakresie robót wydobywczych, badania 
i projektowanie w zakresie budownictwa ogólnego i prze-
mysłowego, inżynieria budowlana, badania i projektowanie 
obszarów zdegradowanych i zezwałowanych, doradztwo 
w zakresie ochrony środowiska, 44 hodowla zwierząt, pro-
wadzenie stawów hodowlanych.

(210) 497052 (220) 2019 03 12
(731) HERLICZKA MARTA MALU MALU, Lubin
(540) (znak słowny)
(540) MaluMalu
(510), (511) 35 usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wy-
syłkowej artykułów kosmetycznych, udzielanie informacji 
konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, usługi 
sklepów detalicznych on-line związane z produktami kosme-
tycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi informacyjne i poradnic-
two handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów 
kosmetycznych, badania marketingowe w dziedzinie kosme-
tyków, artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji 
urody, 41 szkolenia z zakresu stylizacji paznokci, 44 usługi pie-
lęgnacji paznokci, usługi salonów pielęgnacji paznokci, usługi 
pielęgnacji paznokci rąk, usługi kosmetyczne, analiza kosme-
tyczna, zabiegi kosmetyczne, doradztwo dotyczące kosmety-
ków, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi kosmetyczne 
dla ciała, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, usługi 
w zakresie porad kosmetycznych, nakładanie produktów ko-
smetycznych na ciało, usługi salonów fryzjersko - kosmetycz-
nych, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała.
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(210) 497073 (220) 2019 03 13
(731) HULAJDUSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Skawina

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HULAJ

(531) 29.01.13, 27.05.05, 01.15.03, 18.01.21
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się 
na lądzie, w powietrzu lub wodzie, 28 gry, zabawki i przed-
mioty do zabawy, sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastycz-
ne i sportowe, ozdoby choinkowe, 39 transport, pakowanie 
i składowanie towarów, organizowanie podróży, 42 naukowe 
i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, usłu-
gi w zakresie analiz i badań przemysłowych, projektowanie 
i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania.

(210) 497463 (220) 2019 03 20
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) ORTOSIL
(510), (511) 5 preparaty wspomagające utrzymanie zdro-
wych kości.

(210) 497469 (220) 2019 03 20
(731) WACHOWICZ MARCIN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AïOLI Cantine Bar Café Deli

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, żywność przygotowana z mięsa, ryb, drobiu i dziczy-
zny lub w większości z tych produktów, konserwowane, 
mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, żywność 
przygotowana z konserwowanych, mrożonych, suszonych 
i gotowanych owoców i warzyw lub w większości z tych 
produktów, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty 
mleczne, sery, żywność przygotowana z mleka, produktów 
nabiałowych, lub sera lub w przeważającej części z tych pro-
duktów, przekąski owocowe i warzywne, napoje z przewagą 
mleka, sałatki owocowe, sałatki jarzynowe, konserwowane 
grzyby, zupy, jadalne oleje i tłuszcze, 30 kawa, herbata, kakao, 
czekolada do picia, napoje na bazie kawy, napoje na bazie 
herbaty, napoje na bazie kakao, napoje na bazie czekolady, 
cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, żywność przy-
gotowana z ryżu, tapioki, sago lub w przeważającej części 
z tych produktów, mąka i preparaty zbożowe, makarony, klu-
ski, pizza, kanapki, tacos, tarty, tarty z nadzieniem z warzyw 
i jajek (quiche), tortilla, gofry, chleb, bułki, babeczki typu muf-
fin, ciasta i słodycze, mrożony jogurt (lody spożywcze), lody, 

sorbety, sosy przyprawowe, przekąski zbożowe, 31 świeże 
owoce i świeże warzywa, świeże grzyby, 43 zaopatrywanie 
w żywność i napoje, usługi barów, usługi restauracyjne, usłu-
gi kawiarni, usługi restauracji samoobsługowych, usługi ba-
rów przekąskowych, usługi cateringowe.

(210) 497470 (220) 2019 03 20
(731) WITCZAK KRZYSZTOF SYLWIA, Swarzędz
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.02, 26.01.06
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, środki toaletowe, olej-
ki eteryczne, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do my-
cia i pielęgnacji ciała, kosmetyki do pielęgnacji i upiększania 
włosów, kosmetyki do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty 
do kąpieli, środki perfumeryjne i zapachowe, płyny do my-
cia naczyń, płyny do mycia szyb i luster, preparaty do po-
lerowania, środki do nadawania połysku, proszki i płyny 
do prania, zmiękczania tkanin, środki wybielające, wata 
do celów kosmetycznych, 9 artykuły optyczne, urządzenia 
i przyrządy optyczne, okulary, okulary słoneczne i soczew-
ki kontaktowe, sznurki do okularów, łańcuszki do okularów 
i do okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okularów, 
etui na okulary, pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła prze-
ciwsłoneczne nakładane na okulary, osłony oczu, części 
do okularów, soczewki do okularów, 14 wyroby jubilerskie, 
biżuteria, części i akcesoria do biżuterii, pudełka na biżuterię 
i pudełka na zegarki, wyroby oraz przyrządy zegarmistrzow-
skie i chronometryczne, zegary, zegarki, budziki, etui na ar-
tykuły zegarmistrzowskie, kamienie szlachetne, perły, meta-
le szlachetne i ich imitacje, kółka na klucze i breloczki oraz 
zawieszki do nich, posągi i figurki wykonane z lub pokryte 
szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami 
i ich imitacjami, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetny-
mi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacja-
mi, 18 torby podróżne, walizki, walizeczki, torebki, portfele, 
parasole i parasolki, wyroby ze skóry i jej imitacji: kapelusze, 
etui na klucze, zestawy podróżne, okładziny i wykończenia 
do mebli, paski, pasy, rzemyki, smycze, nici, kosmetyczki po-
dróżne, pudełka, pudła na kapelusze, sakwy, sakiewki, tecz-
ki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży 
detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłko-
wej, oraz poprzez ofertę bezpośrednią towarów: kosmetyki, 
perfumy, środki toaletowe, olejki eteryczne, olejki esencjo-
nalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia 
i odświeżania, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, kosme-
tyki do pielęgnacji i upiększania włosów, kosmetyki do pie-
lęgnacji jamy ustnej, preparaty do kąpieli, środki perfume-
ryjne i zapachowe, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia 
szyb i luster, preparaty do polerowania, środki do nadawania 
połysku, proszki i płyny do prania oraz zmiękczania tkanin, 
środki wybielające, wata do celów kosmetycznych, artykuły 
optyczne, urządzenia i przyrządy optyczne, okulary, okula-
ry słoneczne i soczewki kontaktowe, sznurki do okularów, 
łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, 
oprawki do okularów, etui na okulary, pojemniczki na szkła 
kontaktowe, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okula-
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ry, osłony oczu, części do okularów, soczewki do okularów, 
wyroby jubilerskie, biżuteria, części i akcesoria do biżute-
rii, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, wyroby oraz 
przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, zegary, 
zegarki, budziki, etui na artykuły zegarmistrzowskie, kamie-
nie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, kółka 
na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, posągi i figur-
ki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi 
metalami lub kamieniami i ich imitacjami, ozdoby wykonane 
z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub 
kamieniami i ich imitacjami, odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
artykuły papiernicze i biurowe, ozdoby do włosów i gardero-
by, statuetki, puchary, torby podróżne, walizki, walizeczki, to-
rebki, portfele, parasole i parasolki, wyroby ze skóry i jej imi-
tacji: kapelusze, etui na klucze, komplety podróżne, okładziny 
i wykończenia do mebli, paski, pasy, rzemyki, smycze, nici, 
kosmetyczki podróżne, pudełka, pudła na kapelusze, sakwy, 
sakiewki, teczki, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurto-
wymi, internetowymi, usługi w zakresie pośrednictwa han-
dlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, 
usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradztwa 
handlowego i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakre-
sie wyboru i doboru produktów, doradztwo gospodarcze 
związane z franchisingiem, zarządzanie przedsiębiorstwami 
franczyzowymi, doradztwo w zakresie organizowania i zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, organizowanie targów, wy-
staw i kongresów w celach handlowych oraz reklamowych, 
pokazy towarów, dekoracja wystaw i witryn sklepowych, pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie programów 
lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub 
reklamowych.

(210) 497471 (220) 2019 03 20
(731) WITCZAK KRZYSZTOF SYLWIA, Swarzędz
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.13.01, 03.13.24
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, środki toaletowe, olej-
ki eteryczne, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do my-
cia i pielęgnacji ciała, kosmetyki do pielęgnacji i upiększania 
włosów, kosmetyki do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty 
do kąpieli, środki perfumeryjne i zapachowe, płyny do my-
cia naczyń, płyny do mycia szyb i luster, preparaty do po-
lerowania, środki do nadawania połysku, proszki i płyny 
do prania, zmiękczania tkanin, środki wybielające, wata 
do celów kosmetycznych, 9 artykuły optyczne, urządzenia 
i przyrządy optyczne, okulary, okulary słoneczne i soczew-
ki kontaktowe, sznurki do okularów, łańcuszki do okularów 
i do okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okularów, 
etui na okulary, pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła prze-
ciwsłoneczne nakładane na okulary, osłony oczu, części 
do okularów, soczewki do okularów, 14 wyroby jubilerskie, 
biżuteria, części i akcesoria do biżuterii, pudełka na biżuterię 
i pudełka na zegarki, wyroby oraz przyrządy zegarmistrzow-
skie i chronometryczne, zegary, zegarki, budziki, etui na ar-
tykuły zegarmistrzowskie, kamienie szlachetne, perły, meta-
le szlachetne i ich imitacje, kółka na klucze i breloczki oraz 

zawieszki do nich, posągi i figurki wykonane z lub pokryte 
szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami 
i ich imitacjami, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetny-
mi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacja-
mi, 18 torby podróżne, walizki, walizeczki, torebki, portfele, 
parasole i parasolki, wyroby ze skóry i jej imitacji: kapelusze, 
etui na klucze, zestawy podróżne, okładziny i wykończenia 
do mebli, paski, pasy, rzemyki, smycze, nici, kosmetyczki po-
dróżne, pudełka, pudła na kapelusze, sakwy, sakiewki, tecz-
ki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży 
detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłko-
wej, oraz poprzez ofertę bezpośrednią towarów: kosmetyki, 
perfumy, środki toaletowe, olejki eteryczne, olejki esencjo-
nalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia 
i odświeżania, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, kosme-
tyki do pielęgnacji i upiększania włosów, kosmetyki do pie-
lęgnacji jamy ustnej, preparaty do kąpieli, środki perfume-
ryjne i zapachowe, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia 
szyb i luster, preparaty do polerowania, środki do nadawania 
połysku, proszki i płyny do prania oraz zmiękczania tkanin, 
środki wybielające, wata do celów kosmetycznych, artykuły 
optyczne, urządzenia i przyrządy optyczne, okulary, okula-
ry słoneczne i soczewki kontaktowe, sznurki do okularów, 
łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, 
oprawki do okularów, etui na okulary, pojemniczki na szkła 
kontaktowe, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okula-
ry, osłony oczu, części do okularów, soczewki do okularów, 
wyroby jubilerskie, biżuteria, części i akcesoria do biżute-
rii, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, wyroby oraz 
przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, zegary, 
zegarki, budziki, etui na artykuły zegarmistrzowskie, kamie-
nie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, kółka 
na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, posągi i figur-
ki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi 
metalami lub kamieniami i ich imitacjami, ozdoby wykonane 
z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub 
kamieniami i ich imitacjami, odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
artykuły papiernicze i biurowe, ozdoby do włosów i gardero-
by, statuetki, puchary, torby podróżne, walizki, walizeczki, to-
rebki, portfele, parasole i parasolki, wyroby ze skóry i jej imi-
tacji: kapelusze, etui na klucze, komplety podróżne, okładziny 
i wykończenia do mebli, paski, pasy, rzemyki, smycze, nici, 
kosmetyczki podróżne, pudełka, pudła na kapelusze, sakwy, 
sakiewki, teczki, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurto-
wymi, internetowymi, usługi w zakresie pośrednictwa han-
dlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, 
usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradztwa 
handlowego i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakre-
sie wyboru i doboru produktów, doradztwo gospodarcze 
związane z franchisingiem, zarządzanie przedsiębiorstwami 
franczyzowymi, doradztwo w zakresie organizowania i za-
rządzania działalnością gospodarczą, organizowanie targów, 
wystaw i kongresów w celach handlowych oraz reklamo-
wych, pokazy towarów, dekoracja wystaw i witryn sklepo-
wych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie 
programów lojalnościowych do celów handlowych, promo-
cyjnych lub reklamowych.

(210) 497472 (220) 2019 03 20
(731) WITCZAK KRZYSZTOF SYLWIA, Swarzędz
(540) (znak słowny)
(540) SADVA
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, środki toaletowe, olej-
ki eteryczne, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do my-
cia i pielęgnacji ciała, kosmetyki do pielęgnacji i upiększania 



14 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT20/2019

włosów, kosmetyki do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty 
do kąpieli, środki perfumeryjne i zapachowe, płyny do my-
cia naczyń, płyny do mycia szyb i luster, preparaty do po-
lerowania, środki do nadawania połysku, proszki i płyny 
do prania, zmiękczania tkanin, środki wybielające, wata 
do celów kosmetycznych, 9 artykuły optyczne, urządzenia 
i przyrządy optyczne, okulary, okulary słoneczne i soczew-
ki kontaktowe, sznurki do okularów, łańcuszki do okularów 
i do okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okularów, 
etui na okulary, pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła prze-
ciwsłoneczne nakładane na okulary, osłony oczu, części 
do okularów, soczewki do okularów, 14 wyroby jubilerskie, 
biżuteria, części i akcesoria do biżuterii, pudełka na biżuterię 
i pudełka na zegarki, wyroby oraz przyrządy zegarmistrzow-
skie i chronometryczne, zegary, zegarki, budziki, etui na ar-
tykuły zegarmistrzowskie, kamienie szlachetne, perły, meta-
le szlachetne i ich imitacje, kółka na klucze i breloczki oraz 
zawieszki do nich, posągi i figurki wykonane z lub pokryte 
szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami 
i ich imitacjami, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetny-
mi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacja-
mi, 18 torby podróżne, walizki, walizeczki, torebki, portfele, 
parasole i parasolki, wyroby ze skóry i jej imitacji: kapelusze, 
etui na klucze, zestawy podróżne, okładziny i wykończenia 
do mebli, paski, pasy, rzemyki, smycze, nici, kosmetyczki po-
dróżne, pudełka, pudła na kapelusze, sakwy, sakiewki, tecz-
ki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży 
detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłko-
wej, oraz poprzez ofertę bezpośrednią towarów: kosmetyki, 
perfumy, środki toaletowe, olejki eteryczne, olejki esencjo-
nalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia 
i odświeżania, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, kosme-
tyki do pielęgnacji i upiększania włosów, kosmetyki do pie-
lęgnacji jamy ustnej, preparaty do kąpieli, środki perfume-
ryjne i zapachowe, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia 
szyb i luster, preparaty do polerowania, środki do nadawania 
połysku, proszki i płyny do prania oraz zmiękczania tkanin, 
środki wybielające, wata do celów kosmetycznych, artykuły 
optyczne, urządzenia i przyrządy optyczne, okulary, okula-
ry słoneczne i soczewki kontaktowe, sznurki do okularów, 
łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, 
oprawki do okularów, etui na okulary, pojemniczki na szkła 
kontaktowe, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okula-
ry, osłony oczu, części do okularów, soczewki do okularów, 
wyroby jubilerskie, biżuteria, części i akcesoria do biżute-
rii, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, wyroby oraz 
przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, zegary, 
zegarki, budziki, etui na artykuły zegarmistrzowskie, kamie-
nie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, kółka 
na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, posągi i figur-
ki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi 
metalami lub kamieniami i ich imitacjami, ozdoby wykonane 
z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub 
kamieniami i ich imitacjami, odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
artykuły papiernicze i biurowe, ozdoby do włosów i gardero-
by, statuetki, puchary, torby podróżne, walizki, walizeczki, to-
rebki, portfele, parasole i parasolki, wyroby ze skóry i jej imi-
tacji: kapelusze, etui na klucze, komplety podróżne, okładziny 
i wykończenia do mebli, paski, pasy, rzemyki, smycze, nici, 
kosmetyczki podróżne, pudełka, pudła na kapelusze, sakwy, 
sakiewki, teczki, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurto-
wymi, internetowymi, usługi w zakresie pośrednictwa han-
dlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, 
usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradztwa 
handlowego i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakre-
sie wyboru i doboru produktów, doradztwo gospodarcze 
związane z franchisingiem, zarządzanie przedsiębiorstwami 

franczyzowymi, doradztwo w zakresie organizowania i za-
rządzania działalnością gospodarczą, organizowanie targów, 
wystaw i kongresów w celach handlowych oraz reklamo-
wych, pokazy towarów, dekoracja wystaw i witryn sklepo-
wych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie 
programów lojalnościowych do celów handlowych, promo-
cyjnych lub reklamowych.

(210) 497473 (220) 2019 03 20
(731) WITCZAK KRZYSZTOF SYLWIA, Swarzędz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SADVA

(531) 03.13.01, 03.13.24, 26.01.02, 26.01.06, 26.01.15, 26.04.02, 
26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24

(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, środki toaletowe, olej-
ki eteryczne, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do my-
cia i pielęgnacji ciała, kosmetyki do pielęgnacji i upiększania 
włosów, kosmetyki do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty 
do kąpieli, środki perfumeryjne i zapachowe, płyny do my-
cia naczyń, płyny do mycia szyb i luster, preparaty do po-
lerowania, środki do nadawania połysku, proszki i płyny 
do prania, zmiękczania tkanin, środki wybielające, wata 
do celów kosmetycznych, 9 artykuły optyczne, urządzenia 
i przyrządy optyczne, okulary, okulary słoneczne i soczew-
ki kontaktowe, sznurki do okularów, łańcuszki do okularów 
i do okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okularów, 
etui na okulary, pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła prze-
ciwsłoneczne nakładane na okulary, osłony oczu, części 
do okularów, soczewki do okularów, 14 wyroby jubilerskie, 
biżuteria, części i akcesoria do biżuterii, pudełka na biżuterię 
i pudełka na zegarki, wyroby oraz przyrządy zegarmistrzow-
skie i chronometryczne, zegary, zegarki, budziki, etui na ar-
tykuły zegarmistrzowskie, kamienie szlachetne, perły, meta-
le szlachetne i ich imitacje, kółka na klucze i breloczki oraz 
zawieszki do nich, posągi i figurki wykonane z lub pokryte 
szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami 
i ich imitacjami, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetny-
mi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacja-
mi, 18 torby podróżne, walizki, walizeczki, torebki, portfele, 
parasole i parasolki, wyroby ze skóry i jej imitacji: kapelusze, 
etui na klucze, zestawy podróżne, okładziny i wykończenia 
do mebli, paski, pasy, rzemyki, smycze, nici, kosmetyczki po-
dróżne, pudełka, pudła na kapelusze, sakwy, sakiewki, tecz-
ki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży 
detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłko-
wej, oraz poprzez ofertę bezpośrednią towarów: kosmetyki, 
perfumy, środki toaletowe, olejki eteryczne, olejki esencjo-
nalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia 
i odświeżania, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, kosme-
tyki do pielęgnacji i upiększania włosów, kosmetyki do pie-
lęgnacji jamy ustnej, preparaty do kąpieli, środki perfume-
ryjne i zapachowe, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia 
szyb i luster, preparaty do polerowania, środki do nadawania 
połysku, proszki i płyny do prania oraz zmiękczania tkanin, 
środki wybielające, wata do celów kosmetycznych, artykuły 
optyczne, urządzenia i przyrządy optyczne, okulary, okula-
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ry słoneczne i soczewki kontaktowe, sznurki do okularów, 
łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, 
oprawki do okularów, etui na okulary, pojemniczki na szkła 
kontaktowe, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okula-
ry, osłony oczu, części do okularów, soczewki do okularów, 
wyroby jubilerskie, biżuteria, części i akcesoria do biżute-
rii, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, wyroby oraz 
przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, zegary, 
zegarki, budziki, etui na artykuły zegarmistrzowskie, kamie-
nie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, kółka 
na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, posągi i figur-
ki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi 
metalami lub kamieniami i ich imitacjami, ozdoby wykonane 
z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub 
kamieniami i ich imitacjami, odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
artykuły papiernicze i biurowe, ozdoby do włosów i gardero-
by, statuetki, puchary, torby podróżne, walizki, walizeczki, to-
rebki, portfele, parasole i parasolki, wyroby ze skóry i jej imi-
tacji: kapelusze, etui na klucze, komplety podróżne, okładziny 
i wykończenia do mebli, paski, pasy, rzemyki, smycze, nici, 
kosmetyczki podróżne, pudełka, pudła na kapelusze, sakwy, 
sakiewki, teczki, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurto-
wymi, internetowymi, usługi w zakresie pośrednictwa han-
dlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, 
usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradztwa 
handlowego i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakre-
sie wyboru i doboru produktów, doradztwo gospodarcze 
związane z franchisingiem, zarządzanie przedsiębiorstwami 
franczyzowymi, doradztwo w zakresie organizowania i za-
rządzania działalnością gospodarczą, organizowanie targów, 
wystaw i kongresów w celach handlowych oraz reklamo-
wych, pokazy towarów, dekoracja wystaw i witryn sklepo-
wych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie 
programów lojalnościowych do celów handlowych, promo-
cyjnych lub reklamowych.

(210) 497476 (220) 2019 03 21
(731) VET-AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) thyroxavet
(510), (511) 5 preparat weterynaryjny zawierający 
lewotyroksynę.

(210) 497492 (220) 2019 03 21
(731) R4R LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) R4R
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, 36 wynajem miesz-
kań, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie 
nieruchomością, organizowanie wynajmu nieruchomości, 
43 wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, biura 
zakwaterowania [hotele, pensjonaty], usługi hotelowe, usługi 
rezerwacji pokojów.

(210) 497495 (220) 2019 03 21
(731) R4R LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Resi 4 Rent

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.11
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, 36 wynajem miesz-
kań, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie 
nieruchomością, organizowanie wynajmu nieruchomości, 
43 wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, biura 
zakwaterowania [hotele, pensjonaty], usługi hotelowe, usługi 
rezerwacji pokojów.

(210) 497496 (220) 2019 03 21
(731) R4R LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Resi4Rent
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, 36 wynajem miesz-
kań, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie 
nieruchomością, organizowanie wynajmu nieruchomości, 
43 wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, biura 
zakwaterowania [hotele, pensjonaty], usługi hotelowe, usługi 
rezerwacji pokojów.

(210) 497498 (220) 2019 03 21
(731) PASOL-PACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pasol

(531) 26.02.01, 26.02.16, 26.02.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.12, 
29.01.12, 05.07.02

(510), (511) 30 mąka spożywcza, wyroby na bazie mąki spo-
żywczej i preparatów zbożowych: bagietki, bułeczki słodkie, 
bułki, chałki, chleb, chleb bezdrożdżowy, drożdżówki, kajzer-
ki, krakersy, precle, rogale, spody do pizzy, suchary, makarony 
spożywcze, wyroby ciastkarskie i cukiernicze: babki, bezy, bisz-
kopty, ciasta, ciastka, kruche ciasteczka, ciasto na ciastka, droż-
dżówki, gofry, herbatniki, keksy, krajanki, kremówki, makow-
ce, pączki, pieczywo cukiernicze, piernik, pierniczki, paluszki 
waflowe, rogaliki, rożki, rurki, serniki, sękacze, szarlotki, torciki, 
torty, wafle suche i przekładane, waflowe paluszki i rurki na-
dziewane, waflowe torty i torciki, wyroby cukiernicze na bazie 
migdałów i orzechów arachidowych, słodycze: cukierki, cze-
kolada, wyroby czekoladowe, pastylki i pomadki jako cukierki, 
praliny, słodycze do ssania, owocowe galaretki jako słodycze, 
lody spożywcze, desery lodowe, rolady i torty lodowe, sosy 
do deserów, cukier, kakao, wyroby z kakao, kawa, kawowe aro-
maty, środki do polepszania walorów smakowych artykułów 
spożywczych: aromaty do żywności, aromaty owocowe natu-
ralne, aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne, makarony, klu-
ski (gotowane i surowe, nadziewane i nienadziewane), kuskus, 
pierogi, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie 
żywności (w tym wyrobów piekarniczych i cukierniczych, 
słodyczy, deserów, produktów delikatesowych, środków 
spożywczych), dystrybucja materiałów reklamowych (w tym 
ulotek promocyjnych oraz broszur reklamowych), udostęp-
nianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących 
żywności, 39 usługi transportu drogowego (w tym transportu 
żywności), organizowanie i logistyka transportu drogowego, 
pakowanie, magazynowanie i dostawa żywności, 40 wyrób 
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produktów na zamówienie, przetwarzanie żywności, 43 usłu-
gi gastronomiczne związane z podawaniem potraw i napo-
jów w barach, kafeteriach, kawiarniach, karczmach, restaura-
cjach, stołówkach, usługi cateringu w zakresie zaopatrzenia 
w żywność, obsługa imprez, przyjęć, bankietów, wesel zabaw, 
bali na zlecenie osób trzecich polegająca na zaopatrzeniu 
w żywność i napoje, usługi hotelowe.

(210) 497508 (220) 2019 03 21
(731) R4R LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Resi for Rent
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, 36 wynajem miesz-
kań, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie 
nieruchomością, organizowanie wynajmu nieruchomości, 
43 wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, biura 
zakwaterowania [hotele, pensjonaty], usługi hotelowe usługi 
rezerwacji pokojów.

(210) 497634 (220) 2019 03 25
(731) MAY MARCELINA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YESFORMOVE

(531) 26.01.01, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i za-
bawki, artykuły gimnastyczne i sportowe nie ujęte w innych 
klasach, ozdoby choinkowe, 35 reklama, zarządzanie przed-
siębiorstwem, administrowanie przedsiębiorstwem, czyn-
ności biurowe, 41 nauczanie, organizacja szkoleń, rozrywka, 
działalność sportowa i kulturalna.

(210) 497639 (220) 2019 03 25
(731) WOJTAL ŁUKASZ DORADZTWO I KONSULTING, Police
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FURMAN

(531) 03.03.01, 18.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 497641 (220) 2019 03 25
(731) TURZA TOMASZ, Piła Kościelecka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APTEKA ŚLĄSKA TWOJA APTEKA

(531) 26.01.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 kremy farmaceutyczne, preparaty farmaceu-
tyczne, mieszaniny farmaceutyczne, preparaty farmaceu-
tyczne antybakteryjne, przeciwbakteryjne preparaty farma-
ceutyczne, przeciwpadaczkowe preparaty farmaceutyczne, 
środki farmaceutyczne przeciwcukrzycowe, farmaceutyczne 
produkty dermatologiczne, moczopędne preparaty farma-
ceutyczne, farmaceutyczne substancje dermatologiczne, 
środki farmaceutyczne homeopatyczne, preparaty chemicz-
no-farmaceutyczne, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], far-
maceutyczne płyny do skóry, preparaty farmaceutyczne 
do ran, preparaty ściągające [produkty farmaceutyczne], 
środki farmaceutyczne do naskórka, preparaty i substancje 
farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne dla ludzi, im-
planty farmaceutyczne, farmaceutyczne słodycze, preparaty 
farmaceutyczne wywołujące erekcję, preparaty farmaceu-
tyczne zawierające kofeinę, preparaty farmaceutyczne na ka-
szel, preparaty farmaceutyczne na przeziębienie, kremy na-
wilżające [preparaty farmaceutyczne], preparaty farmaceu-
tyczne dla zwierząt, preparaty farmaceutyczne do inhalato-
rów, produkty farmaceutyczne do wstrzykiwania, preparaty 
farmaceutyczne przeciw łupieżowi, farmaceutyczne balsa-
my do ust, musujące przeciwbólowe preparaty farmaceu-
tyczne, glina do użytku farmaceutycznego, dekstryny 
do użytku farmaceutycznego, syropy do użytku farmaceu-
tycznego, preparaty farmaceutyczne do regeneracji tkanek, 
roztwory farmaceutyczne stosowane w dializach, preparaty 
farmaceutyczne do leczenia cukrzycy, preparaty farmaceu-
tyczne do leczenia nadciśnienia, produkty farmaceutyczne 
do użytku okulistycznego, środki farmaceutyczne działające 
na metabolizm, preparaty farmaceutyczne do leczenia aler-
gii, preparaty farmaceutyczne do leczenia ostudy, preparaty 
farmaceutyczne regulujące układ odpornościowy, preparaty 
farmaceutyczne do regulacji odporności, puste kapsułki 
na środki farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do le-
czenia osteoporozy, preparaty farmaceutyczne do leczenia 
astmy, preparaty farmaceutyczne do celów stomatologicz-
nych, produkty farmaceutyczne do leczenia hiperlipidemii, 
produkty farmaceutyczne do leczenia hipercholesterolemii, 
preparaty farmaceutyczne do zapobiegania osteoporozie, 
farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, kap-
sułki żelatynowe na produkty farmaceutyczne, preparaty 
farmaceutyczne do leczenia podagry, preparaty farmaceu-
tyczne do leczenia nowotworów, preparaty farmaceutyczne 
w formie pasków, preparaty farmaceutyczne do leczenia epi-
lepsji, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania alergiom, 
preparaty farmaceutyczne do zapobiegania cukrzycy, prepa-
raty farmaceutyczne do leczenia hipoglikemii, preparaty far-
maceutyczne do leczenia halitozy, przeciwpadaczkowe pre-
paraty farmaceutyczne podawane pozajelitowe, preparaty 
farmaceutyczne do leczenia artretyzmu, produkty farma-
ceutyczne do leczenia depresji, preparaty farmaceutyczne 
do leczenia ran, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
włosów, przeciwtrądzikowe środki myjące [preparaty farma-
ceutyczne], kremy do trądziku [preparaty farmaceutyczne], 
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty 
farmaceutyczne do użytku weterynaryjnego, sole magnezu 
do użytku farmaceutycznego, preparaty hormonalne 
do użytku farmaceutycznego, środki diagnostyczne do użyt-
ku farmaceutycznego, preparaty aminokwasowe do użytku 
farmaceutycznego, preparaty bakteriologiczne do użytku 
farmaceutycznego, środki przeciwbólowe do użytku farma-
ceutycznego, ekstrakty słodowe do użytku farmaceutyczne-
go, albumina słodowa do użytku farmaceutycznego, prepa-
raty farmaceutyczne do leczenia złamań kości, siarczan ma-
gnezu do użytku farmaceutycznego, produkty i preparaty 
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farmaceutyczne przeciw ostudzie, preparaty farmaceutycz-
ne do użytku w dermatologii, produkty i preparaty farma-
ceutyczne zapobiegające rozstępom, produkty farmaceu-
tyczne do leczenia chorób kości, środki farmaceutyczne 
działające na organy trawienne, preparaty farmaceutyczne 
do leczenia chorób skóry, środki farmaceutyczne działające 
na narządy zmysłów, preparaty farmaceutyczne do obwo-
dowego układu nerwowego, preparaty farmaceutyczne 
do leczenia guzów złośliwych, preparaty farmaceutyczne 
do aktywowania funkcji komórkowych, preparaty farmaceu-
tyczne do leczenia chorób autoimmunologicznych, prepara-
ty farmaceutyczne do zapobiegania powstawaniu rozstę-
pów, preparaty farmaceutyczne do leczenia choroby Parkin-
sona, preparaty farmaceutyczne do leczenia stwardnienia 
rozsianego, preparaty farmaceutyczne do użytku w onkolo-
gii, preparaty farmaceutyczne do leczenia kontuzji sporto-
wych, preparaty i substancje farmaceutyczne zapobiegające 
nowotworom, preparaty farmaceutyczne do użytku w uro-
logii, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób zakaź-
nych, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń hor-
monalnych, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób 
kostnych, preparaty farmaceutyczne do użytku w chemiote-
rapii, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób wiruso-
wych, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń 
wzwodu, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób ne-
rek, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń nerek, 
preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom za-
palnym, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania zabu-
rzeniom autoimmunologicznych, preparaty farmaceutyczne 
do leczenia zaburzeń autoimmunologicznych, preparaty 
farmaceutyczne do użytku w okulistyce, preparaty farma-
ceutyczne do zapobiegania chorobom oczu, preparaty far-
maceutyczne do leczenia schorzeń naskórka, preparaty far-
maceutyczne do zapobiegania chorobom autoimmunolo-
gicznych, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób za-
palnych, produkty farmaceutyczne do stosowania w hema-
tologii, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania schorze-
niom oczu, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń 
metabolicznych, produkty farmaceutyczne do leczenia cho-
rób reumatycznych, przeciwpadaczkowe preparaty farma-
ceutyczne do zastosowania doustnego, preparaty farmaceu-
tyczne do leczenia zapalenia przełyku, produkty farmaceu-
tyczne do pielęgnacji skóry zwierząt, związki soli wapnia 
do użytku farmaceutycznego, żele do ciała do użytku farma-
ceutycznego, kremy do ciała do użytku farmaceutycznego, 
ekstrakty z kory do użytku farmaceutycznego, maść przeciw 
odmrożeniem do użytku farmaceutycznego, preparaty far-
maceutyczne do leczenia zaburzeń równowagi chemicznej, 
produkty farmaceutyczne do leczenia chorób dróg odde-
chowych, produkty i preparaty farmaceutyczne zapobiega-
jące puchnięciu nóg, środki farmaceutyczne działające 
na obwodowy układ nerwowy, preparaty farmaceutyczne 
działające na ośrodkowy układ nerwowy, preparaty farma-
ceutyczne na robaki u zwierząt domowych, preparaty farma-
ceutyczne do chirurgii okulistycznej i wewnątrzgałkowej, 
preparaty farmaceutyczne do nawilżania skóry podczas cią-
ży, preparaty i substancje farmaceutyczne do leczenia nowo-
tworów, preparaty, substancje farmaceutyczne z właściwo-
ściami przeciwgorączkowymi, preparaty farmaceutyczne 
do leczenia chorób sercowo-naczyniowych, preparaty i sub-
stancje farmaceutyczne z właściwościami przeciwbólowymi, 
preparaty farmaceutyczne do uśmierzania skutków ukąszeń 
owadów, preparaty i substancje farmaceutyczne z właściwo-
ściami przeciwzapalnymi, preparaty farmaceutyczne do le-
czenia alergicznego nieżytu nosa, wstrzykiwane preparaty 
farmaceutyczne do leczenia reakcji anafilaktycznych, prepa-
raty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń rytmu serca, pro-

dukty farmaceutyczne do użytku w rzucaniu palenia, prepa-
raty farmaceutyczne stosowane do leczenia stanów zapal-
nych, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania zaburze-
niom układu odpornościowego, preparaty farmaceutyczne 
do leczenia zaburzeń układu hormonalnego, preparaty far-
maceutyczne do zapobiegania chorobom układu odporno-
ściowego, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób 
układu metabolicznego, preparaty farmaceutyczne do le-
czenia chorób układu hormonalnego preparaty farmaceu-
tyczne do zapobiegania zaburzeniom układu metaboliczne-
go, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń układu 
metabolicznego, preparaty farmaceutyczne do zapobiega-
nia zaburzeniom układu hormonalnego, preparaty farma-
ceutyczne do zapobiegania chorobom układu metabolicz-
nego, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania choro-
bom układu oddechowego, preparaty farmaceutyczne 
do użytku w transplantacji organów, preparaty farmaceu-
tyczne do zapobiegania chorobom układu hormonalnego, 
preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń układu tra-
wiennego, preparaty farmaceutyczne stosowane w zapo-
bieganiu stanów zapalnych, preparaty farmaceutyczne 
do użytku w transplantacji tkanek, preparaty farmaceutycz-
ne do leczenia chorób żołądkowo-jelitowych, preparaty far-
maceutyczne do leczenia zaburzeń narządów czucia, prepa-
raty farmaceutyczne do leczenia objawów choroby popro-
miennej, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób 
układu szkieletowego, preparaty farmaceutyczne do pielę-
gnacji skóry u zwierząt, wyciąg z pryszczela lekarskiego 
do użytku farmaceutycznego, preparaty farmaceutyczne 
do wdychania do leczenia nadciśnienia płucnego, środki far-
maceutyczne do leczenia urazów spowodowanych działa-
niem fizycznym, preparaty farmaceutyczne do leczenia cho-
rób i dolegliwości oczu, preparaty farmaceutyczne do le-
czenia suchej skóry spowodowanej ciążą, preparaty farma-
ceutyczne do leczenia chorób związanych z trawieniem, 
preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób centralnego 
układu nerwowego, preparaty i substancje farmaceutyczne 
do użytku w urologii, preparaty i substancje farmaceutycz-
ne do użytku w ginekologii, preparaty i substancje farma-
ceutyczne do użytku przy anestezji, preparaty i substancje 
farmaceutyczne do użytku w onkologii, produkty farma-
ceutyczne do leczenia zaburzeń układu mięśniowo-szkiele-
towego, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania choro-
bom wywoływanym przez bakterie, preparaty farmaceu-
tyczne do leczenia chorób wywoływanych przez bakterie, 
preparaty farmaceutyczne stosowane w zapobieganiu zabu-
rzeń systemu oddechowego, preparaty farmaceutyczne 
do leczenia schorzeń wywoływanych przez bakterie, prepa-
raty farmaceutyczne do zapobiegania schorzeniom wywo-
ływanym przez bakterie, produkty i preparaty farmaceutycz-
ne na wypryski związane z ciążą, preparaty farmaceutyczne 
do leczenia chorób i zaburzeń układu odpornościowego, 
produkty i preparaty farmaceutyczne przeciw wysuszeniu 
skóry spowodowanemu ciążą, preparaty i substancje farma-
ceutyczne do leczenia chorób żołądkowo-jelitowych, prepa-
raty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom i zaburze-
niom układu nerwowego, preparaty farmaceutyczna stoso-
wane w leczeniu zaburzeń układu płciowo-moczowego, 
preparaty farmaceutyczne stosowane w zapobieganiu zabu-
rzeniom układu mięśniowo-szkieletowego, preparaty farma-
ceutyczne stosowane do zapobiegania zaburzeniom układu 
płciowo-moczowego, preparaty farmaceutyczne stosowane 
do zapobiegania chorobom układu moczowo-płciowego, 
produkty farmaceutyczne do zapobiegania powstawaniu 
skaz na skórze podczas ciąży, wziewne preparaty farmaceu-
tyczne do leczenia chorób i zaburzeń układu oddechowego, 
produkty i preparaty farmaceutyczne zapobiegające wypry-
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skom skórnym w trakcie ciąży, produkty i preparaty farma-
ceutyczne do nawilżania skóry w trakcie ciąży, preparaty far-
maceutyczne stosowane w leczeniu chorób układu płcio-
wo-moczowego, 44 usługi farmaceutyczne, usługi doradz-
twa farmaceutycznego, usługi informacyjne dotyczące we-
terynaryjnego przemysłu farmaceutycznego, usługi farma-
ceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych.

(210) 497642 (220) 2019 03 25
(731) OWLIE SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) ACTIVEBIOM
(510), (511) 5 priobiotyki.

(210) 497643 (220) 2019 03 25
(731) KORNAŚ JOLANTA HAKO, Bielsko-Biała
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.01, 26.11.13, 29.01.04
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórko-
we i wyburzeniowe, instalowanie, konserwacja i naprawa sie-
ci wodnokanalizacyjnych, montaż instalacji kanalizacyjnych, 
gazowych i wodociągowych, instalowanie, konserwacja i na-
prawa systemów HVAC, czyli systemów ogrzewania, wenty-
lacji i klimatyzacji, instalacja urządzeń sanitarnych.

(210) 497647 (220) 2019 03 25
(731) DOVI DTT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SILVER DRAGON

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 opakowania na żywność, materiały do opa-
kowywania, 43 restauracje samoobsługowe, restauracje 
oferujące dania na wynos, przygotowywanie posiłków i na-
pojów, bary, usługi barów i restauracji, usługi kateringowe, 
usługi restauracyjne, usługi zaopatrzenia w żywność i na-
poje, serwowanie jedzenia i napojów, oferowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach.



Klasa 
towarów

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

Numery zgłoszeń

3 497470, 497471, 497472, 497473

5 495290, 495294, 495398, 497463, 497476, 497641, 497642

8 494315

9 494315, 495369, 496309, 497470, 497471, 497472, 497473

10 496241, 496245

12 496239, 496247, 497073

14 497470, 497471, 497472, 497473

16 496185, 497647

18 497470, 497471, 497472, 497473

19 496158, 496341

25 494751, 496309, 497470, 497471, 497472, 497473, 497634

28 493528, 496185, 497073, 497634

29 496315, 497469

30 495290, 495294, 497469, 497498

31 490497, 497469

32 494948, 494951, 494953, 494954, 494955, 494956, 494957, 494958, 495290, 495294, 496315

33 496164, 497639

35 491631, 494751, 495290, 495294, 496158, 496309, 496315, 497052, 497470, 497471, 497472, 497473, 497492, 
497495, 497496, 497498, 497508, 497634

36 483971, 494800, 496341, 497492, 497495, 497496, 497508

37 495369, 496341, 497643

39 497073, 497498

40 497498

41 496309, 496341, 497052, 497634

42 496341, 497073

43 497469, 497492, 497495, 497496, 497498, 497508, 497647

44 496341, 497052, 497641



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

1892 Kultowy Browar Staropolski  
Zenon Anstadt BROWAR PAROWY  
Otwarta Fermentacja Legendarna Receptura  
Browar Parowy w Zduńskiej Woli Anstadt  
Pilzeńskie Pełne Niefiltrowane Edycja  
Limitowana Warzone w hołdzie dla Zenona  
Anstadta Już od XIX wieku piwa warzone  
w browarach rodziny Anstadtów były dumą  
regionu Łódzkiego, cenione przez piwoszy  
całej Europy. Nasze piwo warzymy używając  
wyłącznie wody, słodu, szlachetnych  
odmian chmielu oraz drożdży dolnej  
fermentacji. Piwo jasne, pełne, niefiltrowane,  
pasteryzowane. 494955

ACTIVEBIOM 497642

AiOLI Cantine Bar Café Deli 497469

APTEKA ŚLĄSKA TWOJA APTEKA 497641

AURA 496247

BERLINCURRYWURST 491631

BLACK 1 496239

Browar Staropolski 1892 WIERNI TRADYCJI  
Staropolskie BROWAR STAROPOLSKI  
W ZDUŃSKIEJ WOLI Dworskie OTWARTA  
METODA FERMENTACJI JAKOŚĆ TRADYCJA  
ŁÓDZKIE Mikołaj Rej z Nagłowic (1505-1569)  
Autor Krótkiej rozprawy między trzema  
osobami, Panem, Wójtem a Plebanem.  
Poeta i prozaik renesansowy, ale także poseł  
na sejm i teolog ewangelicki. Jeden  
z pierwszych piszących w języku polskim.  
Łączył rozwój języka literackiego z ideą  
służby Rzeczypospolitej. Piwo jasne,  
filtrowane i pasteryzowane.  
Zawiera słód jęczmienny. 494948

coccirex 490497

DINO 496245

FINO 496158

fisher music 496309

FURMAN 497639

GC ENERGY SERVICES FOR POWER  
PLANTS AND REFINERIES 495369

GEORYT 496341

GO leasing EKSPERCI LEASINGU 483971

GWARANCJA NATURALNEGO MIODU  NA  
NATURALNYM MIODZIE GRRYCZANYM  
Z CZYSTEGO EKOLOGICZNIE AŁTAJU ZŁOTY  
UL Ałtajski PIWO CIEMNE Z MIODEM  
Kraj Ałtajski to ekologiczna, pozbawiona  
przemysłu, bogata w minerały i rzadkie zioła  
część Syberii. Miód ałtajski, znany  
i doceniany na całym świecie jest wizytówką  
Ałtajskiego Kraju. Posiada unikalne  
właściwości, które zawdzięcza obecności  
trzydziestu trzem pierwiastkom śladowym.  
W przeciwieństwie do innych miodów, które  
zawierają zaledwie dwadzieścia pięć  
minerałów. Piwo ciemne, miodowe,  
pasteryzowane.  494956

HULAJ 497073

HYUNDAI 494315

JAKOŚĆ POTWIERDZONA PRZEZ PIWOWARA  
NACZELNEGO BS Marek Cieślak PO PRACY  
NAJLEPIEJ ORZEŹWIA I WZMACNIA PIWO.  
Kultowy Browar Staropolski PIWO OTWIERAĆ  
I NALEWAĆ OSTROŻNIE BEZ WSTRZĄSANIA.  
POZOSTAWIAJĄC DROŻDŻE W BUTELCE.  
TRADYCJA ZOBOWIĄZUJE PRL PIWO JASNE  
PIWO ROBOTNICZO LUDOWE  
NIEFILTROWANE PIWNE CIEKAWOSTKI PRL-U  
Nie tylko mięso i papier toaletowy były  
przedmiotem konsumpcyjnych żądz  
Polaków w PRL. Brakowało rozmaitych  
artykułów spożywczych, z piwem włącznie.  
Z napojów alkoholowych o wiele łatwiej  
było dostać wina wieloowocowe (a nawet  
wielowarzywne) oraz wódkę. Nabycie piwa  
w sklepie to był nie lada wyczyn.  
Dodatkowo można było kupić piwo tylko  
i wyłącznie w przypadku posiadania butelki  
na wymianę. Piwo jasne, niefiltrowane,  
pasteryzowane. Zawiera słód jęczmienny. 494951

KAWCZAN MOCY 495290

KAWCZAN 495294

kulkolina 496185
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Kultowy Browar Staropolski PIJCIE PIWO  
POLSKICH BROWARÓW! Z MIŁOŚCI DO PIWA  
Kultowe PILS TRADYCYJNA RECEPTURA  
OTWARTA FERMENTACJA KIEROWCO!  
W TWOICH RĘKACH ZDROWIE I ŻYCIE  
WŁASNE ORAZ PASAŻERÓW. NIE UŻYWAJ  
ALKOHOLU! Kultowe PIWO najlepszym  
przyjacielem mężczyzny. Zgodnie  
z Bawarskim Prawem Czystości z 1516r.  
Jedynymi składnikami piwa mogły być  
woda, słód jęczmienny i chmiel. Kultowym  
Piwem nawiązujemy do klasycznych pilsów  
o większym stopniu goryczki, opierając się  
tylko na w/w składnikach i wykorzystując do  
produkcji otwartą metodą fermentacji.  
Piwo jasne, filtrowane, pasteryzowane.  
Zawiera słód jęczmienny. Na dnie butelki  
może powstać naturalny osad z drożdży. 494953

LUNAR 496241

Łupina 496315

MaluMalu 497052

NIKA PETITE 494751

ORTOSIL 497463

Pasol 497498

PIWNA MAPA ŚWIATA BROWAR STAROPOLSKI  
ZDUŃSKA WOLA COFFEE STOUT IRLANDZKIE  
KRZEPKIE PIWO IDEALNE NA DESZCZOWY  
DZIEŃ GORYCZKA SŁODOWOŚĆ MOC  
Piwo niefiltrowane, pasteryzowane.  
CIEMNE IRLANDZKIE PIWO W STYLU STOUT,  
TRADYCYJNIE PITE W DESZCZOWE DNI NA  
ZIELONEJ WYSPIE. DODATEK NATURALNEJ  
KAWY ZIARNISTEJ W PROCESIE LEŻAKOWANIA  
DODAJE MU PRZYJEMNEGO,  
POBUDZAJĄCEGO AROMATU. 494957

PIWO REGIONALNE Kultowy Browar Staropolski  
AD 1892 POMORSKIE Świadomie Lekkie  
NIEFILTROWANE Warzone w legendarnym  
browarze Z. Anstadta Tradycja zobowiązuje.  
Nasze piwo warzymy używając wyłącznie  
wody, słodu, szlachetnych odmian chmielu  
oraz drożdży dolnej fermentacji. Piwo jasne,  
pełne, niefiltrowane, pasteryzowane.  
Zawiera: słód jęczmienny. Na dnie butelki  
może powstać naturalny osad z drożdży. 494954

PUG HOUSE 494800

R4R 497492

Resi 4 Rent 497495

Resi for Rent 497508

Resi4Rent 497496

REVITANERW MAX 495398

SADVA 497472

SADVA 497473

SILVER DRAGON 497647

thyroxavet 497476

TO NIE SHANDY - TO NIE RADLER - TO NIE  
PIWO Z LEMONIADĄ - TO PRAWDZIWE PIWO  
Z SOKIEM BESTBIR Piwo z sokiem CZEKOLADA  
Z POMARAŃCZĄ PIJ SCHŁODZONE!  
Piwo z Browaru Staropolskiego warzone  
tradycyjną metodą otwartej fermentacji.  
Piwo ciemne z dodatkiem syropu o smaku  
czekolada z pomarańczą, pasteryzowane.  
Zawiera: słód jęczmienny. Na dnie butelki  
może powstać osad świadczący o obecności  
naturalnych składników i nie stanowi  
wady produktu. 494958

WOKULSKI 496164

YESFORMOVE 497634



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.

718581 SOFTONE (2019 04 04) 9, 42
956549 NILL’S (2019 03 29)

CFE: 27.05.01 20
994647 SIDERIA (2019 03 29) 23
1158293 VILLA ALBA (2019 04 05) 32, 33
1287422 b1 (2019 04 10)

CFE: 26.01.18, 26.03.24, 27.05.08, 27.07.01 41
1337412 peek-a-boo (2019 03 27)

CFE: 07.15.08, 27.05.02, 29.01.13 5
1344747 (2019 03 29)

CFE: 26.01.18, 28.05.00, 29.01.12 30, 31
1382024 JOYCO (2019 02 05)

CFE: 03.01.15, 08.01.20, 19.03.03, 29.01.15 30
1454129 FIRE & ICE (2019 03 25) 33
1457283 SHATO de KOTE (2019 04 09)

CFE: 27.05.01 33
1462436 CLANZA (2019 03 14, 2019 03 14) 5
1462437 Mi (2018 08 20, 2018 03 01)

CFE: 27.05.01 9, 11, 35
1462462 LUX (2018 11 29, 2018 05 29)

CFE: 03.07.17, 27.05.08 9, 41
1462482 Beka-mak (2018 05 17)

CFE: 07.01.14, 07.03.11, 15.07.01, 27.05.01 7
1462533 SNOW (2019 03 08) 9, 36, 42
1462536 Seraph (2018 12 13, 

2018 06 26)
29, 30, 31, 32

1462548 (2019 01 28, 2018 10 19)
CFE: 26.01.02 9, 14, 18, 24, 25, 35

1462564 Konti Golden Lily (2018 11 02)
CFE: 05.03.16, 26.04.04, 26.11.13, 
27.05.10, 29.01.15

30

1462574 GRAFF (2018 12 03)
CFE: 24.01.25, 29.01.12 8

1462629 TungHien (2018 10 03)
CFE: 27.05.01 12, 41, 44

1462632 THIS IS ROCK ROCK HISTORY LIVE 60s 90s 
(2019 02 13)
CFE: 01.15.05, 03.07.17, 
25.01.06, 27.05.10

9, 16, 25, 41

1462661 HAPPY HOUR CHRISTIAN DIOR PARIS  
(2019 02 20, 2018 08 23)
CFE: 25.01.15, 26.04.02, 27.05.01 3, 4

1462689 (2018 11 30)
CFE: 28.05.00 3

1462721 A-BOX (2019 03 01, 2018 09 07) 9
1462724 (2018 11 23)

CFE: 26.01.01, 26.11.03 20

1462732 INVENTIVA (2019 02 22, 2018 09 21) 5
1462735 ECHAPPEE HERMES 

(2019 03 07, 2018 10 26)
14

1462789 NAT & vie VEGGIE (2019 01 11, 2018 08 06)
CFE: 01.15.25, 24.17.01, 
26.01.22, 29.01.13

29, 30, 32

1462834 LOUIS (2018 09 21, 2018 03 23) 9, 36, 38, 42
1462835 AKFORM (2018 12 04, 2018 08 01)

CFE: 27.05.02 1
1462842 (2018 12 18, 2018 07 18)

CFE: 24.17.25, 26.05.01 41, 42
1462897 Caribarra (2018 12 17, 2018 11 05) 29, 30, 32
1462969 advocado (2019 02 01) 35, 38, 42
1463022 Budiš BOŽSKÁ CHUŤ (2018 12 07)

CFE: 24.01.03, 25.01.06, 26.03.06, 
26.05.24, 26.11.12, 27.01.12, 
27.05.24, 29.01.15

29, 30, 32

1463043 RAHAT (2019 03 01)
CFE: 27.05.01, 28.05.00 5, 20, 29, 30, 35, 36, 

37, 39, 43
1463045 AKPRIME (2018 12 04, 2018 08 01)

CFE: 27.05.02 1
1463048 FITOFOP (2018 12 14) 5
1463074 EXCELLAGE (2018 12 10, 2018 06 14) 3, 5, 44
1463082 UV BRONZE (2019 02 22, 2018 09 14) 3
1463109 TURBO (2019 03 06) 32
1463112 LIVE LIGHTLY (2019 03 25) 25
1463134 C CITYLIFE (2018 10 30)

CFE: 26.01.01, 27.05.01 35, 42
1463147 ILOND (2019 02 04)

CFE: 27.05.09 9, 25
1463180 XANIRVA (2019 01 15, 2019 01 15) 5
1463182 SMAEKKYS (2019 03 05)

CFE: 27.05.01 14
1463187 AONIJIE (2019 03 06)

CFE: 27.05.01, 28.03.00 18, 21, 25
1463190 Vgreen (2019 02 04)

CFE: 27.05.17 9, 25
1463206 L’ME DU VOYAGE (2019 02 22, 

2018 09 04)
35

1463217 inventiva (2019 02 22, 2018 10 04)
CFE: 26.03.04, 29.01.13 5

1463221 CPA (2018 12 18, 2018 10 17)
CFE: 16.01.11, 26.01.16, 27.05.01 9, 37

1463244 CRCC (2018 09 04)
CFE: 01.05.02, 27.05.11, 
28.03.00, 29.01.13

37, 39, 42



Nr  ZT20/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 23

1463272 Tcollege (2018 10 28) 41
1463284 CodeGym (2018 12 18, 2018 07 18) 41, 42
1463304 KIJO (2019 03 05)

CFE: 27.05.17 9
1463305 CZG (2019 03 05) 12
1463321 Beau pome (2019 03 06)

CFE: 28.03.00 25
1463427 IGLA (2019 01 24)

CFE: 27.05.01 9, 12, 37, 42
1463446 bigtime (2019 01 21)

CFE: 27.05.01, 28.03.00 3
1463454 (2018 10 31)

CFE: 28.03.00 7
1463494 LIMA (2018 12 28)

CFE: 24.01.03, 27.05.01, 28.03.00 12
1463497 SIHIO (2019 03 05)

CFE: 01.01.01 7
1463511 Traumhaus AG Das Original (2018 12 06,  

2018 08 02)
CFE: 07.01.08, 27.05.09, 
29.01.12

35, 36, 37, 42

1463512 FORBEST (2019 02 15, 2018 08 24)
CFE: 26.04.02, 26.11.01, 27.05.11, 29.01.13 7, 9

1463549 INFRA Ceramic (2018 12 12)
CFE: 26.11.13, 27.05.10, 29.01.12 11

1463599 (2019 01 04, 2018 12 10)
CFE: 28.03.00 34

1463606 DTn (2018 11 21, 2018 10 25)
CFE: 26.01.03, 27.05.01, 
29.01.14

9, 16, 21, 35, 36, 38, 
42

1463608 CERTSIGN (2019 01 18, 
2018 07 25)

9, 35, 38, 39, 42, 45

1463620 (2019 01 04)
CFE: 26.11.01, 28.03.00 32

1463654 (2018 11 21)
CFE: 02.01.07, 28.05.00, 
29.01.14

3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 34, 35, 39

1463683 (2018 12 18)
CFE: 09.03.03, 29.01.12 25

1463686 MOBI GARDEN (2019 01 21)
CFE: 03.04.07, 27.05.01 18, 20, 22, 25, 27



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

21 2

1  1462835, 1463045 

3  1462661, 1462689, 1463074, 1463082, 1463446, 1463654 

4  1462661, 1463654 

5  1337412, 1462436, 1462732, 1463043, 1463048, 1463074, 1463180,
 1463217 

6  1463654 

7  1462482, 1463454, 1463497, 1463512, 1463654 

8  1462574, 1463654 

9  718581, 1462437, 1462462, 1462533, 1462548, 1462632, 1462721,
 1462834, 1463147, 1463190, 1463221, 1463304, 1463427, 1463512,
 1463606, 1463608, 1463654 

11  1462437, 1463549, 1463654 

12  1462629, 1463305, 1463427, 1463494, 1463654 

13  1463654 

14  1462548, 1462735, 1463182, 1463654 

15  1463654 

16  1462632, 1463606, 1463654 

17  1463654 

18  1462548, 1463187, 1463654, 1463686 

20  956549, 1462724, 1463043, 1463654, 1463686 

21  1463187, 1463606, 1463654 

22  1463654, 1463686 

23  994647, 1463654 

24  1462548, 1463654 

25  1462548, 1462632, 1463112, 1463147, 1463187, 1463190, 1463321,
 1463654, 1463683, 1463686 

26  1463654 

27  1463654, 1463686 

28  1463654 

29  1462536, 1462789, 1462897, 1463022, 1463043 

30  1344747, 1382024, 1462536, 1462564, 1462789, 1462897, 1463022,
 1463043 

31  1344747, 1462536 

32  1158293, 1462536, 1462789, 1462897, 1463022, 1463109, 1463620 

33  1158293, 1454129, 1457283 

34  1463599, 1463654 

35  1462437, 1462548, 1462969, 1463043, 1463134, 1463206, 1463511,
 1463606, 1463608, 1463654 

36  1462533, 1462834, 1463043, 1463511, 1463606 

37  1463043, 1463221, 1463244, 1463427, 1463511 
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38  1462834, 1462969, 1463606, 1463608 

39  1463043, 1463244, 1463608, 1463654 

41  1287422, 1462462, 1462629, 1462632, 1462842, 1463272, 1463284 

42  718581, 1462533, 1462834, 1462842, 1462969, 1463134, 1463244,
 1463284, 1463427, 1463511, 1463606, 1463608 

43  1463043 

44  1462629, 1463074 

45  1463608



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.

490927 VERCO SPÓŁKA AKCYJNA
2019 02 05 5

493430 F.G. 1936 S.R.L.
2019 04 19 25, 35

493542 MIBE GMBH ARZNEIMITTEL
2019 04 23 5

489853 SNCF Mobilites
2019 04 26 12, 18, 20, 24, 25, 28, 

35, 42
493041 CLARO PRODUCTS GMBH

2019 04 26 3
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S P R O S T O W A N I E

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

18/2019 64 497481

(540) PLATINUM hotel & residence

(531)  24.17.25, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.11

(540) PLATINUM hotel & residence

(531)  24.17.25, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.02, 29.01.11


