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B I U L E T Y N

Urzędu Patentowego



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

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

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

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



BIULETYN
Urzędu Patentowego

Znaki towarowe

Warszawa, dnia 15 lipca 2019 Nr ZT29

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) 486173 (220) 2018 05 22
(731) TOTALBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA 

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

(531) 26.04.02, 26.03.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia do gier komputerowych i telewi-
zyjnych, mechanizmy i automaty wrzutowe, części i oprzy-
rządowanie do wyżej wymienionych, urządzenia do prowa-
dzenia loterii, videoloterii i zakładów wzajemnych programy 
i oprogramowanie do gier, gry komputerowe i telewizyjne, 
kasety video, kasety video z grami, kalkulatory, komputery, 
ich części zamienne oraz urządzenia peryferyjne, programy 
komputerowe, nośniki informacji, 16 dzienniki, czasopisma, 
periodyki, prospekty, książki, plakaty, kalendarze, artyku-
ły piśmienne, losy do gier, karty ozdobne, afisze, albumy, 
blankiety, formularze, broszury, notesy, naklejki, obwoluty, 
podręczniki, informatory i regulaminy do gier, 28 gry elek-
troniczne inne niż telewizyjne, gry automatyczne inne niż 
na żetony oraz inne niż telewizyjne, gry towarzyskie, zabaw-
ki, urządzenia do gier elektronicznych innych niż telewizyjne, 
urządzenia służące rozrywce nie zawarte w innych klasach, 
35 usługi agencji reklamowych z wykorzystaniem wszyst-
kich metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i mul-
timedialnych, organizacja wystaw i targów handlowych  
i/lub reklamowych, konkursów, pośrednictwo w zawieraniu 
transakcji handlowych, kojarzenie kontrahentów handlo-
wych, produkcja reklam, doradztwo w zakresie organizacji, 
zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, pozy-
skiwanie informacji o działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zarządzania personalnego, rekrutacja personelu, 
marketing, badanie rynku i opinii publicznej, usługi sekretar-
skie, reklama dla osób trzecich, w tym reklama w środkach 
masowego przekazu, reklama za pomocą sieci komputero-
wej, rozpowszechnianie ogłoszeń i innych materiałów re-
klamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, transkrypcja przekazu, wycena działal-
ności handlowej, sporządzanie analizy kosztów, ekspertyzy 
w działalności gospodarczej, w tym ekspertyzy opłacalności, 
prognozy ekonomiczne, rachunkowość, prowadzenie ksiąg 
na zlecenie, zarządzanie przekształceniami kapitałowo-orga-
nizacyjnymi, restrukturyzacja, prywatyzacja, reprywatyzacja, 
organizacja wystaw i targów w celach handlowych lub re-
klamowych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwa-
nie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, promocja eksportu 
i importu, usługi w zakresie prowadzenia działalności han-
dlowej na rzecz osób trzecich, pośrednictwo handlowe, 
tworzenie baz danych i przetwarzanie danych, 38 transmi-
sja programów radiowych i telewizyjnych, łączność poprzez 

terminale komputerowe, przesyłanie informacji tekstowej 
i obrazowej przy pomocy komputera, połączenia ze świato-
wą siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, 
przekaz satelitarny, usługi telefoniczne, telefonia komórko-
wa, usługi telegraficzne, usługi telekomunikacyjne, obsłu-
ga telekonferencji, wypożyczanie urządzeń do przesyłania 
informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, 
wypożyczanie modemów, 41 usługi dotyczące hazardu, 
usługi w zakresie organizowania gier losowych, organizowa-
nie totalizatorów, prowadzenie zakładów pomiędzy zakła-
dem a klientem zakładu (zakłady wzajemne), pośrednictwo 
w zawieraniu zakładów, bukmacherstwo, usługi związane 
z organizowaniem i prowadzeniem salonów gier, kasyn, dys-
kotek, sal kinowych, klubów edukacyjnych i rozrywkowych 
nocnych klubów, lunaparków, organizowanie spektakli te-
atralno-widowiskowych, organizowanie imprez i obozów 
sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, organizowanie 
loterii, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, produkcja 
widowisk plenerowych, nauczanie, w tym organizowanie 
i prowadzenie kongresów, konferencji, szkoleń, sympozjów, 
seminariów i zjazdów, nauczanie języków obcych, organizo-
wanie wystaw związanych z kulturą i edukacją, nauczanie ko-
respondencyjne, działalność edytorska, publikacje multime-
dialne, internetowe, publikowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, tłumaczenia, usługi wydawnicze, audiowizualne 
- produkcja filmów, nagrywanie filmów na taśmach video, 
montaż programów radiowych i telewizyjnych, informacja 
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, rezer-
wacja miejsc na widowiska, sale koncertowe, wynajmowa-
nie sal do gry w kręgle, wynajmowanie sal do gry w bilard, 
wynajmowanie kortów tenisowych, planowanie rozrywki, 
42 usługi w zakresie projektowania oprogramowania i sys-
temów komputerowych, konserwacja oprogramowania, 
aktualizacja, powielanie oprogramowania, wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, tworzenie baz danych 
i przetwarzanie danych, konwersja danych przez programy 
komputerowe, 45 zarządzanie prawami autorskimi, licencjo-
nowanie własności intelektualnej.

(210) 489050 (220) 2018 08 03
 (310) 1881718 (320) 2018 02 06 (330) CA
(731) Tweed Inc., Smiths Falls, CA
(540) (znak słowny)
(540) TWEED CBD
(510), (511) 5 marihuana lecznicza, lecznicze konopie siew-
ne i ich pochodne, marihuana lecznicza, lecznicze konopie 
siewne, lecznicze oleje konopi siewnych i ich pochodne, 
lecznicze ekstrakty ziołowe do celów medycznych, miano-
wicie lecznicze ekstrakty z konopi siewnych i z marihuany, 
ziołowe preparaty lecznicze, mianowicie preparaty z ma-
rihuany, zawierające suszone kwiaty oraz pochodne mari-
huany, które mogą być legalnie produkowane, mianowicie 
płyny, oleje, spraye do jamy ustnej, kapsułki, napoje na ba-
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zie konopi siewnych do celów medycznych i zdrowotnych, 
produkty do podawania marihuany leczniczej i leczniczych 
konopi siewnych mianowicie spraye do jamy ustnej, kapsułki 
żelowe i plastry transdermalne, suplementy diety na bazie 
konopi służące poprawie zdrowia ogólnego i samopoczu-
cia, sproszkowane białko na bazie konopi, białko i błonnik 
w proszku na bazie konopi, batony na bazie konopi, zastępu-
jące posiłki, napoje na bazie konopi do celów medycznych 
i zdrowotnych, produkty i substancje farmaceutyczne, pre-
paraty do znieczulenia miejscowego, systemy podawania 
leków do stosowania miejscowego, mianowicie pianki, żele, 
kremy, spraye, balsamy i maści, które działają jako baza i przy-
gotowują skórę do przyjęcia preparatów leczniczych, które 
są wchłaniane przez skórę do układu krwionośnego, środki 
przeciwbólowe, antybiotyki, produkty z konopi, mianowicie 
maści, koncentraty past i nalewki zawierające kanabinoidy, 
34 marihuana, konopie siewne i jej pochodne, pochodne 
marihuany i konopi siewnych, konopie siewne w kapsułkach, 
konopie siewne w spreju, ekstrakty z marihuany, mianowi-
cie haszysz, żywice i oleje, produkty zawierające konopie, 
mianowicie olejki, konopie, produkty do podawania mari-
huany i marihuany leczniczej, mianowicie fajki ręczne, fajki 
wodne, nargile, waporyzatory doustne, przybory dla pa-
laczy, mianowicie fajki ręczne, fajki wodne, nargile, nebu-
lizatory, urządzenia rozpylające, waporyzatory, 35 rozwój, 
zarządzanie i obsługa w zakresie działalności gospodarczej 
w branży opieki zdrowotnej, branży marihuany leczniczej 
i w branży zaawansowanych technologii, porady i infor-
macje dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami, nadzór 
nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, planowanie 
działalności gospodarczej, marketing, mianowicie marke-
ting bezpośredni w zakresie towarów i usług innych osób, 
usługi marketingowe w zakresie organizowania dystrybucji 
produktów innych osób oraz marketing cyfrowy w zakresie 
towarów i usług innych osób za pośrednictwem stron inter-
netowych, poczty elektronicznej, aplikacji i sieci społeczno-
ściowych, usługi konsultacyjne i doradcze dotyczącej mari-
huany i konopi siewnych, sprzedaż i dystrybucja marihuany 
leczniczej i leczniczych konopi siewnych, olejków z konopi 
siewnych i ich pochodnych, sprzedaż konopi siewnych, 
marihuany i ich pochodnych, sprzedaż produktów i akce-
soriów z marihuany, konopi, konopi siewnych, produktów 
spożywczych, napojów, preparatów do higieny osobistej, 
preparatów do pielęgnacji skóry, odzieży i akcesoriów odzie-
żowych, artykułów gospodarstwa domowego, materiałów 
biurowych, druków i akcesoriów dla palaczy, marketing 
marihuany leczniczej poprzez zarządzanie programami po-
mocy cenowej, sprzedaż i dystrybucja marihuany leczniczej 
oraz zapewnianie programów pomocy cenowej w dziedzi-
nie marihuany leczniczej, sprzedaż i dystrybucja marihuany 
leczniczej i konopi leczniczych oraz sprzętu i produktów 
do podawania marihuany leczniczej i konopi leczniczych 
takich jak fajki ręczne, fajki wodne, nargile, nebulizatory, urzą-
dzenia rozpylające, waporyzatory doustne, spraye do jamy 
ustnej, kapsułki żelowe, płyny, balsamy, olejki i kremy nasą-
czane konopiami siewnymi i plastry transdermalne nasącza-
ne konopiami siewnymi, sprzedaż nebulizatorów, urządzeń 
rozpylających, sprayów do jamy ustnej, kapsułek żelowych, 
płynów, balsamów, olejków i kremów nasączanych konopia-
mi siewnymi i plastrów transdermalnych do podawania le-
ków oraz waporyzatorów do celów medycznych i produkcji, 
sprzedaż produktów i akcesoriów dla palaczy, mianowicie fa-
jek, fajek elektronicznych, fajek ręcznych, fajek wodnych, na-
rgili, waporyzatorów doustnych, młynków do ziół. karteczek 
do młynków, wag do ziół, zapalniczek, zapałek, popielniczek, 
bibułek papierosowych, maszyn do robienia papierosów, 
cygarniczek, 44 uprawa i hodowla marihuany leczniczej, 

marihuany, konopi siewnych, usługi ogrodnicze, sadzenie 
roślin, ogrodnictwo, usługi szkółek roślin, wynajem oranżerii 
i szklarni dla ogrodnictwa, usługi farmaceutyczne w zakresie 
marihuany leczniczej i konopi leczniczych, obsługa centrów 
odnowy biologicznej, zapewniających usługi konsultacji le-
karskich dla pacjentów stosujących marihuanę leczniczą, po-
radnictwo medyczne w zakresie marihuany, i konopi siew-
nych i olejów z konopi, udzielanie informacji medycznych, 
usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie marihuany lecz-
niczej i medycznych konopi siewnych, usługi konsultacyjne 
w zakresie ogrodnictwa, marihuany leczniczej, marihuany, 
konopi siewnych i olejów konopnych.

(210) 489910 (220) 2018 08 29
(731) PUT WAGNER-SERVICE P.S.W. WILCZEK SPÓŁKA 

JAWNA, Świętochłowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA MALOWANIA

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 
26.04.18, 26.01.03, 26.01.18

(510), (511) 41 szkolenia z zakresu technologii lakierowania.

(210) 492363 (220) 2018 11 05
(731) TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAURON

(531) 29.01.12, 27.05.05, 26.04.04, 26.04.09
(510), (511) 1 gazy zestalone do celów przemysłowych, gaz 
ochronny stosowany przy spawaniu, gazy techniczne, 
w tym: acetylen, czterochlorek acetylenu, gaz do aerozoli, 
amoniak, amonowy aldehyd, octan amylu, argon, azot, azo-
tany, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, hel, metan, tlen, 
tlenek węgla, wodór, powietrze sprężone, siarkowodór, tlen 
techniczny, związki azotowe, chemikalia nieorganiczne, 
4 energia elektryczna, brykiety, paliwa stałe z węgla ka-
miennego i brunatnego, węgiel, torf jako paliwo, biopaliwa, 
paliwa gaz generatorowy, gaz czadnicowy, gaz olejowy, 
gaz oświetleniowy, 7 alternatory, generatory prądu prze-
miennego, generatory elektryczności, urządzenia do prze-
noszenia i transportu, 12 lądowe pojazdy i środki transpor-
tu, pojazdy specjalistyczne do transportu towarów, osób, 
paliwa i energii, 19 drewno rąbane surowe, 20 niemetalowe 
i niemurowane zbiorniki magazynujące i zasobnikowe, nie-
metalowe i niemurowane zbiorniki retencyjne popiołów 
i piasków dennych, niemetalowe i niemurowane zbiorniki 
magazynowe biomasy, niemetalowe i niemurowane zbior-
niki olejów, materiały do wyplatania takie jak: trzcina, wikli-
na, korek, 31 drewno nieobrobione, 35 sprzedaż detaliczna 
i hurtowa oraz sprzedaż z wykorzystaniem zamówień kore-
spondencyjnych lub używając środków telekomunikacji 
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w tym przez Internet następujących towarów: pojazdów, 
części i akcesoria do tych pojazdów, odpadów i złomu, 
drewna, produktów z drewna, usługi sprzedaży oraz obrót 
paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi, metalami, materia-
łami budowlanymi i wyposażeniem sanitarnym, wyrobami 
chemicznymi, komputerami, oprogramowaniem kompute-
rowym, częściami elektronicznymi, maszynami i urządze-
niami przemysłowymi, sprzedaż wydawnictw także wy-
dawnictw stanowiących pomoc w edukacji i muzycznych, 
urządzeń stosowanych w górnictwie, kontrola stanu zapa-
sów energii i paliw w oparciu o bazy danych, usługi analizy 
kosztów w związku z zużyciem energii elektrycznej, usługi 
w zakresie oferowania zestawień statystycznych w zakresie 
zużycia energii elektrycznej, pośrednictwo w zakresie za-
wierania umów handlowych dotyczących dostarczania 
energii elektrycznej, doradztwo finansowe jako rachunko-
wość, 36 pośrednictwo i usługi finansowe, doradztwo eko-
nomiczno-finansowe, pozyskiwanie środków finansowych 
lub wykorzystywanie środków finansowych klientów po-
przez ich inwestowanie, pozyskiwanie środków finanso-
wych lub wykorzystywanie środków finansowych klientów 
dla celów dobroczynnych lub dla zabezpieczenia pożyczek 
bądź innych operacji finansowych, usługi funduszy inwe-
stycyjnych, usługi w zakresie inwestycji powierniczych, le-
asing finansowy, usługi finansowe świadczone w ramach 
holdingów finansowych, udzielanie kredytów, agencje po-
bierające opłaty z tytułu korzystania z energii elektrycznej/
cieplnej, usługi obrotu papierami wartościowymi w dzie-
dzinie energetyki w postaci świadectw pochodzenia 
na energię odnawialną, doradztwo podatkowe nie doty-
czące prowadzenia rachunków, 37 budowa, rozbudowa, 
modernizacja sieci i urządzeń energetycznych, instalowa-
nie urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych, wyko-
nywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdziel-
czych obiektów liniowych, rurociągów, linii elektroenerge-
tycznych i telekomunikacyjnych oraz w zakresie montażu 
i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabry-
kowanych, wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, 
wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli, 
wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą 
operatorską, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych, 
górnictwo, roboty wydobywcze w górnictwie, górnictwo 
surowców energetycznych, górnictwo węgla kamiennego 
i brunatnego, górnictwo torfu, górnictwo ropy naftowej 
i gazu ziemnego, górnictwo rud uranu i toru, górnictwo su-
rowców innych niż energetyczne, górnictwo rud metali, 
górnictwo rud żelaza, górnictwo rud metali nieżelaznych, 
górnictwo rud miedzi, górnictwo rud cynkowo-ołowio-
wych, doradztwo z zakresu remontów instalacji energii 
elektrycznej, czyszczenie i naprawa kotłów wraz z ich urzą-
dzeniami pomocniczymi, płukanie chemiczne sieci cie-
płowniczych i wymienników ciepła, wykonywanie odgałę-
zień w sieciach ciepłowniczych, regeneracja urządzeń i ma-
szyn zużytych lub częściowo zniszczonych, regeneracja 
podzespołów i elementów urządzeń i armatury, wynajem 
sprzętu budowlanego i burzącego, wynajem maszyn 
i urządzeń budowlanych, obsługa i naprawa pojazdów sil-
nikowych, wynajem i obsługa operatorska przenośników, 
ładowarek-zwałowarek, kruszarek młotkowych, stołów wi-
bracyjnych, wag przemysłowych, wózków wygarniających, 
maszyn do kopania, wypożyczanie maszyn do robót ziem-
nych, obsługa urządzeń nawęglania i odpopielania, obsłu-
ga układów hermetyzacji polegająca na szczelnym za-
mknięciu kotłów pyłowych, obsługa bunkrów szczelino-
wych czyli zasobników węgla polegających na podawaniu 
węgla do kruszarki lub kotła, obsługa urządzeń ładowarko 
zwałowarek i wywrotnic wagonowych, obsługa urządzeń 

wózków wygarniających, obsługa urządzeń instalacji poda-
wania biomasy, obsługa bocznic kolejowych polegająca 
na prowadzeniu oględzin technicznych taboru kolejowego 
i naprawach bieżących taboru kolejowego, budowanie linii 
kolejowych, prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowych, 
w zakresie mostów i estakad oraz konstrukcji budynków, 
prefabrykacja i montaż urządzeń transportu paliw stałych, 
w tym przenośników taśmowych, stacji rozładunkowych, 
zbiorników magazynujących i węzłów przesypowych, bu-
dowa dróg, stawianie fundamentów, wiercenie studni, 
usługi rozbiórkowe i wyburzeniowe obiektów budowla-
nych, nadzór nad wyburzaniem budynków, wyburzanie 
obiektów inżynierii wodno-lądowej, montaż rusztowań, 
szalowanie wykopów, usługi w zakresie remontów budyn-
ków, usługi budowlane, w tym usługi wykonywania instala-
cji budowlanych, tynkowanie, usługi pokrywania po-
wierzchni podłogowych, usługi tapetowania i pokrywania 
ścian (oblicowania ścian), usługi malowania i szklenia, usłu-
gi robót budowlanych związanych ze wznoszeniem bu-
dynków mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi wykonywa-
nia konstrukcji i pokryć dachowych, budowa obiektów bu-
dowlanych, obiektów mostowych, obiektów inżynierskich 
czyli dróg, ulic, mostów, wiaduktów, estakad, naziemnych 
przejść, tuneli, podziemnych przejść, tam, jazów (budowli 
hydrotechnicznych), przepustów na ciekach wodnych, ko-
minów wolnostojących, masztów, wież radiowych, chłodni 
kominowych, silosów, budynków i budowli przemysłowych 
o charakterze produkcyjnym i magazynowym, linii elektro-
energetycznych, rurociągów, infrastruktury drogowej i szy-
nowej, usługi wykonawców instalacji elektrycznych, insta-
lacja urządzeń do wytwarzania energii, instalacja odgrom-
ników, instalacje monitoringu stanu sieci ciepłowniczych 
i węzłów, instalacja przewodów wodociągowych, instalacja 
urządzeń i systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, wy-
konanie instalacji cieplnej, gazowej i klimatyzacyjnej, usługi 
stolarki budowlanej, usługi instalowania maszyn przemy-
słowych, sprzętu i wyposażenia przemysłowego, usługi 
sprzątania nieruchomości, usługi prania i czyszczenia mate-
riałów włókienniczych i futrzarskich, obsługa techniczna 
systemu tłumienia wybuchów polegająca na ich konser-
wacji i kontroli zgodnie z zaleceniami producenta urządze-
nia oraz doprowadzenia ich do stanu gotowości po ich za-
działaniu, obsługa techniczna wybuchów polegająca 
na ich konserwacji i kontroli zgodnie z zaleceniami produ-
centa urządzenia oraz doprowadzenia ich do stanu goto-
wości po ich zadziałaniu, 39 obsługa bocznic kolejowych, 
w zakresie usług transportu kolejowego, polegająca 
na przyjmowaniu pod względem technicznym i handlo-
wym wagonów, obsłudze posterunków ruchu i prowadze-
niu bocznicy kolejowej oraz przetaczaniu wagonów w celu 
wykonywania czynności rozładunkowych i załadunko-
wych, jak również zestawianie i formowanie pociągów, 
usługi pośredniczenia w zawieraniu umów dotyczących 
rezerwacji i organizacji podróży, usługi biur podróży w tym 
organizacja wycieczek i zwiedzania, usługi pilotażu wycie-
czek i przewodników turystycznych, usługi informacji tury-
stycznej, 40 wytwarzanie i przetwarzanie energii elektrycz-
nej oraz cieplnej wytwarzania pary wodnej i gorącej wody, 
uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, recyklingu od-
padków, utylizacji śmieci, rozdzielanie odpadów, spalanie 
odpadów, przetwarzanie i rafinacja ropy naftowej, gazu, 
źródeł energii naturalnej oraz paliw do wytwarzania energii 
i energii elektrycznej, zimna, ciepła, powietrza i wody, wy-
twarzanie mocy i energii, usługi poligraficzne, usługi dru-
karskie, obróbka materiałowa, przetwarzanie, produkcja 
brykietów i paliw stałych z węgla kamiennego i brunatne-
go, odzyskiwanie węgla kamiennego z hałd, wzbogacanie 
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i przetwarzanie torfu, obróbka skrawaniem części dla osób 
trzecich, spawanie, przetwarzanie węgla, przetwarzanie 
materiałów paliwowych, rafinacja paliw, wytwarzanie 
i przetwarzanie energii, wynajem transformatorów elek-
trycznych, obróbka metali i nakładanie powłok na metale, 
obróbka mechaniczna elementów metalowych, oczyszcza-
nie wody dołowej, usługi w zakresie obróbki materiałowej, 
obróbki, odkażania i unieszkodliwiania materiałów niebez-
piecznych, obróbka odpadów przemysłowych, przetwarza-
nie odpadów, ścinanie i obróbka drewna, usługi przetwa-
rzania surowców wtórnych, w celu pozyskiwania energii, 
41 usługi w zakresie szkolenia specjalistycznego w zakresie 
energetyki, usługi edukacji i nauczania: szkoły zasadnicze, 
licea i technika zawodowe, pozaszkolne formy kształcenia: 
organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, 
sympozjów, kursów edukacyjnych, usługi orkiestry, usługi 
związane z rekreacją, organizowanie wypoczynku, wypoży-
czanie sprzętu sportowego, wynajmowanie stadionów i in-
nych obiektów sportowych, usługi sportowe i kulturalne, 
w tym: organizowanie zawodów, imprez i zajęć sportowych 
i rekreacyjnych, usługi edukacji sportowej, usługi prowa-
dzenia obiektów o charakterze sportowym i rekreacyjnym, 
usługi wydawnicze w tym w zakresie gier komputerowych, 
oprogramowania komputerowego, książek szkolnych i po-
mocy edukacyjnych w wersji papierowej i na nośnikach 
danych, publikowanie, edycja i dystrybucja periodyków 
w tym: wykazów, list adresowych i telefonicznych, czaso-
pism, magazynów, gazet, publikowanie, edycja i dystrybu-
cja książek, tekstów i elektronicznych mediów, także obsłu-
ga publikacji elektronicznych on-line, publikowanie tek-
stów innych niż reklamowe, usługi mikro-wydawnictwa, 
dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, prenume-
rata prasy, usługi publikacji elektronicznej, w tym publika-
cja tekstu osób trzecich w formacie CD, DVD, usługi eduka-
cji artystycznej, w tym: prowadzenie i organizowanie zajęć, 
warsztatów, szkoleń i imprez o charakterze artystycznym, 
usługi związane z wystawianiem przedstawień artystycz-
nych, usługi studia nagrań, 42 doradztwo z zakresu eksplo-
atacji i remontów instalacji energii elektrycznej, bezpie-
czeństwa budowy sieci i korzystania z urządzeń wytwarza-
jących prąd i napędzanych prądem elektrycznym, zasad 
BHP, programowanie sterowników wykorzystywanych 
w systemach sterowania procesami przemysłowymi, obsłu-
ga systemów sterowania odpowiadających za sterowanie 
i wizualizację procesu przemysłowego, parametryzacja 
układów regulacyjnych węzłów cieplnych opartych o regu-
latory pogodowe, kontrola i testowanie jakości, certyfikacja, 
usługi testowania maszyn i urządzeń, kontrola maszyn 
i urządzeń przemysłowych, usługi ważenia przemysłowe-
go, kontrola jakości w zakresie systemów komputerowych, 
testowanie systemów alarmowych i monitorujących, kon-
trola nawierzchni torowej zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami, prowadzenie dokumentacji technicznej w związku 
z działalnością bocznic kolejowych polegającą na przyjmo-
waniu pod względem technicznym i handlowym wago-
nów, prowadzeniu oględzin technicznych taboru kolejo-
wego, naprawach bieżących taboru kolejowego, obsłudze 
posterunków ruchu i prowadzenie bocznicy kolejowej oraz 
przetaczania wagonów w celu wykonywania czynności 
rozładunkowych i załadunkowych, jak również zestawianie 
i formowanie pociągów, usługi pomiarowe usługi doradz-
twa w zakresie planowania zużycia energii elektrycznej, 
43 usługi hotelarskie, organizowanie obozów wakacyjnych 
w zakresie zakwaterowania i wyżywienia, usługi gastrono-
miczne: bary, stołówki, kawiarnie, restauracje, usługi tury-
styczne, przygotowywanie i podawanie napojów, usługi 
gastronomiczne świadczone przez ruchome placówki ga-

stronomiczne, usługi rezerwacji turystycznej, w tym nocle-
gów, miejsc na podróż i miejsc na wycieczki, usługi infor-
macji turystycznej, świadczenie usług związanych z zapew-
nieniem pokoi i wyżywienia w ośrodkach turystycznych, 
domach turystycznych, kwaterach prywatnych, usługi po-
średniczenia w zawieraniu umów dotyczących świadczenia 
usług związanych z turystyką, wypoczynkiem i rekreacją.

(210) 492437 (220) 2018 11 08
(731) MPJ HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koniecpol
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) oliveo

(531) 26.07.25, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 20 meble, 35 usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z tkaninami, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z zabawkami, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysył-
kowej odzieży, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej akcesoriów odzieżowych.

(210) 493400 (220) 2018 12 04
(731) ELTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbacz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fido

(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.01.15, 26.04.04
(510), (511) 3 pasty do obuwia, preparaty do czyszczenia rur 
odpływowych, preparaty do makijażu, preparaty do dema-
kijażu, dezodoranty do użytku osobistego, sole do kąpieli, 
maseczki kosmetyczne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, 
kremy kosmetyczne, krochmal, lakiery do paznokci, mleczko 
kosmetyczne, środki do moczenia bielizny, preparaty do my-
cia, mydła, mydła toaletowe, mydła zapachowe, olejki do ce-
lów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, pasty 
do podłogi i mebli, pasty, proszki, płyny do zębów, perfumy, 
płyny do pielęgnacji włosów, wybielacze stosowane w pral-
nictwie, preparaty do prania, preparaty przeciwsłonecz-
ne, przybory toaletowe, kremy do skóry, szampony, środki 
do szorowania, środki toaletowe, farby do włosów, lakiery 
do włosów, woda toaletowa, wywabiacze plam, preparaty 
do konserwacji mebli, odświeżacze powietrza, płyny i żele 
do sanitariatów, preparaty do czyszczenia dywanów, mlecz-
ka do czyszczenia, 16 afisze, plakaty, bielizna stołowa papie-
rowa, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, broszury, druki, 
formularze, wyroby z kartonu, książki, materiały piśmienni-
cze, opakowania z papieru, kartonowe i z tworzyw sztucz-
nych, papier do pakowania, torby do pakowania z papieru 
lub tworzyw sztucznych, taśmy z papieru, papier toaletowy, 
artykuły papiernicze, podręczniki, przybory do pisania, przy-
bory szkolne, pudełka kartonowe lub papierowe, ręczniki pa-
pierowe, serwetki papierowe, torby na śmieci z papieru lub 
tworzyw sztucznych, naczynia jednorazowe z papieru lub 
tworzyw sztucznych, 21 artykuły gospodarstwa domowego 
z tworzyw sztucznych pojedyncze i w kompletach, przybory 
toaletowe, mydelniczki, wieszaki, szczotki, uchwyty do pa-
pieru, szczotek, pojemniki na kosmetyki, etui do przyborów 
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toaletowych, deski sedesowe, pojemniki na śmiecie, uchwy-
ty do ręczników, uchwyty do ręczników papierowych, miski 
i półmiski, tace, dozowniki mydła, pojemniki na pieczywo, 
suszarki łazienkowe, suszarki łazienkowe składane, półecz-
ki na wanny, kubki, kosze do użytku domowego, 35 usługi 
w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej 
następujących artykułów: chemia gospodarcza i artykuły 
gospodarstwa domowego, środki czystości, odzież robocza, 
ochronna, wyjściowa, bielizna, obuwie robocze i wyjścio-
we, ręczniki i pościel, sprzęt przeciwpożarowy i BHP, mydła, 
preparaty do pielęgnacji skóry, ciała i włosów, kosmetyki, 
środki do czyszczenia zębów, odświeżacze powietrza, środki 
odkażające, środki dezynfekcyjne do WC i do celów higie-
nicznych, artykuły papiernicze, artykuły szkolne i biurowe, 
wyroby z papieru, wyroby z kartonu, artykuły piśmiennicze, 
tworzywa sztuczne do pakowania, opakowania z papieru, 
tektury i kartonu, folia metalowa opakowaniowa, papiero-
we artykuły gospodarstwa domowego, książki, broszury, 
opakowania z tworzyw sztucznych, afisze, druki, formularze, 
ręczniki higieniczne papierowe, chusteczki papierowe, pa-
pier toaletowy, papier pakowy, bielizna stołowa papierowa, 
farby, lakiery, barwniki, rozpuszczalniki, zmywacze, pokosty, 
wyroby z gumy i tworzyw sztucznych oraz imitacji skóry, na-
czynia, naczynia jednorazowe, wyroby ze szkła i porcelany, 
artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt AGD, chłodziarki, 
grzejniki elektryczne, urządzenia elektryczne do ogrzewa-
nia, grzałki do wody, sprzęt kuchenny elektryczny, lodówki, 
podgrzewacze wody, urządzenia do suszenia rąk, wyroby 
tekstylne i pasmanteryjne, zabawki i artykuły sportowe, arty-
kuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych, arty-
kuły kuchenne, ręczniki papierowe, serwetki, sztućce, środki 
do pakowania żywności.

(210) 493629 (220) 2018 12 10
(731) ESPERANZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Salceson
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, odżywcze suple-
menty diety, preparaty witaminowe, tabletki wspomagające 
odchudzanie, dietetyczna żywność przystosowana do celów 
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów 
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, 25 obuwie, odzież, odzież gimnastyczna, 
bandany na szyję, bielizna osobista, bokserki, buty sportowe, 
czapki, daszki, kamizelki, kaptury, kąpielówki, koszulki z krót-
kim rękawem, legginsy, opaski na głowę, paski, podkoszulki 
sportowe, pulowery, rękawiczki, skarpetki, stroje plażowe, 
szale, szalki, szlafroki, trykoty, koszule, swetry, chusty, bluzy, 
spodnie, 41 informacja o edukacji z zakresu zdrowia, diete-
tyki, pielęgnacji urody, sportu, fitness i turystyki, nauczanie 
indywidualne z zakresu zdrowia, dietetyki, pielęgnacji uro-
dy, sportu, fitness i turystyki, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów z zakresu zdrowia, dietetyki, pielęgnacji urody, 
sportu, fitness i turystyki, publikowanie książek, usługi trener-
skie, produkcja filmów innych niż reklamowe, publikowanie 
online elektronicznych książek i czasopism, publikowanie 
tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publi-
kacji elektronicznych nie do pobrania, dostarczanie filmów, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo 
na żądanie, informacja o rekreacji, kultura fizyczna, nauka 
gimnastyki, organizowanie zawodów sportowych, prowa-
dzenie zajęć fitness, wypożyczanie sprzętu sportowego, 

udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostęp-
nianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi klubów zdro-
wia, usługi trenera osobistego.

(210) 494781 (220) 2019 01 15
(731) PRO NOBIS DE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRÂN TRÂN TRADITIONAL VIETNAMESE CUISINE

(531) 29.01.14, 27.05.01, 02.01.04, 08.07.03, 08.07.25
(510), (511) 43 restauracje i inne stałe placówki 
gastronomiczne.

(210) 495919 (220) 2019 02 14
(731) ORGANIKA CAR SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PŁYN HYDRAULICZNY DA-1

(531) 18.01.21, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.17, 26.01.18, 26.11.03, 
26.11.10, 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13, 
26.02.01, 26.02.16, 26.02.17, 26.02.18

(510), (511) 1 płyny hamulcowe, płyny hydrauliczne, che-
miczne mieszaniny kwasoodporne, chemiczne środki dla 
przemysłu, środki do chłodzenia silników w pojazdach, do-
datki chemiczne do paliw silnikowych, preparaty do galwa-
nizacji, katalizatory chemiczne, preparaty do oczyszczania 
oleju, płyny do układu kierowniczego ze wspomaganiem, 
preparaty ognioodporne.

(210) 496301 (220) 2019 02 22
(731) GÓRZYŃSKI SŁAWOMIR, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYDAWNICTWO DiG

(531) 05.01.05, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 9 książki i czasopisma w wersji cyfrowej, publi-
kacje treści internetowych, 16 książki i czasopisma w wersji 
papierowej, 40 usługi w zakresie drukowania.
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(210) 496304 (220) 2019 02 22
(731) ZESPÓŁ EUROPEJSKICH SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Łódź

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŁÓDZKA SZKOŁA MODY KOSMETOLOGII 

FRYZJERSTWA ANAGRA

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12, 26.13.25, 
02.09.07, 02.09.08

(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie.

(210) 496311 (220) 2019 02 22
(731) DUDEK ALINA, Szczucin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lody Tradycyjne DUDEK A.D.1986

(531) 08.01.18, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01, 
27.05.03, 27.05.05, 27.07.01, 29.01.12

(510), (511) 30 lody, sorbety [lody], lody mleczne, lody owo-
cowe, lody wielosmakowe, lody włoskie, lody spożywcze, 
lody truflowe, lody zawierające czekoladę, lody wodne [sor-
bety], jadalne lody owocowe, lody bez mleka, lody z owo-
cami, lody na patyku, lody w proszku, sorbety [lody wodne], 
lody typu sandwich, lody na bazie jogurtu [lody jako główny 
składnik], lody spożywcze i lód, lody o smaku czekolado-
wym, lody wodne o smaku owocowym w postaci lizaków, 
mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody.

(210) 496502 (220) 2019 02 27
(731) CENTRALPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CC CENTRAL POINT

(531) 26.02.05, 26.02.18, 27.05.01, 27.05.23, 24.17.02, 29.01.13
(510), (511) 9 elementy elektroniczne, elektroniczne obwo-
dy drukowane, komputery i urządzenia peryferyjne, sprzęt 
telekomunikacyjny, instrumenty i przyrządy pomiarowe, 
kontrolne i nawigacyjne, sprzęt elektryczny, jak, aparatura, 
urządzenia do zastosowania w elektryce, płytki obwodów 

drukowanych do komputerów, wielowarstwowe płytki ob-
wodów drukowanych, 11 elektryczny sprzęt oświetleniowy, 
jak: oświetlenia i reflektory oświetleniowe, 35 usługi sprzeda-
ży hurtowej sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego 
oraz ich części.

(210) 496564 (220) 2019 02 28
(731) HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hortex SOK100% JABŁKO ŹRÓDŁO WITAMINY C

(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 
26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.07.01, 29.01.15, 
26.11.03, 26.11.10, 26.13.25, 05.03.14, 05.07.13

(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mine-
ralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty 
do wytwarzania wody mineralnej i wody mineralnej smako-
wej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie 
miodu, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, bezal-
koholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, soki, 
napoje i nektary owocowe, zagęszczone soki owocowe, soki 
przecierowe owocowe, soki i napoje o obniżonej wartości 
energetycznej, owocowe soki i napoje wzbogacone witami-
nami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, 
sorbety jako napoje, napoje izotoniczne, napoje energetycz-
ne, napoje serwatkowe, lemoniady, syropy do lemoniady, 
syropy i preparaty do sporządzania napojów, esencje do na-
pojów, ekstrakty do napojów.

(210) 496567 (220) 2019 02 28
(731) HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hortex SOK 100% POMARAŃCZA ŻRÓDŁO 

WITAMINY C
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(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 
26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.07.01, 29.01.15, 
26.11.03, 26.11.10, 26.13.25, 05.03.15, 05.07.11

(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mine-
ralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty 
do wytwarzania wody mineralnej i wody mineralnej smako-
wej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie 
miodu, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, bezal-
koholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, soki, 
napoje i nektary owocowe, zagęszczone soki owocowe, soki 
przecierowe owocowe, soki i napoje o obniżonej wartości 
energetycznej, owocowe soki i napoje wzbogacone witami-
nami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, 
sorbety jako napoje, napoje izotoniczne, napoje energetycz-
ne, napoje serwatkowe, lemoniady, syropy do lemoniady, 
syropy i preparaty do sporządzania napojów, esencje do na-
pojów, ekstrakty do napojów.

(210) 496602 (220) 2019 03 01
(731) Bach Flower Remedies Ltd., Londyn, GB
(540) (znak słowny)
(540) RESCUE
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne, me-
dyczne, weterynaryjne, lecznicze, higieniczne, środki dezyn-
fekcyjne, antyseptyki, zioła i kwiaty do celów leczniczych, 
substancje lecznicze z kwiatów i esencje kwiatowe mające 
charakter substancji leczniczych, preparaty do celów me-
dycznych i leczniczych otrzymane z roślin i kwiatów, 31 zioła, 
nasiona, artykuły żywnościowe, napoje, wywary i napary dla 
zwierząt i zwierząt domowych.

(210) 496758 (220) 2019 03 06
(731) HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.03, 26.11.10, 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 
27.05.11, 29.01.15

(510), (511) 5 substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
żywność dietetyczna do celów medycznych, napoje diete-
tyczne do celów leczniczych, napoje lecznicze, wody mine-
ralne do celów leczniczych, preparaty witaminowe, napary 
i nalewki lecznicze, zioła i herbaty do celów leczniczych, 
żywność dla niemowląt, słód do celów farmaceutycznych, 
żywność dietetyczna i żywność o obniżonej zawartości 
tłuszczu i cholesterolu zawarta w tej klasie, 29 mięso, wyroby 
mięsne i wędliniarskie, kiełbasy, ryby, drób, dziczyzna, eks-
trakty mięsne, buliony, konserwowane, suszone i gotowane 
owoce i warzywa, owoce i warzywa konserwowane w al-
koholu, galaretki, galaretki owocowe, dżemy, kompoty, jaja, 
jaja w proszku, mleko, produkty mleczne, napoje mleczne, 
napoje z przewagą mleka, smoothie owocowe, warzywne 
i owocowo-warzywne z przewagą produktów mlecznych, 
jogurty, mrożone jogurty, kefiry, sery, oleje i tłuszcze jadalne, 
masło, masło czekoladowe, masło kakaowe, masło kokoso-
we, margaryna, smalec, przetwory owocowe i warzywne, 
mrożone owoce i warzywa, mrożone mieszanki owocowe 
i warzywne, mrożone dania gotowe z owoców i warzyw, 

mrożone dania gotowe wegetariańskie i z dodatkiem mię-
sa, musy owocowe, przeciery owocowe i warzywne, sałatki 
owocowe i warzywne, skórki owocowe, miąższ z owoców, 
żelatyna do żywności, chipsy owocowe, owoce lukrowane, 
owoce i warzywa puszkowane, owoce kandyzowane, owoce 
morza, zupy, składniki do sporządzania zup, grzyby konser-
wowane, mrożone grzyby, koncentraty pomidorowe, spo-
żywcze pyłki kwiatowe, rodzynki, migdały, bakalie, żywność 
dietetyczna składająca się głównie z owoców i warzyw, żyw-
ność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu składają-
ca się głównie z owoców i warzyw, 30 kawa, herbata, herbata 
mrożona, kakao, napoje na bazie kakao, kawy i herbaty, na-
poje kawowe i kakaowe z mlekiem, cukier, słodziki, słodziki 
naturalne, ryż, tapioka, sago, namiastki kawy, mąka, wyroby 
mączne, mrożone wyroby mączne, wyroby mączne z dodat-
kiem owoców i warzyw, gotowe dania na bazie produktów 
zbożowych i mąki, ravioli, pizza, lasagne, makarony, produkty 
zbożowe, kasze, muesli, chleb, wyroby piekarnicze, ozdoby 
do ciast i wypieków, polewy do ciast i wypieków, ciasta, cia-
steczka, herbatniki, biszkopty, ciasta w proszku, wyroby cu-
kiernicze, słodycze, galaretki owocowe, czekolada, lody, lody 
spożywcze, lody spożywcze w proszku, lody mleczne, lody 
wodne, lody sokowe, lody owocowe, sorbety, desery lodo-
we, preparaty do sporządzania lodów, środki wiążące do lo-
dów, sorbety, miód, propolis i inne spożywcze produkty 
pszczelarskie, syropy z melasy, drożdże, drożdże piekarnicze, 
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy owocowe 
i warzywne, sosy przyprawowe, sosy do sałatek, przyprawy, 
przyprawy ziołowe, aromaty do napojów, środki zagęszcza-
jące stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, 
guma do żucia nie do celów leczniczych, keczup, majonezy, 
sosy do mięs, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne, ziarna, 
nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta, żywe owoce 
morza, skorupiaki, ryby, świeże owoce i warzywa, owoce 
cytrusowe, owoce runa leśnego, grzyby, zioła, pieprz zioło-
wy, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, kiełki roślin, zarodki 
roślin, karmy dla zwierząt, słód, 32 piwo, wody niegazowane 
i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe, mineralne 
wody smakowe, produkty do wytwarzania wody mineralnej 
i wody mineralnej smakowej, napoje bezalkoholowe, napo-
je bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe 
z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, 
koktajle bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe, wa-
rzywne i owocowo-warzywne, zagęszczone soki owocowe 
i warzywne, soki przecierowe owocowe, warzywne i owoco-
wo-warzywne, soki, napoje i nektary o obniżonej wartości 
energetycznej, owocowe, warzywne i owocowo-warzywne 
soki, napoje i nektary wzbogacone witaminami i/lub wap-
niem i/lub żelazem i/lub innymi składnikami mineralnymi, 
sorbety jako napoje, napoje izotoniczne, napoje energetycz-
ne, napoje serwatkowe, lemoniady, syropy do lemoniady, sy-
ropy i preparaty do sporządzania napojów, esencje do napo-
jów, ekstrakty do napojów, smoothie owocowe, warzywne, 
owocowo-warzywne, z dodatkiem lub bez dodatku nasion, 
z dodatkiem lub bez dodatku ekstraktów roślinnych, z do-
datkiem lub bez dodatku produktów mlecznych, 33 napoje 
alkoholowe, napoje alkoholowe na bazie owoców, napoje 
alkoholowe zawierające owoce, likiery, miód pitny, ekstrakty 
i esencje alkoholowe, ekstrakty owocowe z alkoholem, wina, 
wódki, 40 produkcja na rzecz osób trzecich soków owoco-
wych i warzywnych, mrożonych owoców i warzyw, mrożo-
nych mieszanek owocowych i warzywnych, mrożonych dań 
gotowych z owoców i warzyw, wyrobów lodowych i dese-
rów lodowych, lodów, sorbetów, produkcja na rzecz osób 
trzecich zagęszczonych soków owocowych i warzywnych, 
napojów, żywności, usługi wytłaczania owoców, 43 usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, przygotowywanie posił-
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ków, napojów i żywności, usługi kateringowe, prowadzenie 
barów, kafeterii, kawiarni, restauracji, barów, stołówek, punk-
tów gastronomicznych, usługi tymczasowego zakwatero-
wania, prowadzenie domów turystycznych, pensjonatów, 
hoteli.

(210) 496772 (220) 2019 03 06
(731) TURCZYNOWICZ-KIERYŁŁO JOLANTA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Twoja Decyzja // 3:34 SZANUJĘ. NIE HEJTUJĘ 

EUROPEJSKA KAMPANIA SPOŁECZNA V AKADEMIA 
DE VIRION - FUNDACJA

(531) 24.17.02, 26.11.03, 26.11.09, 26.11.10, 27.05.01, 27.05.05, 
27.05.11, 29.01.12, 27.07.01, 25.01.25, 26.05.01, 26.05.08, 
26.05.18

(510), (511) 41 usługi wydawnicze i reporterskie.

(210) 496776 (220) 2019 03 06
(731) AJ COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz
(540) (znak słowny)
(540) AJ
(510), (511) 3 perfumy, produkty perfumeryjne, mieszaniny 
zapachowe, wody toaletowe, wody zapachowe, kosmetyki, 
zestawy kosmetyków, saszetki zapachowe, drewno zapa-
chowe, olejki zapachowe, preparaty zapachowe, zapachowe 
woski, pałeczki zapachowe, zapachowe kamienie ceramicz-
ne, pokojowe spraye zapachowe, mieszaniny zapachowe po-
tpourri, zapachowe szyszki sosnowe, rozpylacze zapachowe 
do pomieszczeń, dezodoranty zapachowe do pomieszczeń, 
preparaty zapachowe do pomieszczeń, środki odświeżające 
powietrze [zapachowe], środki zapachowe do pomieszczeń, 
saszetki zapachowe do bielizny, środki perfumeryjne i zapa-
chowe, środki zapachowe do samochodów, kadzidła zapa-
chowe oczyszczające [kunko], sole zapachowe do kąpieli, 
zapachowe kremy do ciała, substancje zapachowe do użyt-
ku osobistego, rozpylacze zapachowe do bielizny [aerozole], 
środki zapachowe do celów domowych, mieszanki zapacho-
we na bazie heliotropiny, mieszanki zapachowe na bazie ge-
raniolu, spraye zapachowe do odświeżania tkanin, potpourri 
(mieszanki zapachowe ziół i kwiatów), olejki zapachowe wy-
dzielające aromaty przy podgrzewaniu, saszetki zapachowe 
do poduszeczek na oczy, zapachowe płyny i kremy do pielę-
gnacji ciała, 4 świece, świece zapachowe, zapachowe świe-
ce aromaterapeutyczne, 35 usługi sprzedaży, reklamy i pro-
mocji towarów takich jak: perfumy, produkty perfumeryjne, 
mieszaniny zapachowe, wody toaletowe, wody zapachowe, 
zestawy kosmetyków, publikowanie tekstów reklamowych, 
pomoc w zakresie planowania działalności gospodarczej, 
zarządzanie działalnością gospodarczą, promocja sprzedaży, 
usługi sklepów detalicznych on-line związane z produktami 
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, perfumami i produktami 
perfumeryjnymi, mieszaninami zapachów, wodami toaleto-
wymi, wodami zapachowymi, świecami, świecami zapacho-
wymi, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, pro-
mocyjne usługi handlowe, przygotowywanie handlowych 

tekstów reklamowych, promocja, reklama i marketing stron 
internetowych on-line, usługi reklamowe mające na celu 
promowanie handlu elektronicznego, wydawanie ulotek 
reklamowych, reklama za pośrednictwem mediów |elektro-
nicznych, w szczególności Internetu, usługi w zakresie infor-
macji handlowych za pośrednictwem Internetu.

(210) 496778 (220) 2019 04 11
(731) MAŁEK DARIUSZ F.H.U. TIP-TOP, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) kyambalo
(510), (511) 42 projektowanie dekoracji wnętrz, projektowa-
nie mody, projektowanie opakowań, stylizacja [wzornictwo 
przemysłowe], usługi architektoniczne, usługi konsultacyjne 
dotyczące architektury, wzornictwo przemysłowe.

(210) 496846 (220) 2019 03 07
(731) PIEPRZAK ROBERT, Nowy Targ
(540) (znak słowny)
(540) AMERICANOS
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
amoniak [alkalia lotne] stosowany jako detergent, antyperspi-
ranty jako przybory toaletowe, antypoślizgowe płyny 
do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, aromaty jako 
olejki eteryczne, aromaty do ciast jako olejki eteryczne, aro-
maty do napojów jako olejki eteryczne, aromaty do żywno-
ści w postaci olejków eterycznych, balsamy do celów kosme-
tycznych, balsamy, inne niż do celów medycznych, barwniki 
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, basma 
jako barwnik kosmetyczny, bazy do perfum kwiatowych, 
błyszczyki do ust, brokat do paznokci, bursztyn [wyroby per-
fumeryjne], chemiczne produkty do ożywiania kolorów 
do użytku domowego [pranie], chusteczki dla niemowląt 
nasączone preparatami do czyszczenia, chusteczki nasącza-
ne płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone prepara-
tami do usuwania makijażu, cytrynowe olejki eteryczne, de-
tergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych 
oraz inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi 
i zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, drewno zapachowe, 
dyfuzory z patyczkami zapachowymi, ekstrakty kwiatowe 
[perfumy], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, 
emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, 
esencja badianowa, esencja mięty jako olejek eteryczny, 
esencje eteryczne, etui na szminkę, farby do brody, farby 
do włosów, geraniol, heliotropina, henna jako barwnik ko-
smetyczny, woda javelle, jonony jako wyroby perfumeryjne, 
kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, kalkomania ozdobna 
do celów kosmetycznych, kamień, ałun jako środek ściągają-
cy, kamień polerski, kleje do celów kosmetycznych, kleje 
do przymocowywania sztucznych rzęs, kleje do przymoco-
wywania sztucznych włosów, kora mydłoki (kwilai) do pra-
nia, korund jako materiał ścierny, kosmetyki, kosmetyki dla 
dzieci, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do brwi, kosmetyki 
do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki 
do rzęs, kreda czyszcząca, kreda malarska, krem do butów, 
kremy do polerowania, kremy kosmetyczne, kremy wybiela-
jące do skóry, krochmal do nadawania połysku praniu, kroch-
mal do prania, lakier do włosów, środki do usuwania lakierów, 
lakiery do paznokci, ług sodowy, łupki polerskie, maski ko-
smetyczne, mieszaniny zapachowe potpourri, mięta do wy-
robów perfumeryjnych, mleczko migdałowe do celów ko-
smetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycz-
nych, mydła, mydła do ożywiania koloru tkanin, mydła prze-
ciwpotowe do stóp, mydło dezodoryzujące, mydło do gole-
nia, mydło migdałowe, naklejane ozdoby do paznokci, neu-
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tralizatory do trwałej ondulacji, odżywki do włosów, oleje 
czyszczące, olejek bergamotowy, olejek golteriowy, olejek 
jaśminowy, olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek róża-
ny, olejek terpentynowy jako preparat odtłuszczający, olejki 
do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olej-
ki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki to-
aletowe, ołówki do brwi, pałeczki zapachowe, papier do po-
lerowania, papier ścierny szmerglowy, wosk do parkietów, 
paski odświeżające oddech, paski wybielające zęby, pasta 
do butów, pasty do pasków do ostrzenia brzytwy, pasty 
do skór, piżmo jako wyroby perfumeryjne, płótno szmerglo-
we, płótno z nasypem szklanym [płótno ścierne], płukanki 
do oczu, nie do celów medycznych, płyny do czyszczenia 
przedniej szyby samochodowej, płyny do pielęgnacji wło-
sów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny 
do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodo-
ryzacji, płyny po goleniu, wosk do podłóg, pomadki do ust, 
pomady do celów kosmetycznych, popiół wulkaniczny 
do czyszczenia, powietrze sprężone w puszce do czyszcze-
nia i odkurzania, preparaty antystatyczne do celów domo-
wych, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku do-
mowego, preparaty do czyszczenia protez zębowych, pre-
paraty do czyszczenia tapet, preparaty do demakijażu, pre-
paraty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do higie-
ny intymnej lub do celów dezodorujących jako przybory to-
aletowe, preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do krę-
cenia włosów, preparaty do nabłyszczania liści roślin, prepa-
raty do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, pre-
paraty do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach 
produkcyjnych, preparaty do odymiania jako perfumy, pre-
paraty do pielęgnacji paznokci, preparaty do polerowania, 
preparaty do polerowania protez dentystycznych, preparaty 
do prania, preparaty do prania chemicznego, preparaty 
do prostowania włosów, preparaty do samoopalania jako ko-
smetyki, preparaty do udrażniania rur, preparaty do usuwa-
nia kamienia kotłowego do celów gospodarstwa domowe-
go, preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, preparaty 
do wywabiania plam, preparaty fitokosmetyczne, preparaty 
kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania, 
preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, prepa-
raty ściągające do celów kosmetycznych, preparaty toaleto-
we, preparaty wybielające [odbarwiacze] do celów domo-
wych, preparaty wygładzające [krochmal], produkty do od-
świeżania oddechu w sprayu, produkty perfumeryjne, prze-
ciwpotowe mydła, puder do twarzy, pumeks, preparaty 
do usuwania rdzy, roztwory do szorowania, róż polerski, rzę-
sy sztuczne, safrol, saszetki zapachowe do bielizny, soda kry-
staliczna do czyszczenia, soda wybielająca, sole kąpielowe 
do celów innych niż lecznicze, sole wybielające, suche szam-
pony, szampony, szampony dla zwierząt jako nielecznicze 
preparaty pielęgnacyjne, szampony dla zwierząt domowych 
nielecznicze preparaty do pielęgnacji, szmergiel, sztuczne 
paznokcie, ściereczki nasączane detergentami, do czyszcze-
nia, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, 
środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, środki 
do czyszczenia zębów, środki do konserwacji skóry jako pa-
sty, środki do namaczania prania, środki do polerowania 
podłóg i mebli, środki do usuwania wosku z podłóg jako pre-
paraty do szorowania, środki odświeżające powietrze [zapa-
chowe], środki ścierne i polerskie, środki ułatwiające suszenie 
do zmywarek naczyń, środki wybielające stosowane w pral-
nictwie (ultramaryna), środki wygładzające i nadające praniu 
połysk, środki zmiękczające do tkanin, świece do masażu 
do celów kosmetycznych, talk kosmetyczny, terpentyna 
do odtłuszczania, terpeny jako olejki eteryczne, tlenek glinu 
jako materiał ścierny, tłuszcze do celów kosmetycznych, tu-

sze do rzęs, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów 
kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, węglik krzemu jako 
materiał ścierny, węgliki metali jako materiały ścierne, woda 
kolońska, woda lawendowa, woda perfumowana, woda 
utleniona do celów kosmetycznych, wosk do butów, wosk 
do depilacji, wosk do parkietów, wosk do podłóg, wosk 
do wąsów, wosk krawiecki, wosk szewski, wybielacze [odbar-
wiacze] do celów kosmetycznych, wybielacze stosowane 
w pralnictwie, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, 
żele do masażu, inne niż do celów medycznych, żele do wy-
bielania zębów, żelowe płatki pod oczy do celów kosmetycz-
nych, 9 adaptory elektryczne, aerometry, akceleratory czą-
stek, aktynometry, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy 
dźwiękowe, alarmy pożarowe, alidady jako części składowe 
przyrządów optycznych, alkoholomierze, amperomierze, 
analizatory powietrza, analizatory wielkości nanocząsteczek, 
anemometry, anody, anteny, antykatody, aparatura do desty-
lacji do celów naukowych, aparatura do kontrolowania tem-
peratury, aparatura elektryczna do komutacji, aparatura 
i przyrządy dla chemii, aparaty do projekcji przezroczy, apa-
raty fotograficzne, aparaty rentgenowskie, nie do celów me-
dycznych, aparaty tlenowe do pływania podwodnego, aper-
tometry [optyka], aplikacje komputerowe do pobrania, arty-
kuły optyczne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne 
[do nauczania], automaty biletowe, automatyczne sekretarki, 
automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach 
pojazdów, awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, ba-
lony meteorologiczne, bankomaty, barometry, baterie ano-
dowe, baterie do oświetlania, baterie do papierosów elektro-
nicznych, baterie elektryczne, baterie elektryczne do pojaz-
dów, baterie słoneczne, betatrony, bezpieczniki topikowe, 
biochipy, biurowe urządzenia do dziurkowania kart, błony 
rentgenowskie, naświetlone, boje sygnalizacyjne, brzęczyki, 
buty chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem 
i ogniem, celowniki teleskopowe do broni artyleryjskiej, ce-
lowniki teleskopowe do broni palnej, cewki jako induktory, 
cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, chipy jako 
układy scalone, chipy z kodem DNA, chromatografy do ce-
lów laboratoryjnych, chronografy jako aparaty rejestrujące 
przebieg zjawiska w czasie, ciemnie fotograficzne, ciężarki 
do sond, cukromierze, cyfrowe stacje meteorologiczne, cy-
frowe termostaty do kontroli warunków klimatycznych, cy-
klotrony, cyrkle do mierzenia, czarne skrzynki jako rejestrato-
ry danych, częstotliwościomierze, czujniki piezoelektryczne, 
czytniki jako sprzęt do przetwarzania danych, czytniki ko-
dów kreskowych, czytniki książek cyfrowych, dalekopisy, dal-
mierze jako odległościomierze, densymetry, densytometry, 
detektory podczerwieni, diody elektroluminescencyjne 
z punktami kwantowymi [QLED], diody świecące [LED], do-
zowniki, drogowe światła sygnalizacyjne jako urządzenia sy-
gnalizacyjne, drukarki komputerowe, drut bezpiecznikowy, 
drut miedziany izolowany, druty [przewody] telefoniczne, 
druty [przewody] telegraficzne, druty magnetyczne, dykta-
fony, dynamometry [siłomierze], dyski kompaktowe [CD-
-ROM-y], dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski 
optyczne, dyskietki, dysze wylotowe do węży pożarniczych, 
dzwonki jako urządzenia ostrzegające, dzwonki alarmowe 
elektryczne, dzwonki do pobierania do telefonów komórko-
wych, dzwonki sygnalizacyjne, dźwigniowe wagi przesuwni-
kowe, dżojstiki do użytku z komputerami, inne niż do gier 
wideo, ekierki pomiarowe, ekrany [fotografia], ekrany fluory-
zujące, ekrany projekcyjne, ekrany radiologiczne do celów 
przemysłowych, ekrany wideo, elektrolizery, elektroniczne 
breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, 
elektroniczne etykietki na towarach, elektroniczne obroże 
treningowe dla zwierząt, elektroniczne partytury, do pobra-
nia, elektroniczne pióra jako ekranopisy, elektroniczne syste-
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my kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, elektroniczne 
tablice wyświetlające, elektroniczne terminarze osobiste, 
elektroniczne tłumacze kieszonkowe, elektryczne dzwonki 
do drzwi, elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfikują-
ce dźwięk [efekty] do instrumentów muzycznych, elektrycz-
ne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne ściemniacze 
światła, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elek-
tryczne urządzenia pomiarowe, emotikony do pobrania 
na telefony komórkowe, epidiaskopy jako rzutniki, ergome-
try, etui na okulary, etui na smartfony, fajki z ustnikiem do od-
dychania pod wodą, falomierze, film kinematograficzny, na-
świetlony, filmy [błony] naświetlone, filmy rysunkowe animo-
wane, filtry do masek do oddychania, filtry do użytku w foto-
grafii, filtry promieni ultrafioletowych do fotografii, flary ra-
townicze, niewybuchowe i niepirotechniczne, folie ochron-
ne dostosowane do smartfonów, folie ochronne przystoso-
wane do ekranów komputerowych, fotokopiarki, fotometry, 
futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, galwanome-
try, gaśnice, gazometry jako urządzenia pomiarowe, geode-
zyjne taśmy miernicze, gęstościomierze, głośniki, gniazdka 
elektryczne, gniazdka, wtyczki i inne kontakty jako złącza 
elektryczne, grafika do pobrania do telefonów komórko-
wych, grodzie akumulatorów elektrycznych, gwizdki alarmo-
we, gwizdki do przywoływania psów, gwizdki sportowe, 
gwizdki sygnalizacyjne, hologramy, identyfikacyjne karty 
magnetyczne, igły do kompasów geodezyjnych, igły gramo-
fonowe, inkubatory dla kultur bakteryjnych, instalacje elek-
tryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania pro-
cesami przemysłowymi, instalacje tryskaczy przeciwpożaro-
wych, inteligentne bransoletki jako przyrządy pomiarowe, 
inteligentne pierścionki, interaktywne tablice elektroniczne, 
interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, interfejsy 
audio, interfejsy komputerowe, kable elektryczne, kable kon-
centryczne, kable rozruchowe do silników, kable światłowo-
dowe, kalkulatory, kalkulatory kieszonkowe, kalorymetry, ka-
mery cofania do pojazdów, kamery termowizyjne, kamery 
wideo, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kapsuły 
ratunkowe przeznaczone do stosowania podczas klęsk ży-
wiołowych, karkasy dla cewek elektrycznych, kartridże z gra-
mi wideo, karty inteligentne [karty z układem scalonym], 
karty pamięci do urządzeń do gier wideo, kasety wideo, kaski 
do jazdy konnej, kaski ochronne do uprawiania sportu, kasy 
rejestrujące, katody, kątomierze jako przyrządy pomiarowe, 
kątowniki do mierzenia, kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) 
(monopody ręczne), klawiatury komputerowe, klepsydry 
jako czasomierze, koce gaśnicze, koce ratunkowe, kodery 
magnetyczne, kodowane identyfikacyjne bransoletki ma-
gnetyczne, kodowane karty magnetyczne, kodowane karty-
-klucze, kolektory elektryczne, kombinezony ochronne dla 
lotników, komory dekompresyjne, komórki fotowoltaiczne, 
komparatory, kompasy jako przyrządy pomiarowe, kompasy 
okrętowe, komputery, komputery cienki klient, komputery 
do noszenia na ciele lub w ubraniach, komputery kieszonko-
we [PDA], komputery przenośne [podręczne], komutatory, 
kondensatory, kondensory optyczne, końcówki [elektrycz-
ność], korektory graficzne jako urządzenia audio], krokomie-
rze [pedometry], kryształy galenitu [detektory], kuwety foto-
graficzne, kwasomierze jako areometry, kwasomierze 
do akumulatorów, laktometry jako mlekomierze, lampy bły-
skowe [fotografia], lampy błyskowe do aparatów fotograficz-
nych, lampy ciemniowe [fotografia], lampy elektronowe, 
lampy elektronowe próżniowe [radio], lampy optyczne, lam-
py rentgenowskie, nie do celów medycznych, lasery, 
nie do celów medycznych, latarnie magiczne jako aparaty 
projekcyjne, latarnie sygnalizacyjne, lepkościomierze, liczniki, 
liczniki gęstości osnowy, liczniki obrotów, liczydła, liny son-
dujące, logi jako instrumenty pomiarowe, lornetki, lupy 

[optyka], lustra [optyka], lustra do kontroli pracy, ładowarki 
do baterii, ładowarki do papierosów elektronicznych, łań-
cuszki do binokli, łaty niwelacyjne jako przyrządy geodezyj-
ne, łączniki elektryczne, łodzie ratunkowe, łyżki do odmierza-
nia, magnesy dekoracyjne, magnetofony, magnetowidy, 
magnetyczne nośniki danych, manekiny do symulacji zde-
rzeń, manekiny reanimacyjne jako przyrządy dydaktyczne, 
manipulatory kulkowe jako urządzenia komputerowe, maski 
do nurkowania, maski do oddychania, inne niż do sztuczne-
go oddychania, maski ochronne, maszty do anten bezprze-
wodowych, maszyny do liczenia i sortowania pieniędzy, ma-
szyny faksymilowe, maszyny i urządzenia do sondowania, 
maszyny sumujące, materiały na przewody instalacji elek-
trycznych [kable], meble laboratoryjne, mechanizmy 
do urządzeń uruchamianych monetami, mechanizmy 
do urządzeń uruchamianych żetonami, mechanizmy na mo-
nety lub żetony do włączania telewizorów, megafony, mem-
brany [akustyka], membrany do aparatury naukowej, metro-
nomy, miarki jako przyrządy miernicze, miarki do mierzenia 
rozmiaru pierścionka lub obrączki, miarki krawieckie, miary, 
miary stolarskie, mierniki, mierniki sygnału satelitarnego, mi-
krofony, mikrometry, mikroprocesory, mikroskopy, mikroto-
my, miksery audio, modele głowy do szkoleń dla fryzjerów 
jako urządzenie dydaktyczne, modemy, monitory [programy 
komputerowe], monitory jako sprzęt komputerowy, monito-
ry wyświetlające wideo do noszenia na ciele lub w ubra-
niach, morskie sondy [radarowe lub ultradźwiękowe], myszy 
jako sprzęt do przetwarzania danych, naboje na tusz, niena-
pełnione, do drukarek i fotokopiarek, nadajniki [telekomuni-
kacja], nadajniki sygnałów elektronicznych, naklejki termo-
czułe, nie do użytku medycznego, nakolanniki dla robotni-
ków, nakrycia głowy w postaci kasków ochronnych, napędy 
dysków do komputera, nauszniki do słuchawek, neony rekla-
mowe, nici identyfikacyjne do przewodów elektrycznych, 
niwelatory, nośniki do rejestracji dźwięku, nośniki płyt ciem-
niowych [fotografia], numeryczne wyświetlacze elektronicz-
ne, obiektywy [soczewki] do astrofotografii, obiektywy jako 
soczewki, optyka, obiektywy do selfie, obiektywy powięk-
szające, obudowy głośników, ochraniacze głowy do upra-
wiania sportu, ochraniacze zębów, ochraniacze zębów 
do uprawiania sportu, ochronniki przepięciowe, odbiorniki 
audiowizualne, odbiorniki radiotelefoniczne, odbiorniki ra-
diotelegraficzne, odblaskowe kamizelki ochronne, odgrom-
niki, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze 
płyt fonograficznych, odtwarzacze płyt kompaktowych, od-
ważniki, odzież azbestowa do ochrony przed ogniem, odzież 
chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, 
odzież kuloodporna, odzież przeznaczona do użycia w labo-
ratoriach, ognioodporna odzież, ograniczniki [elektrycz-
ność], ogrodzenia zelektryfikowane, oktanty, okulary, okulary 
3D, okulary inteligentne, okulary ochronne do uprawiania 
sportu, okulary przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsło-
neczne, omomierze, oporniki elektryczne jako rezystory, 
oprawki do okularów, oprogramowanie gier, oprogramowa-
nie gier komputerowych do pobrania, oprogramowanie 
komputerowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub do pobra-
nia, optyczne czytniki znaków, optyczne nośniki danych, or-
ganiczne diody elektroluminescencyjne [OLED], oscylografy, 
osłony azbestowe dla strażaków, osłony do gniazdek elek-
trycznych, osłony głowy, osłony obiektywów, osłony ochron-
ne na twarz dla robotników, osłony przeciwodblaskowe, 
osłony zabezpieczające przed iskrami, osobiste urządzenia 
stereofoniczne, owoskopy jako prześwietlarki jaj, ozonizatory 
[ozonatory], pachołki drogowe, pagery radiowe, palmtopy, 
pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, panele sło-
neczne do wytwarzania energii elektrycznej, parkometry, 
paski do telefonów komórkowych, pasy bezpieczeństwa, 
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inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowe-
go, pedały wah wah (kaczki), peryskopy, piece do użytku la-
boratoryjnego, pierścienie kalibrujące, piony ciężarkowe, pi-
pety laboratoryjne, pirometry, plandeki ochronne, planime-
try, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane 
lub do pobrania, pliki muzyczne do pobierania, plotery, płyt-
ki dla układów scalonych, płyty do akumulatorów elektrycz-
nych, płyty gramofonowe, płyty kompaktowe [audio-wi-
deo], podkładki pod myszy komputerowe, podpórki pod 
nadgarstki do użytku z komputerem, podręczne słowniki 
elektroniczne, pojemniczki na szkła kontaktowe, pojemniki 
na szkiełka mikroskopowe, pokrowce do komputerów kie-
szonkowych [PDA], pokrowce do tabletów, pokrowce na lap-
topy, pokrowce na smartfony, polarymetry, pomiarowe na-
czynia szklane, pompy pożarnicze, powłoki [osłony] kabli 
elektrycznych, powłoki do identyfikacji przewodów elek-
trycznych, poziomnice alkoholowe, poziomnice rtęciowe, 
półprzewodniki, prędkościomierze do pojazdów, probówki, 
procesory centralne, programy komputerowe do pobrania, 
programy komputerowe nagrane, programy sterujące kom-
puterowe, nagrane, projektory, prostowniki, próżniomierze, 
pryzmaty [optyka], przekaźniki elektryczne, przełączniki cza-
sowe automatyczne, przełączniki elektryczne, przemienniki, 
inwertory [elektryczność], przenośne odtwarzacze multime-
dialne, przepływomierze, przetworniki elektryczne, prze-
wodniki elektryczne, przewody akustyczne, przewody elek-
tryczne, przezrocza [fotografia], przyciski do dzwonków, 
przykładnice pomiarowe, przyłbice do spawania, przyrządy 
do kosmografii, przyrządy do mierzenia grubości skóry, przy-
rządy do pomiarów geodezyjnych, przyrządy do pomiaru 
odległości, przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, przyrzą-
dy do pomiaru rozmiaru palca, przyrządy do pomiaru wagi, 
przyrządy do pomiaru wysokości, przyrządy do śledzenia 
aktywności do noszenia na sobie, przyrządy do wskazywa-
nia temperatury, przyrządy do wyznaczania azymutu, przy-
rządy i urządzenia do badania materiałów, przyrządy mate-
matyczne, przyrządy meteorologiczne, przyrządy nawiga-
cyjne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy pomiarowe, przy-
rządy zawierające okular, przysłony [fotografia], przyspiesze-
niomierze, publikacje elektroniczne, do pobrania, pulpity 
rozdzielcze [elektryczność], puszki odgałęźne [elektrycz-
ność], puszki przyłączeniowe [elektryczność], radary, radia 
jako odbiorniki radiowe, radia samochodowe, ramiona gra-
mofonowe, ramki cyfrowe do zdjęć, ramki do przezroczy, 
rastry do fotograwiury, ratownicze latarki laserowe, reduktory 
[elektryczność], refraktometry, refraktory, regulatory napięcia 
do pojazdów, regulatory prędkości do gramofonów, regula-
tory świateł scenicznych, rejestratory przebytej drogi [w mi-
lach] dla pojazdów, reostaty, respiratory do filtrowania po-
wietrza, retorty, rękawice azbestowe do ochrony przed wy-
padkami, rękawice cybernetyczne, rękawice dla nurków, rę-
kawice do ochrony przed promieniami rentgenowskimi 
do celów przemysłowych, rękawice do ochrony przed wy-
padkami, rękawy do wskazywania kierunku wiatru, roboty 
do nadzoru bezpieczeństwa, roboty do teleprezencji, roboty 
edukacyjne, roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną 
inteligencję, roboty laboratoryjne, różdżki dla różdżkarzy, rur-
ki do nurkowania, rurki kapilarne, rurki Pitota, rurki z ustni-
kiem do oddychania pod wodą, rury głosowe, satelity do ce-
lów, naukowych, schody i drabinki pożarowe, sekstansy, sfe-
rometry, siarkometry, siatki bezpieczeństwa, siatki zabezpie-
czające przed wypadkami, skafandry dla nurków, skanery 
jako urządzenia do przetwarzania danych, skrzynki akumula-
torowe, skrzynki rozgałęźne [elektryczność], słuchawki [za-
kładane na głowę], słuchawki telefoniczne, smartfony, so-
czewki do okularów, soczewki korekcyjne [optyka], soczewki 
optyczne, solomierze, sonary, sondy do celów naukowo-ba-

dawczych, spektrografy, spektroskopy, sprawdziany do po-
miarów gwintów, sprzęgacze jako urządzenia przetwarzają-
ce dane, sprzęgacze akustyczne, sprzęt komputerowy, sprzęt 
peryferyjny do komputerów, sprzężenia elektryczne, stacje 
ładowania dla pojazdów elektrycznych, stacje taśm magne-
tycznych dla komputerów, stateczniki jako oświetlenie, statki 
pożarnicze, statywy do aparatów fotograficznych, stereosko-
py, stojaki do retort, stojaki przystosowane do laptopów, sto-
liki miernicze jako przyrządy geodezyjne, stroboskopy, styki 
elektryczne, subwoofery, suszarki do klisz [fotografia], suszar-
ki fotograficzne, suwaki logarytmiczne, suwmiarki, sygnaliza-
cja świetlna lub mechaniczna, sygnały mgłowe, niewybu-
chowe, symulatory ćwiczeń reanimacyjnych, symulatory 
do sterowania i kontroli pojazdów, syreny, szafy grające, szafy 
rozdzielcze [elektryczność], szalki Petriego, szklane obudowy 
do akumulatorów, szkła kontaktowe, szkło optyczne, sznu-
reczki do binokli, szpule [fotografia], śruby mikrometryczne 
do instrumentów optycznych, światła błyskowe jako sygnały 
świetlne, światłowody, tablety, tablice połączeń, tablice roz-
dzielcze [elektryczność], tablice sterownicze [elektryczność], 
tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, tace labo-
ratoryjne, tachometry, taksometry, tarcze odblaskowe no-
szone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogo-
wym, taśmy do czyszczenia głowic [nagrywanie], taśmy 
do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, telefoniczne 
urządzenia nadawcze, telefony, telefony bezprzewodowe, 
telefony komórkowe, telegrafy [urządzenia], telepromptery 
jako wyświetlacze tekstów, teleskopy, teodolity, termohigro-
metry, termometry nie do celów medycznych, termostaty 
do pojazdów, tłumice, tokeny bezpieczeństwa jako urządze-
nia szyfrujące, torby do noszenia komputerów, totalizatory, 
transformatory elektryczne, transformatory podwyższające 
napięcie, transpondery, tranzystory [elektronika], tratwy ra-
tunkowe, triody, tuby do głośników, tuleje łączące do kabli 
elektrycznych, tworniki [elektryczność], tygle [laboratoryjne], 
układy scalone, urynometry, urządzenia bezpieczeństwa ru-
chu kolejowego, urządzenia diagnostyczne nie do celów 
medycznych, urządzenia do analizy gazu, urządzenia do ana-
lizy żywności, urządzenia do automatycznego kierowania 
do pojazdów, urządzenia do cięcia filmów, urządzenia 
do czyszczenia płyt fonograficznych, urządzenia do destyla-
cji do badań laboratoryjnych, urządzenia do detekcji pod-
czerwieni, urządzenia do fakturowania, urządzenia do fer-
mentacji jako urządzenia laboratoryjne, urządzenia do foto-
telegrafii, urządzenia do głosowania, urządzenia do komuni-
kacji wewnętrznej, urządzenia do kontroli frankowania, urzą-
dzenia do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia do lokalizo-
wania dźwięku, urządzenia do monitorowania niemowląt, 
urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urzą-
dzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych, urządzenia 
do nauczania, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządze-
nia do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego 
[MRI], nie do celów medycznych, urządzenia do ochrony 
osobistej przed wypadkami, urządzenia do oddychania, inne 
niż do sztucznego oddychania, urządzenia do odmagneso-
wywania taśm magnetycznych, urządzenia do odtwarzania 
dźwięku, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia 
do pomiaru ciśnienia, urządzenia do pomiaru prędkości [fo-
tografia], urządzenia do powiększania [fotografia], urządze-
nia do projekcji wirtualnych klawiatur, urządzenia do przele-
wania, przepompowania tlenu, urządzenia do przetwarzania 
danych, urządzenia do regulowania kotłów, urządzenia 
do rejestrowania czasu, urządzenia do rejestrowania dźwię-
ku, urządzenia do rejestrowania odległości, urządzenia 
do stereoskopii, urządzenia do suszenia odbitek fotograficz-
nych, urządzenia do sygnalizacji morskiej, urządzenia 
do światłokopii, urządzenia do transmisji dźwięku, urządze-
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nia do wymiany igieł gramofonowych, urządzenia do wywa-
żania, urządzenia dyfrakcyjne [mikroskopia], urządzenia elek-
trodynamiczne do zdalnego sterowania sygnałami, urządze-
nia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania zwrotnicami 
kolejowymi, urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu, 
urządzenia heliograficzne, urządzenia i instalacje do wytwa-
rzania promieni rentgenowskich, nie do celów medycznych, 
urządzenia i przyrządy do astronomii, urządzenia i przyrządy 
do fizyki, urządzenia i przyrządy do ważenia, urządzenia 
i przyrządy do żeglugi morskiej, urządzenia i przyrządy geo-
dezyjne, urządzenia i przyrządy optyczne, urządzenia i sprzęt 
dla ratownictwa, urządzenia jonizujące nie do przetwarzania 
powietrza czy wody, urządzenia kadrujące do przezroczy fo-
tograficznych, urządzenia katodowe używane przy zabez-
pieczaniu przed korozją, urządzenia kinematograficzne, 
urządzenia krawieckie do zaznaczania rąbków, urządzenia 
monitorujące, inne niż do celów medycznych, urządzenia 
nawigacyjne dla pojazdów jako komputery pokładowe, 
urządzenia PDA, urządzenia przeciwzakłóceniowe [elek-
tryczność], urządzenia radiologiczne do celów przemysło-
wych, urządzenia systemu GPS, urządzenia telekomunikacyj-
ne w postaci biżuterii, urządzenia telewizyjne, urządzenia 
testujące, inne niż do celów medycznych, urządzenia wideo 
do monitorowania niemowląt, urządzenia wysokiej częstotli-
wości, urządzenia zabezpieczające przed promieniowaniem 
rentgenowskim, nie do celów medycznych, urządzenia zdal-
nego sterowania, wagi analizujące masę ciała, wagi dla nie-
mowląt, wagi do listów, wagi łazienkowe, wagi pomostowe, 
wagi precyzyjne, walkie-talkie, wariometry, węże gaśnicze, 
wideofony, wilgotnościomierze, wirówki laboratoryjne, wi-
zjery do drzwi [judasze], wizjery fotograficzne, woltomierze, 
wskaźniki ciśnienia jako rejestratory ciśnienia, wskaźniki ci-
śnienia w zaworach, wskaźniki elektroniczne emitujące świa-
tło, wskaźniki ilości, wskaźniki nachylenia [spadku], wskaźniki 
poziomu wody, wskaźniki prędkości, wskaźniki strat elek-
trycznych, wykrywacze [detektory], wykrywacze dymu, wy-
krywacze fałszywych monet, wykrywacze przedmiotów me-
talowych do użytku przemysłowego lub wojskowego, wyła-
dowcze lampy rurowe, elektryczne, inne niż do oświetlania, 
wyłączniki samoczynne, wysokościomierze, wyzwalacze 
migawki [fotografia], wzbudniki elektryczne, wzmacniacze, 
wzmacniacze lampowe, wzorniki jako przyrządy pomiarowe, 
zaciski do nosa dla nurków i pływaków, zakraplacze do od-
mierzania, inne niż do użytku medycznego lub domowego, 
zamki elektryczne, zatyczki do uszu do nurkowania, zawory 
elektromagnetyczne [przełączniki elektromagnetyczne], 
zdjęcia rentgenowskie, inne niż do celów medycznych, ze-
garki inteligentne, zegary kontrolne jako czasomierze reje-
strujące, zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów 
punktowych, zespoły przewodów elektrycznych do samo-
chodów, zestawy do korzystania z telefonu bez użycia rąk, 
zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, zestawy so-
czewek [wzierniki, okulary], złącza do przewodów elektrycz-
nych, złączki do przewodów [elektryczność], zmieniacze au-
tomatyczne [jukebox] do komputerów, znaczniki [stolar-
stwo], znaki cyfrowe, znaki drogowe świecące lub mecha-
niczne, znaki mechaniczne, znaki nawigacyjne świetlne, 
znaki, świecące, 18 aktówki, bagaż, baty, bicze, bigle do tore-
bek, błona z jelit zwierzęcych, chlebaki, chomąta dla koni, 
czapraki pod siodła końskie, czekany, derki na konie, druty 
parasoli przeciwsłonecznych i przeciwdeszczowych, dyscy-
plina dziewięciorzemienna [bicz], etui, na karty jako portfele, 
etui na karty kredytowe jako portfele, etui na klucze, etykiety 
skórzane, gumowe części do strzemion, imitacje skóry, ka-
gańce, kije trekkingowe, klapy na oczy dla koni [uprząż], ko-
perty ze skóry do pakowania, kosmetyczki bez wyposażenia, 
kółka do parasoli, krupony jako części skór, kufry bagażowe, 

laski do parasoli, laski, kijki marszowe i trekkingowe, lasko-
-krzesełka, moleskin jako imitacja skóry, myśliwskie worki jako 
akcesoria do polowań, nagłówki uprzęży, nakolanniki dla 
koni, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, obroże 
dla zwierząt, odzież dla zwierząt, odzież dla zwierząt domo-
wych, okładziny do mebli ze skóry, okrycia dla zwierząt, orga-
nizery podróżne przystosowane do bagażu, osprzęt 
do uprzęży, parasole, paski do ekwipunku wojskowego, paski 
pod brodę skórzane, paski skórzane [inne niż odzież], plecaki, 
podkowy końskie, podróżne torby na ubranie, pojemniki 
na wizytówki, pokrowce na parasole, pokrowce skórzane 
na sprężyny, portmonetki z siatki oczkowej, postronki 
do uprzęży, przeciwsłoneczne parasole, przywieszki do ba-
gażu, pudełka z fibry, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, 
pudła skórzane na kapelusze, pusła, puśliska, randsels (japoń-
skie tornistry szkolne), rączki do parasoli, rączki walizek, rze-
mienie, rzemienie jako rymarstwo, rzemyki do łyżew, sakwy, 
siodła do jazdy konnej, skóra kozia, skóra kozia inna niż 
do czyszczenia, skóra surowa lub półprzetworzona, skóra 
wtórna, skóry bydlęce, skóry zwierzęce, skórzane pasy na ra-
mię, skórzane smycze, stroje dla zwierząt domowych, strze-
miona, szelki do prowadzenia dzieci, szkielety do parasoli 
przeciwdeszczowych lub przeciwsłonecznych, sznurkowe 
siatki na zakupy, sznurówki skórzane, sztuczna skóra, teczki 
konferencyjne, teczki na nuty, tefilin [filakterie], terlica [szkie-
let siodła], torby, torby alpinistyczne, torby gimnastyczne, 
torby na narzędzia (puste), torby na zakupy, torby na zakupy 
na kółkach, torby plażowe, torby szkolne [z paskiem na ra-
mię], torby turystyczne, torebki, tręzla jako uzda, uchwyty 
do noszenia toreb z zakupami, uchwyty lasek spacerowych, 
uprzęże, uzdy jako uprząż, walizki, walizki z kółkami, walizki 
z napędem elektrycznym, wędzidła dla zwierząt jako uprząż, 
worki na obrok, wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, 
wyprawione skóry, wyroby rymarskie, zapięcia do siodeł, za-
wory, wentyle ze skóry, zestawy podróżne jako wyroby skó-
rzane, 25 alby, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, apaszki 
jako chustki, bandany na szyję, berety, bielizna osobista, bie-
lizna wchłaniająca pot, biustonosze, boa na szyję, body jako 
bielizna, bokserki, botki, bryczesy, buty narciarskie, buty 
sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę, cholewki 
do obuwia, chustki jako apaszki, cylindry jako kapelusze, 
czapki jako nakrycia głowy, czepki kąpielowe, czepki pod 
prysznic, czubki do butów, daszki do czapek, daszki jako na-
krycia głowy, długie luźne stroje, dzianina jako odzież, espa-
dryle, etole jako futra, fartuchy jako odzież, fulary jako ozdob-
ne krawaty, futra jako odzież, gabardyna jako odzież, garnitu-
ry, getry jako ochraniacze zakładane na buty, gorsety, gorse-
ty jako bielizna damska, gorsy koszul, halki jako bielizna, halki, 
półhalki, kalosze [wkładane na obuwie], kamizelki, kamizelki 
dla rybaków, kapelusze papierowe jako odzież, kaptury jako 
odzież, karczki koszul, kąpielówki, kieszenie do odzieży, ki-
mona, kimona do karate, kimona japońskie, kołnierzyki przy-
pinane, kombinezony, kombinezony jako odzież, kombine-
zony piankowe dla narciarzy wodnych, korki do butów piłkar-
skich, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi ręka-
wami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, krótkie haleczki 
na ramiączkach, kurtki, kurtki jako odzież, kurtki z kapturem 
chroniące przed zimnem i wiatrem, kwefy, podwiki, legginsy, 
liberie, majtki, majtki damskie, majtki dziecięce jako odzież, 
manipularze [liturgia], mankiety, mantyle, maski na oczy 
do spania, mitry jako nakrycia głowy, mufki jako odzież, mun-
dury, mycki, piuski, nakrycia głowy, napiętki do obuwia, na-
rzutki na ramiona, nauszniki jako odzież, obuwie, obuwie 
gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie 
wykonane z drewna, ocieplacze, odzież, odzież dla kierow-
ców samochodowych, odzież dla rowerzystów, odzież gim-
nastyczna, odzież gotowa, odzież haftowana, odzież papie-
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rowa, odzież z imitacji skóry, odzież zawierająca substancje 
odchudzające, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp, nieelek-
tryczne, okrycia wierzchnie jako odzież, okucia metalowe 
do obuwia, opaski na głowę, ornaty, osłonki na obcasy, palta, 
pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski jako odzież, 
pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką jako obuwie 
pasowe, pasy do przechowywania pieniędzy jako odzież, 
pasy elastyczne wyszczuplające jako bielizna, pelerynki, pe-
leryny fryzjerskie, pelisy, pięty do pończoch, pikowane kurtki 
jako odzież, piżamy, płaszcze kąpielowe, podeszwy butów, 
podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, podszewki 
gotowe jako część garderoby, podwiązki, podwiązki do skar-
petek, poncza, pończochy, pończochy wchłaniające pot, po-
szetki, potniki, pulowery, rajstopy, rękawice narciarskie, ręka-
wiczki, rękawiczki bez palców, rękawiczki z jednym palcem, 
sandały, sandały kąpielowe, sari, sarongi, skarpetki, skarpetki 
wchłaniające pot, spódnice, spódnico-spodenki, stroje 
do judo, stroje na maskaradę, stroje plażowe, stroje przeciw-
deszczowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, 
swetry, szale, szaliki, szarfy [do ubrania], szkielety kapeluszy, 
szlafroki, śliniaki niepapierowe, śliniaki z rękawami, nie z pa-
pieru, taśmy do spodni pod stopy, togi, trykoty, trykoty jako 
ubrania, turbany, walonki jako buty filcowe, woalki, welony 
jako odzież, wyprawki dziecięce jako odzież, wyroby poń-
czosznicze, 32 aperitify bezalkoholowe, Barley Wine [piwo], 
bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, bezalkoho-
lowe wyciągi z owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, 
wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, cydr bezalkoholo-
wy, drinki na bazie piwa, esencje do produkcji napojów, kok-
tajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholo-
we], lemoniada, moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje bez-
alkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie 
miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bez-
alkoholowe o smaku kawy, napoje energetyzujące, proszek 
do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne, 
napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie ryżu, 
inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż sub-
stytuty mleka, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiają-
ce, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane pro-
teinami, napój imbirowy, orszada, bezalkoholowe napoje 
z soków owocowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, 
pastylki do napojów gazowanych, piwo, piwo słodowe, sok 
z pomidorów jako napój, napoje bezalkoholowe z sarsaparil-
li, soki, soki warzywne jako napoje, sorbety jako napoje, sy-
rop do lemoniady, syropy do napojów, moszcz z winogron, 
niesfermentowany, woda [napoje], woda gazowana, prepa-
raty do produkcji wody gazowanej, woda litowa, woda mine-
ralna [napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa, 
33 alkohol ryżowy, alkohole wysokoprocentowe [napoje], 
ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, alkoholowe eks-
trakty owocowe, anyżówka jako likier, aperitify, arak, baijiu 
jako chiński destylowany napój alkoholowy, brandy, curaçao 
jako likier, cydr, destylowane napoje, dżin, gorzkie nalewki, 
gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, gruszecz-
nik jako wino, kirsz jako alkohol na bazie wiśni, koktajle, likiery, 
likier miętowy, miód pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem 
piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, nira jako napój 
alkoholowy na bazie trzciny cukrowej, piquette jako wino 
z wytłoczyn winogronowych, rum, sake, alkohole i likiery 
wspomagające trawienie, whisky, wino, wódka, 43 bary szyb-
kiej obsługi [snack-bary], biura zakwaterowania [hotele, pen-
sjonaty], dekorowanie ciast, dekorowanie żywności, domy 
opieki dla osób w podeszłym wieku, domy turystyczne, ho-
tele dla zwierząt, informowanie i porady w zakresie przygo-
towywania posiłków, kafeterie [bufety], motele, obsługa ga-
stronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor-
tem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, rezerwacja 

miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, rzeź-
bienie w jedzeniu, stołówki, usługi barowe, usługi hotelowe, 
usługi osobistych kucharzy, usługi recepcyjne dla tymczaso-
wego zakwaterowania jako zarządzanie przyjazdami i wyjaz-
dami, usługi restauracji specjalizujących się w makaronach 
udon i soba, usługi restauracji washoku, usługi restauracyjne, 
usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie obozów wakacyj-
nych jako zakwaterowanie, wynajem budynków przenośnych, 
wynajem urządzeń oświetleniowych, wynajmowanie sal 
na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czaso-
wy, wypożyczanie dozowników wody pitnej, wypożyczanie 
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypoży-
czanie namiotów, wypożyczanie urządzeń do gotowania, za-
pewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego.

(210) 496881 (220) 2019 03 27
(731) SZKOLNICKI KRZYSZTOF MARIAN, 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Brainset

(531) 01.01.01, 24.17.25, 27.05.01
(510), (511) 35 zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekru-
tacji personelu, pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie 
danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja 
i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, ba-
dania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodar-
czej, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania 
opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biz-
nesu, bezpośrednia reklama pocztowa, biura pośrednictwa 
pracy, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzi-
nie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradz-
two w zakresie organizacji działalności gospodarczej, do-
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlo-
wych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, 
fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom w wyborze towarów i usług, impresariat 
w działalności artystycznej, indeksowanie stron interneto-
wych w celach handlowych lub reklamowych, informacja 
o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, komputero-
we bazy danych (Pozyskiwanie danych do -), komputerowe 
zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, marketing 
w ramach wydawania oprogramowania, maszynopisanie, 
negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trze-
cich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zle-
cenie, opracowywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie 
życiorysów dla osób trzecich, optymalizacja stron interneto-
wych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji do-
datkowej, organizacja pokazów mody w celach promocyj-
nych, organizowanie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie 
scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, po-
moc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi 
lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie do-
kumentów, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, pro-



Nr  ZT29/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 17

dukcja programów typu telezakupy, produkcja programów 
związanych z telezakupami, projektowanie materiałów rekla-
mowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowa-
nie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń 
sportowych, przeprowadzanie testów psychologicznych 
w celu selekcji personelu, przygotowanie listy płac, przygo-
towywanie zeznań podatkowych, publikowanie tekstów re-
klamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, 
reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za po-
średnictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za klik-
nięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy tele-
wizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, 
sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub 
reklamowych, statystyczne zestawienia, stenografia, syste-
matyzacja danych w komputerowych bazach danych, telefo-
niczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], 
telemarketing, transkrypcja wiadomości [prace biurowe], 
tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe zarządzanie 
przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za po-
średnictwem strony internetowej, usługi agencji importo-
wo-eksportowych, usługi aukcyjne, usługi doradcze w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa 
w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w za-
kresie efektywności biznesowej, usługi handlu detalicznego 
online w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, 
usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfro-
wej do pobrania, usługi handlu detalicznego online w zakre-
sie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi han-
dlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez 
galerie sztuki, usługi handlu hurtowego w zakresie prepara-
tów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz 
materiałów medycznych, usługi komunikacji korporacyjnej, 
usługi lobbingu handlowego, usługi marketingowe, usługi 
modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji 
sprzedaży, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące 
kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywat-
nych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usłu-
gi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie 
nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, 
usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi przeglą-
du prasy, usługi przypominania o spotkaniach [prace biuro-
we], usługi public relations, usługi relacji z mediami, usługi 
sekretarskie, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usłu-
gi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produk-
tów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie 
opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi 
w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu 
konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, 
usługi związane z listami prezentów, usługi związane z prze-
noszeniem przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne w za-
kresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wyceny han-
dlowe, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem 
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wy-
najem dystrybutorów automatycznych, wynajem fotokopia-
rek, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie 
urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materia-
łów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wypo-
życzanie wyposażenia biurowego w obiektach do co-wor-
kingu, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla 
osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie dzia-
łalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, 
zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr 
i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie w działalności go-
spodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzel-

cy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 42 utrzy-
mywanie (tworzenie i -) stron internetowych dla osób trzecich, 
wzornictwo przemysłowe, projektowanie oprogramowania 
komputerowego, usługi projektowania graficznego, chmura 
obliczeniowa, digitalizacja dokumentów [skanowanie], do-
radztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, do-
radztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo 
w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, hosting serwe-
rów, hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania 
komputerowego, kalibrowanie [pomiary], konserwacja opro-
gramowania komputerowego, kontrola jakości, konwersja da-
nych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja 
programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fi-
zyczna, medyczne badania naukowe, miernictwo [pomiary], 
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu 
zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu 
wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputero-
wych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub 
naruszeń bezpieczeństwa danych, odzyskiwanie danych kom-
puterowych, opracowywanie oprogramowania w ramach pu-
blikacji oprogramowania, opracowywanie projektów tech-
nicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], pisanie 
techniczne, programowanie komputerów, projektowanie bu-
dowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie gra-
ficzne materiałów promocyjnych, projektowanie mody, pro-
jektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania 
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, 
projektowanie urbanistyczne, projektowanie wizytówek, po-
wielanie programów komputerowych, stylizacja [wzornictwo 
przemysłowe], tworzenie i projektowanie indeksów informacji 
opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi 
informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron interneto-
wych dla osób trzecich, tworzenie platform komputerowych, 
tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użyt-
kownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi 
architektoniczne, usługi doradcze w dziedzinie technologii, 
usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usłu-
gi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, 
usługi graficzne, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii 
informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie 
informatyki, usługi szyfrowania danych, usługi w zakresie 
ochrony antywirusowej komputerów, wynajem sprzętu 
do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów WWW, 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wzornic-
two przemysłowe.

(210) 496883 (220) 2019 03 08
(731) PIETRZAK TOBIASZ ZŁOTE RĘCE, Żychlin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZłoteRęce

(531) 29.01.12, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.17, 02.09.16, 07.03.11, 
26.11.05, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.13

(510), (511) 37 usługi budowlane, restauracja istniejących 
budynków lub innych uszkodzonych obiektów, które mają 
być przywrócone do stanu pierwotnego, naprawy w za-
kresie elektryczności, umeblowania, przyrządów, narzędzi, 
utrzymanie i konserwacja obiektów, dekarstwo, usługi w za-
kresie instalacji elektrycznych i hydraulicznych.
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(210) 496908 (220) 2019 03 09
(731) GAWROŃSKI ZBIGNIEW, Pławno
(540) (znak słowny)
(540) CHOROBEX
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, preparaty farma-
ceutyczne, olejki lecznicze, leki dla ludzi, plastry, ekstrakty zio-
łowe do celów medycznych, preparaty witaminowe, 35 usłu-
gi agencji importowo-eksportowych, usługi marketingowe, 
sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weteryna-
ryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego.

(210) 496912 (220) 2019 03 11
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEZ DEMAGOGII

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 07.01.08, 06.07.01, 06.07.11, 
26.01.02, 26.01.06

(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, na-
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystoso-
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, za-
pisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, 
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji 
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i re-
portaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyj-
ne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe, 
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów 
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompu-
terowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magne-
tyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, 
czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publi-
kacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły 
papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisa-
ne fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, 
minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania foto-
grafii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie opra-
wione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, 
samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania 
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fo-
tograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficz-
nych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, 
ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fo-
tograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicz-
nie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputero-
we inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry 
planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte 
w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, 
produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja 

i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż 
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego 
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tek-
stów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych 
dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu 
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłosze-
niowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w ro-
dzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier 
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów 
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, ko-
smetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, 
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtow-
ni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak 
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych 
warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku 
i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci ko-
munikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną 
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie syste-
mów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, 
rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, 
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywko-
wych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem 
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, 
interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informa-
cji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji 
on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe 
i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłosze-
niowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy 
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audio-
tekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa 
i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów 
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line ksią-
żek i periodyków, produkcja programów radiowych i tele-
wizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów 
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekre-
acyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie 
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie 
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi 
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych 
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, 
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, 
seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci 
internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia wi-
tryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowa-
nie graficzne.

(210) 496961 (220) 2019 03 11
(731) PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHATEAU DEYAN
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(531) 26.03.05, 26.04.02, 26.04.03, 26.04.05, 26.04.11, 
26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13, 26.11.02, 
26.11.05, 26.11.10, 25.01.05, 25.01.15

(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina.

(210) 497080 (220) 2019 03 13
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bio Dex

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki 
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyro-
bów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszcze-
nia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty 
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane 
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, olej-
ki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki 
esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło do go-
lenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryj-
nym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż 
lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, 
kleje do przymocowania sztucznych włosów, maseczki ko-
smetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne 
preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy 
kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, 
kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty 
do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane w prze-
myśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda lawendowa, 
olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych, prepara-
ty do makijażu, puder do makijażu, mieszaniny zapachowe, 
mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko migdałowe do ce-
lów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 
5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów 
leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, 
preparaty do celów medycznych zawierające białko, chleb dla 
diabetyków, leki uspokajające, suplementy mineralne do żyw-
ności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, 
herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki 
przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki na-
senne, środki na uspokojenie, wody mineralne do celów lecz-
niczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe 
środki, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, tabletki 
do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów 
leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów lecz-
niczych, środki przeczyszczające, syropy do użytku farmaceu-
tycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe prepara-
ty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, 
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów 
leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, muszka hisz-
pańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, 
kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne 
do odchudzania, olejki lecznicze, mydła dezynfekujące.

(210) 497107 (220) 2019 03 13
(731) HOTEL LIDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Darłowo

(540) (znak słowny)

(540) HOTEL LIDIA
(510), (511) 43 hotele, restauracje, domy turystyczne.

(210) 497130 (220) 2019 03 13
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bio Migra

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki 
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyro-
bów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszcze-
nia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty 
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane 
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, olej-
ki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki 
esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło do go-
lenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryj-
nym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż 
lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, 
kleje do przymocowania sztucznych włosów, maseczki ko-
smetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne 
preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy 
kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, 
kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty 
do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane w prze-
myśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda lawendowa, 
olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych, prepara-
ty do makijażu, puder do makijażu, mieszaniny zapachowe, 
mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko migdałowe do ce-
lów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 
5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów 
leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, 
preparaty do celów medycznych zawierające białko, chleb dla 
diabetyków, leki uspokajające, suplementy mineralne do żyw-
ności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, 
herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki 
przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki na-
senne, środki na uspokojenie, wody mineralne do celów lecz-
niczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe 
środki, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, tabletki 
do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów 
leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów lecz-
niczych, środki przeczyszczające, syropy do użytku farmaceu-
tycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe prepara-
ty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, 
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów 
leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, muszka hisz-
pańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, 
kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne 
do odchudzania, olejki lecznicze, mydła dezynfekujące.

(210) 497131 (220) 2019 03 13
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bio Mind
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(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki 
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyro-
bów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszcze-
nia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty 
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane 
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, olejki 
eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki 
esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło do go-
lenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfume-
ryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów 
niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda koloń-
ska, kleje do przymocowania sztucznych włosów, maseczki 
kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki, kosmetycz-
ne preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zesta-
wy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upięk-
szające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, 
preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowa-
ne w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda 
lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycz-
nych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, mieszaniny 
zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko mig-
dałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek 
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsa-
my do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów far-
maceutycznych, preparaty do celów medycznych zawierają-
ce białko, chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplemen-
ty mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki 
przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekar-
stwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje 
lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mi-
neralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceu-
tycznych, przeciwbólowe środki, preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry, tabletki do celów farmaceutycznych, 
żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla nie-
mowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszcza-
jące, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw 
zaparciom, witaminowe preparaty, środki oczyszczające, pi-
gułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów medycz-
nych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki 
antykoncepcyjne chemiczne, muszka hiszpańska w postaci 
proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów 
farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, 
olejki lecznicze, mydła dezynfekujące.

(210) 497134 (220) 2019 03 13
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hell fire

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 
01.15.05, 29.01.15

(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki 

do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyro-
bów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszcze-
nia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty 
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane 
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, olej-
ki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki 
esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło do go-
lenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfume-
ryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów 
niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda koloń-
ska, kleje do przymocowania sztucznych włosów, maseczki 
kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki, kosmetycz-
ne preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zesta-
wy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upięk-
szające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, 
preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowa-
ne w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda 
lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycz-
nych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, mieszani-
ny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko 
migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, 
olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, 
balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów 
farmaceutycznych, preparaty do celów medycznych zawie-
rające białko, chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suple-
menty mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, 
środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, 
lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, na-
poje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody 
mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceu-
tycznych, przeciwbólowe środki, preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry, tabletki do celów farmaceutycznych, 
żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla nie-
mowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszcza-
jące, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw 
zaparciom, witaminowe preparaty, środki oczyszczające, pi-
gułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów medycz-
nych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki 
antykoncepcyjne chemiczne, muszka hiszpańska w postaci 
proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów 
farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, 
olejki lecznicze, mydła dezynfekujące.

(210) 497276 (220) 2019 03 18
 (310) 1920618 (320) 2018 09 18 (330) CA
(731) Tweed Inc., Smiths Falls, CA
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ONLY THE BEST QUALITY STUFF USE IN GOOD 

HEALTH Tweed FROM YOUR FRIENDS AT TWEED

(531) 05.03.11, 05.03.14, 24.03.17, 24.03.17, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 16 materiały piśmienne i materiały drukowane, 
mianowicie pióra, ołówki, markery i zakreślacze, wyroby papie-
rowe i druki, mianowicie notesy, papier do notatek, notatniki, 
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segregatory, samoprzylepne kartki do notatek, plakaty, kalko-
manie, tatuaże tymczasowe, naklejki na zderzaki, kalendarze, 
kartki okolicznościowe, pocztówki, podkładki pod mysz, cza-
sopisma, książki i biuletyny, naklejki, 25 odzież, odzież co-
dzienna, koszulki, koszule, skarpetki, bluzy, bluzy z kapturem, 
koszulki bez rękawów, kurtki, fartuchy laboratoryjne, sukien-
ki, spódnice, spodnie dresowe, spodnie i bielizna, kapelusze, 
nakrycia głowy, mianowicie czapki, opaski na głowę, daszki, 
nauszniki i toczki, szaliki, paski, rękawiczki, 34 produkty i akce-
soria dla palaczy, mianowicie fajki do palenia, elektroniczne 
fajki do palenia, fajki ręczne, fajki wodne, nargile, nebulizatory, 
atomizery, waporyzatory doustne, młynki do ziół, karteczki 
do młynków, wagi do ziół, zapalniczki, zapałki, popielniczki, 
bibułki do papierosów, maszyny do skręcania papierosów, 
uchwyty na papierosy, knoty do papierosów, tace do skręca-
nia papierosów, bibułki do skręcania papierosów, 35 sprzedaż 
hurtowa, detaliczna i internetowa akcesoriów do uprawy ro-
ślin, mianowicie odżywek dla roślin, gleby do sadzenia, skład-
ników odżywczych dla roślin, detergentów przemysłowych, 
preparatów osobistych, mianowicie balsamów do ciała, kre-
mów do ciała, płynów do mycia ciała, żeli do kąpieli i pod 
prysznic, płynów do kąpieli, peelingów do ciała i soli do kąpie-
li, preparatów do pielęgnacji skóry, mianowicie mydeł do cia-
ła, kremów do opalania, preparatów do oczyszczania skóry, 
maseczek do twarzy, balsamów do ust, balsamów do ciała, 
toników, preparatów złuszczających, balsamów nawilżających 
i nawilżających sprayów do ciała, olejków eterycznych do aro-
materapii, olejków eterycznych do użytku osobistego, olejków 
do masażu, kosmetyków, mianowicie szminek, akcesoriów 
do uprawy roślin, mianowicie preparatów do czyszczenia liści 
roślin, preparatów osobistych, mianowicie balsamów do ciała, 
kremów do ciała, płynów do mycia ciała, żeli do kąpieli i pod 
prysznic, płynów do kąpieli, peelingów do ciała i soli do kąpie-
li, wszystkie wyżej wymienione zawierające konopie siewne 
lub pochodne konopi siewnych, preparatów do pielęgnacji 
skóry, mianowicie mydeł do ciała, kremów do opalania, prepa-
ratów do oczyszczania skóry, maseczek do twarzy, wszystkie 
powyższe zawierające konopie siewne lub pochodne konopi 
siewnych, balsamów do ust, wszystkie produkty zawierające 
konopie siewne lub pochodne konopi siewnych, balsamów 
do ciała, toników, preparatów złuszczających, balsamów na-
wilżających i nawilżających sprayów do ciała, wszystkie po-
wyższe zawierające konopie siewne lub pochodne konopi 
siewnych, olejków do masażu zawierających konopie siewne 
lub pochodne konopi siewnych, detergentów do zmywania 
naczyń, detergentów do zmywarek, detergentów do pra-
nia, preparatów do odświeżania powietrza, odświeżaczy 
powietrza do samochodów, akcesoriów do uprawy roślin, 
mianowicie metalowych znaczników roślin, krat metalowych 
do podtrzymywania roślin, nożyczek, maszynek do strzyże-
nia, trymerów do roślin, kielni, grabi, łopat, wideł, rozpylaczy 
pompowanych ręcznie do zraszania roślin, regałów na rośliny, 
świateł wspomagających wzrost roślin, donic, tac do sadzenia, 
miniaturowych szklarni do użytku wewnątrz pomieszczeń, 
okularów przeciwsłonecznych, modnych okularów, łańcusz-
ków i sznurków do okularów oraz okularów przeciwsłonecz-
nych, artykułów gospodarstwa domowego, mianowicie ma-
gnesów dekoracyjnych, eleganckiej biżuterii, mianowicie kol-
czyków, naszyjników, bransoletek, bransoletek na nogę, pier-
ścionków, spinek do mankietów i zegarków, biżuterii ze szkła 
sztrasowego, mianowicie kolczyków, naszyjników bransole-
tek, bransoletek na nogę, pierścionków, spinek do mankietów 
i zegarków, biżuterii do piercingu, artykułów gospodarstwa 
domowego, mianowicie budzików, breloczków breloków, 
ozdobnych szpilek, materiałów piśmiennych i materiałów dru-
kowanych mianowicie piór, ołówków, markerów i zakreślaczy, 
wyrobów papierowych i druków mianowicie notesów, papie-

ru do notatek, notatników, segregatorów, samoprzylepnych 
kartek do notatek, plakatów, kalkomanii, tatuaży tymczaso-
wych, naklejek na zderzaki, kalendarzy, kartek okolicznościo-
wych, pocztówek, podkładek pod mysz, czasopism książek 
i biuletynów, odzieży dla psów, odzieży dla kotów, smyczy dla 
zwierząt, zawieszek do obroży dla psów, zawieszek do obroży 
dla kotów, uniwersalnych toreb sportowych uniwersalnych 
toreb gimnastycznych, plecaków, artykułów gospodarstwa 
domowego mianowicie kubków, wyrobów szklanych do na-
pojów, plastikowych butelek do wody pitnej plastikowych 
kubków do picia, plastikowych pojemników na sok, kubków, 
dzbanków do piwa, kubków termicznych z tworzywa sztucz-
nego, uchwytów na kubki termiczne uchwytów na butelki, 
termosów, akcesoriów do uprawy roślin, mianowicie konewek 
terrariów, odzieży, odzieży codziennej, koszulek, koszuli, skar-
petek, bluz, bluz z kapturem koszulek bez rękawów, kurtek, 
fartuchów laboratoryjnych, sukienek, spódnic, spodni dre-
sowych, spodni i bielizny, nakryć głowy, mianowicie czapek, 
opasek na głowę daszków, nauszników i toczków, szalików, 
pasków, rękawiczek, zabawek dla psów i zabawek dla kotów, 
akcesoriów sportowych, mianowicie piłek, piłek do ćwiczeń, 
piłek do piłki nożnej, piłek do tenisa, piłek do koszykówki, pi-
łek golfowych i piłek odstresowujących, dysków latających, 
pluszowych zabawek, kart do gry, produktów spożywczych, 
mianowicie mieszanek do: ciast, brownie, babeczek, cia-
steczek i muffinów, mieszanek do naleśników, gotowych 
do wypieku mieszanek do brownie, wyrobów cukierniczych, 
wyrobów czekoladowych, kawy, batonów energetycznych, 
wypieków, mianowicie ciast, batonów zbożowych, herbatni-
ków, muffinów, babeczek brownie, ciastek, cukierków, dipów 
do przekąsek, dipów, serów, past do smarowania, jogurtów, 
lodów, olejów jadalnych, dżemów, masła, mieszanek przeką-
sek na bazie orzechów, przekąsek na bazie owoców, produk-
tów spożywczych, mianowicie mieszanek do ciast, brownie, 
babeczek, ciasteczek i muffinów, mieszanek do naleśników, 
wszystkie wyżej wymienione zawierające konopie siewne 
lub pochodne konopi siewnych, wyrobów cukierniczych za-
wierających konopie siewne lub pochodne konopi siewnych, 
wyrobów czekoladowych zawierających konopie siewne lub 
pochodne konopi siewnych, batonów energetycznych za-
wierających konopie siewne lub pochodne konopi siewnych, 
wyrobów piekarniczych, mianowicie ciast, batonów zbożo-
wych, herbatników, muffinów, babeczek, brownie, ciasteczek, 
wszystkie wyżej wymienione zawierające konopie siewne lub 
pochodne konopi siewnych, konopi siewnych i marihuany 
i ich pochodnych, mianowicie żywych roślin, nasion, suszo-
nych kwiatów, płynów, olejów, sprayów doustnych, kapsułek, 
tabletek i plastrów transdermalnych, napojów, mianowicie 
napojów o smaku owocowym, bezalkoholowych napojów 
na bazie miodu, napojów bezalkoholowych na bazie her-
baty, napojów bezalkoholowych gazowanych, bezmlecz-
nych napojów sojowych, napojów na bazie kakao, napojów 
na bazie kawy, herbat ziołowych, napojów energetycznych 
dla sportowców, napojów, mianowicie napojów gazowanych 
i niegazowanych zawierających konopie siewne i pochodne 
konopi siewnych, napojów energetycznych dla sportowców 
zawierających konopie siewne i pochodne konopi siewnych, 
produktów i akcesoriów dla palaczy, mianowicie fajek do pa-
lenia, elektronicznych fajek do palenia, fajek ręcznych, fajek 
wodnych, nargili, nebulizatorów, atomizerów, waporyzatorów 
doustnych, młynków do ziół, karteczek do młynków, wag 
do ziół, zapalniczek, zapałek, popielniczek, bibułek do papie-
rosów, maszynek do skręcania papierosów, uchwytów do pa-
pierosów, knotów do papierosów, tac do skręcania papiero-
sów, bibułek do skręcania papierosów, sprzedaż kapeluszy, 
sprzedaż naklejek.
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(210) 497360 (220) 2019 03 19
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 24.17.02, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, preparaty popra-
wiające wygląd skóry, produkty do celów kosmetycznych, 
5 produkty farmaceutyczne, substancje dietetyczne do ce-
lów leczniczych, odżywki wzmacniające do celów leczni-
czych, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, preparaty 
z mikroelementami do celów leczniczych, mieszaniny far-
maceutyczne odbudowujące tkankę stawów, preparaty 
farmaceutyczne do leczenia zaburzeń układu kostnego, pre-
paraty wstrzykiwalne wspomagające leczenie i profilaktykę 
stawów, zastrzyki do celów medycznych, 29 koncentraty 
olejowe z udziałem białka do celów spożywczych, odżywki 
wysokobiałkowe wzbogacone substancjami pochodzenia 
zwierzęcego i roślinnego do celów spożywczych.

(210) 497721 (220) 2019 03 26
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MISJA: PACJENT

(531) 26.11.09, 26.11.13, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, na-
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystoso-
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, za-
pisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, 
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji 
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i re-
portaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyj-
ne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe, 
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów 
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompu-
terowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magne-
tyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, 
czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publi-
kacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły 
papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisa-
ne fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, 
minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania foto-
grafii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie opra-
wione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, 
samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania 
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fo-

tograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficz-
nych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, 
ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fo-
tograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicz-
nie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputero-
we inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry 
planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte 
w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, 
produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja 
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż 
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego 
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tek-
stów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych 
dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu 
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłosze-
niowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w ro-
dzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier 
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów 
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, ko-
smetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, 
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtow-
ni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak 
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych 
warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku 
i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci ko-
munikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną 
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie syste-
mów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, 
rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, 
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywko-
wych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem 
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, 
interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informa-
cji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji 
on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe 
i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłosze-
niowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy 
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audio-
tekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa 
i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów 
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line ksią-
żek i periodyków, produkcja programów radiowych i tele-
wizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów 
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekre-
acyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie 
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie 
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi 
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych 
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, 
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, 
seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci 
internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia wi-
tryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowa-
nie graficzne.

(210) 497724 (220) 2019 03 26
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Leśny kalejdoskop
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, na-
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
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pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystoso-
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, za-
pisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, 
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji 
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i re-
portaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyj-
ne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe, 
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów 
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompu-
terowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magne-
tyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, 
czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publi-
kacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły 
papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisa-
ne fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, 
minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania foto-
grafii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie opra-
wione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, 
samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania 
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fo-
tograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficz-
nych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, 
ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fo-
tograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicz-
nie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 35 usługi 
reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, 
organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem 
i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach 
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsoro-
wanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów 
reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja po-
kazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usłu-
gi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy 
serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multi-
medialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, za-
bawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych 
i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, 
odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, 
w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym 
lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie 
zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i prze-
kazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfro-
wym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, 
satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, 
organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu 
i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów tele-
wizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, 
widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interak-
tywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji 
interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazy-
wanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie 
informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi tele-
tekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu 
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej 
tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych 
i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych 
i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publika-
cja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne 
on-line książek i periodyków, produkcja programów radio-
wych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja 
programów i imprez artystycznych, estradowych, sporto-
wych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń 

w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów, 
organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kultu-
ralnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier 
odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i ko-
munikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, 
produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli.

(210) 497725 (220) 2019 03 26
(731) GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Niedźwiady

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRADYCJA I JAKOŚĆ ŻOŁĄDKÓWKA KLASYCZNA 

Z MIĘTĄ Dobry Smak WYPRODUKOWANO ZE 
SPIRYTUSU LUKSUSOWEGO PRODUCT OF POLAND

(531) 25.01.13, 25.01.15, 25.01.18, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódka, wódka smakowa.

(210) 497792 (220) 2019 03 27
(731) SENDERSKA-SZTAND AGNIESZKA WILD BUNCH, 

Podkowa Leśna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIOLOVE

(531) 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regenera-
cyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki dla dzieci i niemowląt, 
kosmetyki przeciw zmarszczkom, kosmetyki zapobiegają-
ce starzeniu się skóry, fitokosmetyki, biokosmetyki, kremy, 
emulsje, spraye do ciała (nielecznicze), preparaty kosmetycz-
ne w sprayu (nielecznicze), dezodoranty do ciała w sprayu, 
żele, balsamy, toniki, lotiony, mleczka, kosmetyki kolorowe, 
kosmetyki do makijażu, środki upiększające, olejki kosme-
tyczne, środki perfumeryjne, dezodoranty, środki toaletowe, 
mydła, olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szam-
pony do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy, odżywki 
do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki przeciw roz-
stępom, kosmetyki do biustu, kosmetyki wyszczuplające, 
kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki 
do ciała, środki czystości, środki do czyszczenia zębów, ko-
smetyki do pielęgnacji paznokci, farby, środki wybielające 
i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, 
polerowania, szorowania i ścierania, odświeżacze powietrza, 
środki czystości, preparaty do pedicure i manicure, sztuczne 
paznokcie, sztuczne rzęsy, antyperspiranty, błota, sole, algi 
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i wodorosty do celów kosmetycznych, preparaty do pielę-
gnacji zwierząt, 5 produkty farmaceutyczne, leki, wyroby 
medyczne, zioła, preparaty ziołowe i napary do celów lecz-
niczych, leki ziołowe, leki pomocnicze i wspierające leczenie, 
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety 
do celów leczniczych, produkty i substancje dietetyczne, 
dietetyczne środki odżywcze, żywność dietetyczna, żyw-
ność dla niemowląt, środki odżywcze do celów leczniczych, 
materiały opatrunkowe, środki odkażające, preparaty i arty-
kuły dentystyczne, preparaty i artykuły higieniczne, prepara-
ty i artykuły weterynaryjne, środki do zwalczania robactwa, 
fungicydy, herbicydy, dermokosmetyki, kosmetyki o działa-
niu leczniczym, kosmetyki o działaniu leczniczym dla dzieci 
i niemowląt, spraye antyalergiczne, spraye antybakteryjne, 
spraye lecznicze, spraye przeciw owadom, spraye odświeża-
jące do pomieszczeń, maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny, 
żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, środki sani-
tarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, 35 usługi 
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, 
usługi w zakresie sprzedaży w sklepach, hurtowniach, za po-
średnictwem Internetu (sprzedaż online), sprzedaż wysył-
kowa, katalogowa, na podstawie zamówień telefonicznych 
następujących towarów: odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, perfumy, 
kosmetyki, urządzenie kosmetyczne, urządzenia do pielę-
gnacji ciała i urody, środki czystości, okulary, okulary prze-
ciwsłoneczne, oprawki do okularów, akcesoria okularowe, 
etui, futerały, torby: na komputery, laptopy, notebooki, sprzęt 
fotograficzny, kamery, obudowy do sprzętu i akcesoriów 
komputerowych, obudowy do: telefonów, smartfonów, ta-
bletów, sprzętu telekomunikacyjnego i audio-wizualnego, 
breloki, biżuteria, wyroby jubilerskie, zegarki, zegary, przy-
rządy chronometryczne, akcesoria skórzane oraz z imitacji 
skóry, torby, torebki, aktówki, teczki, etui, portfele, portmo-
netki, wizytowniki, paski, walizy i torby podróżne, parasolki, 
futra, wyroby futrzarskie, meble, leżaki, artykuły wyposażenia 
wnętrz, oświetlenie, artykuły dekoracyjne, przybory kuchen-
ne i gospodarstwa domowego, wyroby szklane, porcelano-
we i ceramiczne, tekstylia i wyroby włókiennicze, ręczniki, 
świeczki, publikacje elektroniczne, wydawnictwa multime-
dialne, audiobooki, gry komputerowe, książki, albumy, arty-
kuły piśmienne, artykuły papiernicze, karty podarunkowe, 
gry, zabawki, artykuły sportowe, pamięci USB, pendrivy, 
sprzęt radiowo-telewizyjny, sprzęt audiowizualny, sprzęt I ak-
cesoria komputerowe, telefony i sprzęt telekomunikacyjny, 
artykuły spożywcze, czekolady, kawa, kakao, napoje, tytoń, 
wyroby tytoniowe, przybory dla palaczy, kosmetyki ochron-
ne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki dla dzieci 
i niemowląt, kosmetyki kolorowe, kosmetyki do makijażu, 
środki upiększające, środki perfumeryjne, dezodoranty, środ-
ki toaletowe, olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, 
środki do czyszczenia zębów, farby, substancje stosowane 
w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, odświeżacze powietrza, preparaty do pielęgnacji 
zwierząt, produkty farmaceutyczne, leki, wyroby medyczne, 
zioła, preparaty ziołowe i napary, suplementy diety i prepa-
raty dietetyczne, produkty i substancje dietetyczne, diete-
tyczne środki odżywcze, żywność dietetyczna, żywność dla 
niemowląt, materiały opatrunkowe, artykuły dentystyczne, 
preparaty i artykuły higieniczne, środki do zwalczania robac-
twa, fungicydy, herbicydy, kosmetyki o działaniu leczniczym, 
środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobi-
stej, reklama, zarządzanie w działalności handlowej, admini-
strowanie działalności handlowej, prace biurowe, doradztwo 
handlowe, promocja sprzedaży, agencje importowo-eks-
portowe, poszukiwanie partnerów handlowych, tworzenie 
przedstawicielstw handlowych, pośrednictwo handlowe, in-

formacja handlowa, promocja sprzedaży, wdrażanie produk-
tów na rynek, pokazy towarów, organizowanie giełd, targów, 
aukcji, przetargów, imprez handlowych, organizowanie wy-
staw w celach handlowych i/lub reklamowych, organizacja 
stanowisk na targach handlowych, doradztwo w zakresie or-
ganizowania i prowadzenia działalności handlowej i gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością handlo-
wą, opracowywanie informacji statystycznych, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach 
komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji 
danych w komputerowych bazach danych, komputerowe 
zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach 
i plikach komputerowych, usługi reklamowe, promocyjne 
i marketingowe, usługi w zakresie handlu i usługi informa-
cyjne dla konsumentów, administrowanie i organizacja usług 
sprzedaży wysyłkowej, doradztwo i informacje na temat ob-
sługi klienta, zarządzania produktami oraz cen w serwisach 
internetowych w związku z zakupami dokonywanymi przez 
Internet, organizowanie zakupów zbiorowych, zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towa-
rów i usług, usługi zarządzania sprzedażą, pokazy towarów, 
pokazy mody w celach handlowych i promocyjnych.

(210) 497821 (220) 2019 03 27
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zakroczym

(540) (znak słowny)
(540) DAVOSTER
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki.

(210) 497837 (220) 2019 03 28
(731) SZYMAŃSKI WOJCIECH ZAPACH KAWY, Węgrzce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAPAHC KAWY

(531) 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 30 niepalone ziarna kawy, palone ziarna kawy, 
kawa w formie mielonej, saszetki (torebki) z kawą, kapsuły 
z kawą, mieszanki kawy naturalnej, mieszanki kawy natu-
ralnej i preparatów roślinnych, modyfikacje kawy naturalnej 
do stosowania jako substytuty kawy, kawa rozpuszczalna, 
kawa bezkofeinowa, aromaty i wyciągi kawowe, kawa zbo-
żowa, cykoria, roślinne namiastki kawy, napoje kawowe 
z mlekiem, napoje rozpuszczalne w proszku na bazie kawy, 
smakowe bazy do przygotowywania napojów kawowych, 
melasy i syropy smakowe do kawy, wyroby cukiernicze, wy-
roby piekarnicze, słodycze, kakao, lody, 35 usługi promocyjne 
i reklamowe w zakresie kawy, herbaty, kakao, czekolady, urzą-
dzeń do przygotowywania lub serwowania kawy, herbaty, 
kakao, czekolady, usługi w zakresie prowadzenia sklepów, 
hurtowni, domów sprzedaży wysyłkowej i sprzedaży przez 
Internet towarów takich jak: artykuły spożywcze, urządzenia 
do sporządzania gorących napojów, urządzenia i maszy-
ny do chłodzenia napojów, witryny chłodnicze, urządzenia 
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do podgrzewania napojów, urządzenia do podgrzewania 
mleka i do spieniania mleka, młynki elektryczne do mielenia 
kawy, młynki ręczne do mielenia kawy, urządzenia do pale-
nia kawy, ciśnieniowe ekspresy do kawy, bezciśnieniowe eks-
presy do kawy, elektryczne urządzenia do zaparzania kawy 
lub herbaty, nieelektryczne urządzenia do zaparzania kawy 
lub herbaty, perkolatory, termosy, imbryki, dzbanki do kawy, 
dzbanki do herbaty, serwisy do kawy, serwisy do herbaty, 
filiżanki do kawy, filiżanki do herbaty, kubki szklane, kubki 
ceramiczne, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, mie-
szadełka do napojów, szklanki do napojów, szufelki i miarki 
do nabierania kawy i herbaty, filtry do kawy lub herbaty, sitka 
do zaparzania kawy lub herbaty nie z metali szlachetnych, 
wkłady lub naboje do tych urządzeń, a także części zamienne 
do tych urządzeń, usługi dystrybucji produktów za pomocą 
maszyn sprzedających (usługi vendingowe), 39 usługi kon-
fekcjonowania artykułów spożywczych, 40 usługi w zakresie 
palenia kawy, mielenia kawy, sporządzania mieszanek kawo-
wych, przetwarzania kawy,, 41 organizowanie i prowadzenie 
imprez okolicznościowych, wydarzeń firmowych, przyjęć, 
pikników, bankietów, usługi w zakresie działań edukacyjnych 
i informacyjnych poprzez organizowanie i prowadzenie 
prezentacji, wystaw, szkoleń, kursów, zjazdów, seminariów, 
spotkań tematycznych, usługi szkoleniowe w zakresie przy-
gotowania zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych, prowadzenie szkoły dla baristów, przygotowywanie 
i nagrywanie audycji RTV lub internetowych oraz filmów 
informacyjnych i edukacyjnych, 43 usługi gastronomiczne 
świadczone przez kawiarnie, kawiarnie mobilne, bary kawo-
we, kafeterie, restauracje i bary, cukiernie, lodziarnie, prowa-
dzenie i zarządzanie sieciami kawiarni, kawiarni mobilnych, 
barów kawowych, kafeterii, restauracji i barów, cukierni, lo-
dziarni, usługi cateringowe, obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem, usługi dostawy 
kawy, usługi dostawy napojów.

(210) 497838 (220) 2019 03 28
(731) REMUSZKO STANISŁAW, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) JAŚNIE PEŁNE
(510), (511) 32 piwo.

(210) 497875 (220) 2019 03 28
(731) SZEWCZUK BARTŁOMIEJ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRAFEN POLSKA

(531) 26.05.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klima-
tyzacja), instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, kli-
matyzacji i oczyszczania powietrza, centralne instalacje klima-
tyzacyjne [do celów przemysłowych], instalacje oświetlenio-
we z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], centralne in-
stalacje klimatyzacyjne do celów domowych, instalacje 
do odzyskiwania ciepła z powietrza, instalacje grzewcze 
na energię słoneczną, instalacje grzewcze zasilane energią sło-
neczną, instalacje grzewcze o obiegu zamkniętym, instalacje 
i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje grzew-
cze do roztworów azotanowych, instalacje klimatyzacyjne 
do celów domowych, instalacje klimatyzacyjne do użytku ko-
mercyjnego, instalacje grzewcze zamontowane w oknach, in-

stalacje grzewcze do użytku przemysłowego, elektryczne in-
stalacje oświetleniowe do wnętrz, instalacje do chłodzenia 
powietrza, halogenowe architektoniczne instalacje oświetle-
niowe, instalacje do lamp ulicznych, instalacje i urządzenia 
grzewcze, urządzenia i instalacje grzewcze, instalacje do recyr-
kulacji powietrza, elektryczne instalacje grzewcze, instalacje 
oświetlenia żarowego, instalacje ogrzewania podłogowego, 
centralne instalacje klimatyzacyjne, elektryczne instalacje 
oświetleniowe, przemysłowe instalacje grzewcze, instalacje 
oświetlenia awaryjnego, elektryczne instalacje sanitarne, do-
mowe instalacje klimatyzacyjne, instalacje oświetleniowe, in-
stalacje wentylacyjne, instalacje chłodnicze, instalacje grzew-
cze, instalacje klimatyzacyjne, instalacje do wentylacji, 37 usłu-
gi wykonawców instalacji elektrycznych, usługi w zakresie in-
stalacji elektrycznych, usługi generalnych wykonawców bu-
dowlanych, układanie przewodów głównych, układanie kabli, 
układanie i zakopywanie kabli, instalacja osprzętu i wyposaże-
nia w budynkach, budowa użytkowych instalacji słonecznych, 
budowa infrastruktury elektroenergetycznej, wypożyczanie 
urządzeń do podnoszenia osób, wypożyczanie samobieżnych 
platform podnośnych, usługi w zakresie napraw przewodów, 
usługi układania przewodów elektrycznych, usługi elektryków, 
układanie kabli ziemnych, układanie kabli naziemnych, udzie-
lanie informacji związanych z instalacją urządzeń elektrycz-
nych, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konser-
wacją generatorów energii, udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją elektrycznych urządzeń do oświe-
tlania, serwisowanie sieci elektrycznych, serwisowanie prze-
wodów, serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń do zaopa-
trzenia w energię elektryczną, serwis urządzeń i instalacji 
do wytwarzania energii, renowacja instalacji elektrycznych, 
renowacja instalacji przemysłowych, naprawa urządzeń 
oświetleniowych, naprawa urządzeń i instalacji do wytwarza-
nia energii, naprawa urządzeń elektrycznych, naprawa urzą-
dzeń elektronicznych, naprawa sprzętu elektrycznego i insta-
lacji elektrotechnicznych, naprawa sprzętu elektrycznego, na-
prawa lub konserwacja silników elektrycznych, naprawa lub 
konserwacja rzutników, naprawa lub konserwacja maszyn 
i urządzeń do dystrybucji lub kontroli energii, naprawa lub 
konserwacja maszyn i urządzeń elektronicznych, naprawa lub 
konserwacja konsumenckich urządzeń elektrycznych, napra-
wa lub konserwacja generatorów energii elektrycznej, napra-
wa lub konserwacja elektrycznych urządzeń oświetleniowych, 
naprawa instalacji, urządzeń i maszyn do produkcji energii, 
naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych, naprawa 
i konserwacja urządzeń multimedialnych, naprawa i konser-
wacja instalacji gazowych i elektrycznych, naprawa i konser-
wacja instalacji elektronicznych, naprawa i konserwacja gene-
ratorów energii elektrycznej, naprawa i konserwacja elektro-
nicznych paneli wyświetlających, naprawa generatorów elek-
trycznych oraz silników wiatrowych, montaż i konserwacja in-
stalacji fotowoltaicznych, konserwacja urządzeń i instalacji 
do wytwarzania energii, konserwacja, serwis i naprawa urzą-
dzeń i instalacji do wytwarzania energii, konserwacja przewo-
dów, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fo-
towoltaicznych, konserwacja i naprawa systemów ewakuacji 
przeciwpożarowej, konserwacja i naprawa systemów alarmu 
przeciwpożarowego, konserwacja i naprawa systemów fizycz-
nej kontroli dostępu, konserwacja i naprawa systemów ochro-
ny przed piorunami, konserwacja i naprawa systemów wykry-
wania pożaru, konserwacja i naprawa instalacji energii sło-
necznej, konserwacja i naprawa instalacji ogrzewania słonecz-
nego, instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, 
instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrze-
wanie, wentylacja i klimatyzacja), instalowanie, konserwacja 
i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunika-
cyjnych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, insta-
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lowanie generatorów prądu, instalacja uziemienia elektrycz-
nego, instalacja urządzeń oświetleniowych, instalacja urzą-
dzeń elektrycznych, instalacja urządzeń elektrycznych i gene-
ratorów prądu, instalacja urządzeń do wytwarzania energii, 
instalacja urządzeń do oszczędzania energii, instalacja urzą-
dzeń do kompensacji mocy biernej, instalacja systemów tele-
wizji przemysłowej, instalacja systemów paneli słonecznych 
zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, 
instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią 
słoneczną w budynkach mieszkalnych, instalacja systemów 
oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycz-
nych, instalacja systemów oświetleniowych, instalacja syste-
mów ochrony przed piorunami, instalacja systemów energii 
wiatrowej, instalacja systemów energii wodnej, instalacja 
sprzętu audiowizualnego, instalacja sprzętu do automatyki 
budynkowej, instalacja przemysłowych urządzeń ciśnienio-
wych, instalacja przemysłowych przewodów grzejnych, insta-
lacja przemysłowej ochrony przeciwpożarowej, 42 testowanie 
urządzeń w dziedzinie inżynierii elektrycznej, testowanie urzą-
dzeń w dziedzinie inżynierii elektrycznej do celów certyfikacji, 
kontrola jakości w zakresie oprogramowania komputerowego, 
certyfikowanie wydajności energetycznej budynków, wyko-
nywanie pomiarów, usługi w zakresie przeglądów technicz-
nych, przeglądy techniczne, prowadzenie badań [technicz-
nych], prowadzenie badań inżynierskich, pomiary inżynieryj-
ne, usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi, usługi w za-
kresie wspomaganego komputerem projektowania technicz-
nego, usługi w zakresie wspomaganego komputerem projek-
towania i rysunku technicznego, usługi w zakresie inżynierii 
elektrycznej, usługi w zakresie projektowania technicznego, 
usługi w zakresie doradztwa technicznego, usługi projektowa-
nia technicznego wspomaganego komputerowo, usługi kon-
sultacyjne w zakresie technologii, usługi inżynieryjne związa-
ne z systemami zaopatrzenia w energię, usługi inżynieryjne 
w zakresie programowania komputerowego, usługi inżynie-
ryjne związane z automatycznym przetwarzaniem danych, 
usługi inżynieryjne w zakresie projektowania systemów elek-
tronicznych, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii 
energetycznej, usługi inżynieryjne w dziedzinie robotyki, usłu-
gi inżynieryjne dotyczące technologii informacyjnej, usługi 
inżynieryjne dotyczące przetwarzania danych, usługi inżynie-
ryjne dotyczące technologii przetwarzania danych, usługi do-
radcze w zakresie projektowania, inżynieria komputerowa, in-
żynieria techniczna, inżynieria telekomunikacyjna, doradztwo 
techniczne związane z projektowaniem, doradztwo technicz-
ne w zakresie przetwarzania danych, badania w dziedzinie 
technologii prowadzone przez inżynierów, badania w dziedzi-
nie inżynierii elektrycznej, badania projektów inżynieryjnych, 
badania inżynieryjne, usługi w zakresie analizy danych tech-
nicznych, usługi technologiczne i projektowanie w tym zakre-
sie, usługi opracowywania projektów technicznych, usługi in-
żynieryjne, usługi doradztwa technologicznego w dziedzinie 
generowania energii alternatywnych, usługi doradztwa 
w dziedzinie rozwoju technologicznego, usługi doradztwa 
technologicznego, usługi doradztwa technicznego związane 
z programowaniem komputerowym, usługi doradcze związa-
ne z wydajnością energetyczną, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii teleko-
munikacyjnej, usługi doradcze dotyczące zużycia energii, 
udzielanie porad technicznych związanych ze środkami 
oszczędności energii, sporządzanie rysunków technicznych, 
sporządzanie raportów dotyczących badań technicznych, 
sporządzanie projektów i opracowywanie systemów fotowol-
taicznych, rejestrowanie danych dotyczących zużycia energii 
w budynkach, przygotowywanie rysunków technicznych, 
prowadzenie badań i opracowywanie projektów technicz-

nych, związane z wykorzystywaniem naturalnych źródeł ener-
gii, projektowanie naukowe i technologiczne, projektowanie 
i planowanie techniczne sieci telekomunikacyjnych, projekto-
wanie i opracowywanie produktów inżynieryjnych, projekto-
wanie i opracowywanie sieci dystrybucji energii, projektowa-
nie i opracowywanie systemów do wytwarzania energii rege-
neracyjnej, programowanie elektronicznych systemów kon-
troli, profesjonalne doradztwo w zakresie wydajności energe-
tycznej w budynkach, prace inżynieryjne, prace badawcze 
w dziedzinie nauki i przemysłu, zwłaszcza w zakresie elektrycz-
ności, porady techniczne związane z działaniami mającymi 
na celu oszczędzanie energii, pomiary, badania i eksploracja, 
planowanie techniczne i zarządzanie projektami techniczny-
mi w zakresie opracowywania sprzętu oświetleniowego, opra-
cowywanie systemów do zarządzania energią i prądem, inży-
nieria (prace inżynieryjne), doradztwo związane z usługami 
technologicznymi w dziedzinie zaopatrzenia w prąd i energię, 
doradztwo w zakresie oszczędności energii, doradztwo tech-
nologiczne w zakresie produkcji i używania energii, doradz-
two technologiczne, doradztwo techniczne związane z pro-
gramowaniem komputerów, doradztwo techniczne w zakre-
sie zapobiegania pożarom, doradztwo techniczne w projek-
towaniu maszynerii do wytwarzania obwodów elektronicz-
nych, audyt energetyczny, analizy technologiczne związane 
z zapotrzebowaniem na energię i prąd osób trzecich, usługi 
doradcze w zakresie oprogramowania, usługi doradcze i infor-
macyjne związane z projektowaniem, programowaniem 
i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, usługi 
doradcze i informacyjne związane z projektowaniem oprogra-
mowania komputerowego, usługi doradcze dotyczące opro-
gramowania komputerowego, doradztwo związane z aktuali-
zacją oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakre-
sie oprogramowania komputerowego, doradztwo w spra-
wach oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie 
pisania oprogramowania komputerowego, usługi projektowe 
dotyczące oprogramowania komputerowego, usługi pisania 
programów komputerowych, tworzenie, utrzymywanie i ada-
ptacja oprogramowania komputerowego, tworzenie progra-
mów kontrolnych do kontroli operacji elektrycznych i modu-
łów napędowych, tworzenie programów kontrolnych do au-
tomatycznego pomiaru, montażu, dopasowania i związanej 
z nimi wizualizacji, świadczenie usług informacyjnych, konsul-
tacyjnych i doradczych w zakresie oprogramowania kompu-
terowego, rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem 
komputerowym [pomoc techniczna], przygotowywanie pro-
gramów do przetwarzania danych, projektowanie progra-
mów do przetwarzania danych, projektowanie oprogramo-
wania do smartfonów, projektowanie, opracowywanie i pro-
gramowanie oprogramowania komputerowego, projektowa-
nie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, projekto-
wanie, konserwacja, opracowywanie i aktualizacja oprogra-
mowania komputerowego, projektowanie, konserwacja i ak-
tualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie, 
konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania kom-
puterowego, projektowanie kodów komputerowych, projek-
towanie i rozwój oprogramowania komputerowego, projekto-
wanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplika-
cji mobilnych, projektowanie i opracowywanie oprogramo-
wania komputerowych baz danych, projektowanie i opraco-
wywanie oprogramowania do importowania danych i zarzą-
dzania nimi, projektowanie i opracowywanie oprogramowa-
nia komputerowego do zarządzania bazami danych, projekto-
wanie i opracowywanie oprogramowania do sterowania, re-
gulacji i monitorowania systemów energii słonecznej, progra-
mowanie oprogramowania do zarządzania energią, progra-
mowanie komputerowe dla branży energetycznej, pisanie 
programów komputerowych, pisanie i projektowanie opro-
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gramowania komputerowego, oprogramowanie kompute-
rowe (projektowanie -), oprogramowanie komputerowe (in-
stalacje -), oprogramowanie komputerowe (aktualizacja -), 
inżynieria oprogramowania komputerowego, integracja 
oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramo-
wania do kontroli dostępu jako usługi [ACaaS, Access Control 
as a Service], instalacja, konserwacja i naprawa oprogramo-
wania komputerowego, instalacja, konserwacja, aktualizacja 
i ulepszanie oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w zakresie projektowania i opracowywania oprogramowa-
nia komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania 
oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramo-
wania do przetwarzania danych, udzielanie informacji na te-
mat projektowania i opracowywania oprogramowania, sys-
temów i sieci komputerowych, rozwój, programowanie 
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, doradztwo, 
konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyj-
nych, badania związane ze skomputeryzowaną automatyza-
cją procesów przemysłowych, badania z zakresu skompute-
ryzowanej automatyzacji procesów technicznych, usługi 
w zakresie wspomaganego komputerem projektowania 
technicznego, usługi w zakresie wspomaganego kompute-
rem projektowania i rysunku technicznego, usługi w zakresie 
projektowania wspomaganego komputerowo, usługi w za-
kresie projektowania komputerowego, usługi projektowe 
w dziedzinie sprzętu i programów komputerowych, usługi 
projektowania w odniesieniu do systemów komputerowych, 
usługi projektowania w odniesieniu do sprzętu komputero-
wego, usługi projektowania w odniesieniu do komputerów, 
usługi projektowania technicznego związane z urządzenia-
mi i instalacjami do chłodzenia, usługi projektowania tech-
nicznego związane z instalacjami do zaopatrzenia w wodę, 
usługi projektowania technicznego związane z instalacjami 
do ogrzewania, usługi projektowania technicznego związa-
ne z elektrowniami, usługi projektowania technicznego 
wspomaganego komputerowo, usługi projektowania syste-
mów komputerowych, usługi inżynieryjne oraz usługi inży-
nieryjne wspomagane komputerowo, usługi doradcze w za-
kresie projektowania systemów komputerowych, usługi do-
radcze w zakresie projektowania, usługi doradcze w dziedzi-
nie projektowania systemów informacyjnych, projektowanie 
systemów elektrycznych, projektowanie systemów elektro-
nicznych, projektowanie systemów komputerowych, projek-
towanie systemów oświetleniowych, projektowanie syste-
mów przetwarzania danych, projektowanie techniczne i do-
radztwo, projektowanie płytek obwodów elektrycznych, 
projektowanie na zamówienie i inżynieria w zakresie syste-
mów telefonicznych, systemów telewizji kablowej i światło-
wodów, projektowanie naukowe i technologiczne, doradz-
two w zakresie projektów technologicznych, doradztwo 
w dziedzinie automatyzacji biura i miejsca pracy, doradztwo 
techniczne związane z projektowaniem, doradztwo 
projektowe.

(210) 497906 (220) 2019 03 29
(731) FORTEM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) f

(531) 26.01.18, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi finansowe, administrowanie nierucho-
mościami, agencje mieszkaniowe [nieruchomości], agencje 
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, 37 budownic-
two, rozbiórka budynków, 42 projektowanie budynków.

(210) 497907 (220) 2019 03 29
(731) FORTEM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) f FORTEM S.A.

(531) 26.01.18, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi finansowe, administrowanie nierucho-
mościami, agencje mieszkaniowe [nieruchomości], agencje 
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, 37 budownic-
two, rozbiórka budynków, 42 projektowanie budynków.

(210) 497925 (220) 2019 03 29
(731) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 

W ŁOWICZU, Łowicz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bez deka mleka

(531) 27.05.01, 05.03.11, 29.01.15
(510), (511) 29 wyroby mleczarskie pozbawione składników 
pochodzenia zwierzęcego i odzwierzęcego, sery, desery, jo-
gurty, kefiry, mleko, mleko w proszku, mleko zagęszczone, 
napoje mleczne, śmietana, twarogi pozbawione składników 
pochodzenia zwierzęcego i odzwierzęcego, 35 sprzedaż 
hurtowa i detaliczna produktów mleczarskich pozbawio-
nych składników pochodzenia zwierzęcego i odzwierzęce-
go, prowadzenie sklepów i hurtowni internetowych z artyku-
łami mleczarskimi pozbawionymi składników pochodzenia 
zwierzęcego i odzwierzęcego.

(210) 497941 (220) 2019 03 29
(731) KOWALCZYK GRZEGORZ, Łeba
(540) (znak słowny)
(540) MAATON
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
batony energetyczne i regeneracyjne, żele energetyczne 
i regeneracyjne, koncentraty energetyczne i regeneracyj-
ne, tabletki energetyczne i regeneracyjne, odżywki białko-
we, witaminy i minerały, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
32 napoje, napoje energetyzujące i izotoniczne, napoje re-
generacyjne, napoje dla sportowców, ekstrakty do produkcji 
napojów, 35 usługi agencji importowo-eksportowych, han-
del detaliczny, handel hurtowy i sprzedaż stacjonarna oraz 
internetowa (wysyłkowa, handel elektroniczny, telemarke-
ting) w zakresie następujących towarów: suplementy diety 
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i preparaty dietetyczne, batony energetyczne i regeneracyj-
ne, żele energetyczne i regeneracyjne, koncentraty energe-
tyczne i regeneracyjne, tabletki energetyczne i regeneracyj-
ne, odżywki białkowe, witaminy i minerały, odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, produkty żywnościowe, zdrowa żywność, 
suplementy diety, batony, żele dla sportowców, sprzęt spor-
towy, przyrządy do ćwiczeń, akcesoria sportowe, usługi mar-
ketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, organizowanie targów i wystaw w celu prezentacji i/
lub reklamy towarów i usług, doradztwo i pomoc w zakre-
sie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością 
gospodarczą, optymalizacja stron internetowych, projekto-
wanie materiałów reklamowych i usługi reklamowe, wynaj-
mowanie przestrzeni reklamowej i materiałów reklamowych.

(210) 497996 (220) 2019 04 01
(731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA RYKI, Ryki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RYKI SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA od 1926 

JEDZ naturalne...to seria ryckich produktów 
dedykowanych osobom poszukującym 
tradycyjnego sera o prostym składzie. Do powstania 
takiego sera wystarczą 3 składniki: mleko, sól 
i kultury bakterii. O wyjątkowym smaku decyduje 
zarówno nasza receptura jak i mleko, które pochodzi 
z jednej z najczystszych krain, pachnącej ziołami 
i słońcem - Lubelszczyzny. Właśnie taki jest nasz 
ser! BEZ KONSERWANTÓW BEZ LAKTOZY BEZ GMO 
Z MLEKA OD KRÓW KARMIONYCH PASZAMI BEZ 
GMO ZAWARTOŚĆ LAKTOZY < 0,01 g w 100 g 
PRODUKTU SM RYKI Wyprodukowano w Polsce

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 
27.07.01, 27.07.11, 24.17.01, 24.17.02, 24.17.04, 24.17.05, 
24.17.07, 26.01.06, 26.01.13, 26.01.16, 26.01.17, 26.01.18, 
26.01.19, 26.01.21, 26.01.22, 03.04.01, 03.04.02, 03.04.24, 
03.04.26, 01.03.20, 01.15.15, 05.01.03, 05.01.08, 05.01.09, 
05.01.16, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 06.19.01, 06.19.09, 
06.19.11, 11.03.03, 11.03.10, 08.03.08, 08.03.11, 24.17.25, 
01.17.11, 01.17.25

(510), (511) 29 sery, twarogi, mleko, masło, margaryny 
i ich mieszanki, napoje i przetwory mleczne.

(210) 497999 (220) 2019 04 01
(731) POLIWKO JAROSŁAW, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) KISZ ME NOW
(510), (511) 29 konserwowane warzywa, pasty warzywne, 
przeciery warzywne, mieszanki warzywne, przetwory owo-
cowe, potrawy konserwowe z warzyw, potrawy konser-
wowe z owoców, zupy (składniki do sporządzania), grzyby 
konserwowane, 30 przetwory z warzyw (przetwory do zup 
jarzynowych), musztardy, ketchup, ocet, przyprawy, 40 kisze-
nie warzyw.

(210) 498054 (220) 2019 04 01
(731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA RYKI, Ryki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA RYKI od 1926 SER 

ŻÓŁTY Gouda JEDZ naturalne PROSTY SKŁAD mleko 
sól kultury bakterii

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 
27.07.01, 27.07.11, 03.04.01, 03.04.02, 03.04.24, 03.04.26, 
05.01.03, 05.01.08, 05.01.16, 06.19.01, 06.19.09, 06.19.11, 
05.03.11, 05.03.13, 05.03.16, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.17, 
26.01.18, 26.01.21, 26.01.22, 24.17.01, 24.17.02

(510), (511) 29 sery, twarogi, mleko, masło, margaryny 
i ich mieszanki, napoje i przetwory mleczne.

(210) 498280 (220) 2019 04 05
(731) BIFIX WOJCIECH PIASECKI SPÓŁKA JAWNA,  

Górki Małe
(540) (znak słowny)
(540) BIFIX ADMIRAL TEA
(510), (511) 5 herbaty ziołowe lecznicze, zioła lecznicze, 
30 herbaty.

(210) 498285 (220) 2019 04 05
(731) MICHALCZAK KATARZYNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MASZ TWARZ
(510), (511) 44 masaże, usługi kosmetyczne.
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(210) 498325 (220) 2019 04 05
(731) NOWOBILSKA-GRYZIAK EWA, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Blanket Story

(531) 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 11 lampy oświetleniowe, wiszące, stojące, 20 po-
ściel niemowlęca, pościel do łóżeczek dziecięcych, niemow-
lęcych, poduszki, 24 bielizna pościelowa i koce, narzuty 
pikowane, bielizna pościelowa i stołowa, pościel dla dzieci, 
osłona do łóżek dziecięcych, tkaniny pościelowe w formie 
śpiworów, bielizna pościelowa dla niemowląt, bielizna po-
ścielowa z papieru, pościel jako materiały tekstylne, wsypa 
- bielizna pościelowa.

(210) 498340 (220) 2019 04 05
(731) ŚWIERLIKOWSKA MAGDALENA CARPETS&MORE, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARPETS & MORE

(531) 27.05.01, 27.05.24, 25.05.02
(510), (511) 27 dywany, chodniki i maty, maty, maty łazien-
kowe [dywaniki], podkładki pod dywany, pokrycia podło-
gowe, tapeta, tapety tekstylne, ścienne tekstylne materiały 
wykończeniowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w skle-
pach internetowych i stacjonarnych w zakresie dywanów, 
wykładzin dywanowych, przedmiotów wyposażenia wnętrz 
i mebli, pokazy towarów w zakresie dywanów, wykładzin 
dywanowych, przedmiotów wyposażenia wnętrz i me-
bli, 42 projektowanie dywanów, projektowanie dekoracji 
wnętrz, doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, usługi pro-
jektowania w zakresie umeblowania, usługi grafików, wzor-
nictwo przemysłowe.

(210) 498341 (220) 2019 04 05
(731) CHAŁUBIEC WIOLETTA GRUPA VLEX,  

Miasteczko Śląskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APART K2

(531) 06.01.02, 05.01.01, 05.01.10, 03.04.14, 26.11.02, 26.04.03, 
26.04.16, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 43 usługi gastronomiczne w tym prowadzenie 
barów, restauracji, moteli, pensjonatów, usługi cateringowe, 
usługi hotelarskie, wynajmowanie pomieszczeń i kwater 
na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia.

(210) 498352 (220) 2019 04 08
(731) EKO-VIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Q FELEK
(510), (511) 32 piwo.

(210) 498376 (220) 2019 04 08
(731) KORSZEWSKI JERZY, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) endermo
(510), (511) 25 odzież gotowa, kombinezony do wykonywa-
nia w nich zabiegów medycznego i kosmetycznego masażu.

(210) 498431 (220) 2019 04 08
(731) GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIA, 

Katowice
(540) (znak słowny)
(540) GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIA
(510), (511) 16 artykuły papiernicze i materiały piśmienne, 
materiały drukowane, albumy, bilety, ulotki informacyjne 
i reklamowe, materiały promocyjne, karty okolicznościowe, 
kalendarze, znaczki, mapy, broszury, czasopisma, nalepki, na-
klejki, notatniki, plakaty, papier listowy i bloki listowe, zakładki 
do książek, artykuły do pisania, 35 zarządzanie, zarządzanie 
administracyjne oraz koordynacja w zakresie marketingu, 
promocji, reklamy, ekonomii, ekologii oraz działań w zakre-
sie społeczno-kulturowym, doradztwo, konsultacje i pomoc 
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dostarczanie in-
formacji marketingowych oraz dostarczanie powierzchni 
reklamowych, w tym w globalnej sieci komputerowej, wy-
najem przestrzeni reklamowej on-line, udostępnianie miej-
sca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, 
rozpowszechnianie reklam, w tym przez Internet, dystrybu-
cja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyj-
nych, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, organizacja i prowadzenie imprez reklamo-
wych, spotkań biznesowych, targów i wystaw, planowanie 
strategii marketingowych, produkcja wizualnych materiałów 
reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, udo-
stępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, 
udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, udostęp-
nianie informacji za pośrednictwem strony internetowej, 
udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą środków 
elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych, udzie-
lanie pomocy urzędniczej, usługi marketingowe świadczone 
za pomocą sieci cyfrowych, usługi online z zakresu nawią-
zywania kontaktów biznesowych, analizy rynku i badania 
rynkowe, prognozy rynkowe, przygotowywanie opracowań 
projektów dotyczących tematyki działalności gospodarczej, 
usługi doradcze dotyczące zarządzania działalnością gospo-
darczą w sektorze publicznym, usługi pośrednictwa związa-
ne z inwestycjami infrastrukturalnymi, badaniami i rozwojem 
oraz związane z działalnością gospodarczą, usługi reklamo-
we ukierunkowane na promowanie działań zwiększających 
świadomość społeczeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw 
ekologicznych, kwestii społecznych, kulturowych, ekono-
micznych, zdrowotnych, usługi w zakresie nabywania towa-
rów bądź usług, 39 transport pasażerski, autobusowe usługi 
transportowe, organizowanie, planowanie, koordynacja, in-
tegracja oraz rozwój transportu pasażerskiego, usługi infor-
macyjne dotyczące transportu pasażerskiego, w tym świad-
czone on-line, obsługa pasażerów, a zwłaszcza obsługa 
użytkowników transportu pasażerskiego, usługi transportu 
zbiorowego dla ludności, informacja turystyczna, 41 publika-
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cja i redagowanie materiałów i tekstów, redagowanie tekstów 
pisanych innych niż reklamowe, udostępnianie publikacji on-
-line, usługi w zakresie publikacji biuletynów, przewodników, 
map, usługi wydawnicze i reporterskie, informacja o eduka-
cji, rozrywce, rekreacji, wypoczynku, organizowanie wystaw 
związanych z kulturą i edukacją, organizowanie przedsta-
wień, koncertów, konferencji, kongresów, festynów, pokazów 
związanych z edukacją, kulturą lub rekreacją, organizowanie 
szkoleń, seminariów, warsztatów, organizowanie imprez roz-
rywkowych, dystrybucja i rezerwacja biletów na imprezy 
i wydarzenia kulturalne, edukacyjne, sportowe i rozrywkowe, 
42 doradztwo i konsultacje w zakresie projektów architekto-
nicznych i budowlanych, a zwłaszcza dotyczące projektowa-
nia architektonicznego w zakresie planowania miast, doradz-
two i konsultacje w zakresie projektowania sieci dróg oraz 
projektowania w dziedzinie ruchu drogowego i transportu, 
projektowanie urbanistyczne, sporządzanie raportów doty-
czących architektury, sporządzanie raportów dotyczących 
planowania nieruchomości, usługi doradcze w zakresie pla-
nowania geograficznego, usługi doradcze związane z urba-
nistyką, planowanie budowy nieruchomości.

(210) 498432 (220) 2019 04 08
(731) GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIA, 

Katowice
(540) (znak słowny)
(540) METROPOLIA GZM
(510), (511) 16 artykuły papiernicze i materiały piśmienne, 
materiały drukowane, albumy, bilety, ulotki informacyjne 
i reklamowe, materiały promocyjne, karty okolicznościowe, 
kalendarze, znaczki, mapy, broszury, czasopisma, nalepki, na-
klejki, notatniki, plakaty, papier listowy i bloki listowe, zakładki 
do książek, artykuły do pisania, 35 zarządzanie, zarządzanie 
administracyjne oraz koordynacja w zakresie marketingu, 
promocji, reklamy, ekonomii, ekologii, oraz działań w zakre-
sie społeczno-kulturowym, doradztwo, konsultacje i pomoc 
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dostarczanie in-
formacji marketingowych oraz dostarczanie powierzchni 
reklamowych, w tym w globalnej sieci komputerowej, wy-
najem przestrzeni reklamowej on-line, udostępnianie miej-
sca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, 
rozpowszechnianie reklam, w tym przez Internet, dystrybu-
cja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyj-
nych, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, organizacja i prowadzenie imprez reklamo-
wych, spotkań biznesowych, targów i wystaw, planowanie 
strategii marketingowych, produkcja wizualnych materiałów 
reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, udo-
stępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, 
udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, udostęp-
nianie informacji za pośrednictwem strony internetowej, 
udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą środków 
elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych, udzie-
lanie pomocy urzędniczej, usługi marketingowe świadczone 
za pomocą sieci cyfrowych, usługi online z zakresu nawią-
zywania kontaktów biznesowych, analizy rynku i badania 
rynkowe, prognozy rynkowe, przygotowywanie opracowań 
projektów dotyczących tematyki działalności gospodarczej, 
usługi doradcze dotyczące zarządzania działalnością gospo-
darczą w sektorze publicznym, usługi pośrednictwa związa-
ne z inwestycjami infrastrukturalnymi, badaniami i rozwojem 
oraz związane z działalnością gospodarczą, usługi reklamo-
we ukierunkowane na promowanie działań zwiększających 
świadomość społeczeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw 
ekologicznych, kwestii społecznych, kulturowych, ekono-
micznych, zdrowotnych, usługi w zakresie nabywania towa-

rów bądź usług, 39 transport pasażerski, autobusowe usługi 
transportowe, organizowanie, planowanie, koordynacja, in-
tegracja oraz rozwój transportu pasażerskiego, usługi infor-
macyjne dotyczące transportu pasażerskiego, w tym świad-
czone on-line, obsługa pasażerów, a zwłaszcza obsługa 
użytkowników transportu pasażerskiego, usługi transportu 
zbiorowego dla ludności, informacja turystyczna, 41 publika-
cja i redagowanie materiałów i tekstów, redagowanie tekstów 
pisanych innych niż reklamowe, udostępnianie publikacji on-
-line, usługi w zakresie publikacji biuletynów, przewodników, 
map, usługi wydawnicze i reporterskie, informacja o eduka-
cji, rozrywce, rekreacji, wypoczynku, organizowanie wystaw 
związanych z kulturą i edukacją, organizowanie przedsta-
wień, koncertów, konferencji, kongresów, festynów, pokazów 
związanych z edukacją, kulturą lub rekreacją, organizowanie 
szkoleń, seminariów, warsztatów, organizowanie imprez roz-
rywkowych, dystrybucja i rezerwacja biletów na imprezy 
i wydarzenia kulturalne, edukacyjne, sportowe i rozrywkowe, 
42 doradztwo i konsultacje w zakresie projektów architekto-
nicznych i budowlanych, a zwłaszcza dotyczące projektowa-
nia architektonicznego w zakresie planowania miast, doradz-
two i konsultacje w zakresie projektowania sieci dróg oraz 
projektowania w dziedzinie ruchu drogowego i transportu, 
projektowanie urbanistyczne, sporządzanie raportów doty-
czących architektury, sporządzanie raportów dotyczących 
planowania nieruchomości, usługi doradcze w zakresie pla-
nowania geograficznego, usługi doradcze związane z urba-
nistyką, planowanie budowy nieruchomości.

(210) 498433 (220) 2019 04 08
(731) EUROKREATOR T&C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, outsourcing [doradz-
two biznesowe], doradztwo dotyczące reklamy prasowej, 
doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo w zakre-
sie marketingu, doradztwo dotyczące zarządzania marketin-
gowego, doradztwo związane z zarządzaniem, doradztwo 
biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie tożsamości 
przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, 
doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury firm, doradz-
two dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, do-
radztwo w zakresie wydajności przedsiębiorstw, doradztwo 
w zakresie zarządzania firmą, doradztwo w zakresie efektyw-
ności biznesowej, doradztwo i konsultacje dotyczące zatrud-
nienia, doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, doradz-
two w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo bizneso-
we dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo w zakresie 
zarządzania marketingowego, zarządzanie personalne, do-
radztwo w zakresie badań rynku, doradztwo specjalistyczne 
w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie analizy bizne-
sowej, doradztwo w zakresie planowania kariery, doradztwo 
w zakresie marketingu biznesowego, doradztwo w sprawach 
zarządzania personelem, doradztwo w zakresie zarządzania 
personelem, doradztwo w zakresie segmentacji rynku, do-
radztwo w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie public relations, doradztwo dotyczące organizo-
wania działalności gospodarczej, doradztwo w dziedzinie 
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public relations, doradztwo w zakresie planowania działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania dzia-
łalnością handlową, doradztwo i informacja o działalności 
gospodarczej, doradztwo handlowe w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, doradztwo biznesowe w zakresie mar-
ketingu strategicznego, doradztwo w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, doradztwo związanie z rozwo-
jem wizerunku firmy, doradztwo specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej, doradztwo związane z wyborem 
kadry kierowniczej, doradztwo w zakresie prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo marketingowe w zakresie 
mediów społecznościowych, doradztwo w zakresie strategii 
dla przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie organizacji dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania 
działalności gospodarczej, profesjonalne doradztwo w zakre-
sie prowadzenia działalności gospodarczej, profesjonalne do-
radztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodar-
czej, doradztwo w zakresie organizacji zarządzania przedsię-
biorstwami, zarządzanie i doradztwo w sprawach działalno-
ści gospodarczej, doradztwo w zakresie usług reklamowych 
i promocyjnych, doradztwo w dziedzinie strategii komunika-
cyjnych public relations, zarządzanie procesami biznesowy-
mi i doradztwo w tym zakresie, zarządzanie procesami go-
spodarczymi i doradztwo w tym zakresie, doradztwo w dzie-
dzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, 
doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji lub zarzą-
dzania przedsiębiorstwem handlowym, doradztwo w zakre-
sie działalności gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, 
doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie 
reklamy, marketingu i promocji, doradztwo i zarządzanie 
biznesowe w zakresie wprowadzania nowych produktów 
na rynek, audyt przedsiębiorstw, audyt działalności gospo-
darczej, doradztwo związane z audytem, rozwój kampanii 
promocyjnych dla przedsiębiorstw, kursy szkoleniowe w za-
kresie rozwoju osobistego, usługi w zakresie strategii rozwoju 
marki, konsultacje w zakresie zarządzania firmą w dziedzinie 
rozwoju kadry kierowniczej i przywódców, rozwój kampa-
nii promocyjnych dla przedsiębiorstw, usługi zarządzania 
biznesowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, 41 szko-
lenie związane z karierą zawodową, organizowanie konfe-
rencji związanych ze szkoleniem zawodowym, usługi edu-
kacyjne związane ze szkoleniem sprzedażowym, szkolenia 
personelu, szkolenia komputerowe, szkolenia edukacyjne, 
szkolenia biznesowe, prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
usługi szkolenia zawodowego, nauczanie i szkolenia, usługi 
szkolenia personelu, szkolenia dla dorosłych, usługi szkolenia 
dla personelu, szkolenia w zakresie reklamy, szkolenia zwią-
zane z finansami, udzielanie kursów szkolenia zawodowego, 
szkolenia w dziedzinie biznesu, przekazywanie know-how 
[szkolenia], szkolenia z zakresu public relations, szkolenia 
w zakresie technik komunikacyjnych, usługi w zakresie szko-
lenia zawodowego, szkolenia w zakresie umiejętności biz-
nesowych, szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, 
doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, usługi szkole-
nia w dziedzinie zarządzania, skomputeryzowane szkolenia 
w dziedzinie doradztwa zawodowego, przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkole-
nia w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi 
konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, usługi 
edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, doradz-
two w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkole-
nia], szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami 
i pracownikami, usługi doradcze w zakresie edukacji i szkole-

nia kierownictwa i personelu, nauczanie i szkolenia w dzie-
dzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, usługi 
doradcze i informacyjne związanie z przygotowywaniem, 
organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], 
organizowanie wykładów, organizowanie wykładów eduka-
cyjnych, organizowanie i prowadzenie wykładów, wykłady 
na temat umiejętności marketingowych, produkcja mate-
riałów kursowych rozprowadzanych na wykładach zawodo-
wych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych 
na profesjonalnych wykładach, usługi w zakresie wykładów 
związane z umiejętnościami zarządzania, usługi w zakresie 
wykładów związane z umiejętnościami sprzedażowymi, or-
ganizowanie gier edukacyjnych, szkolenie biznesowe pro-
wadzone za pomocą gry, trening rozwoju osobistego, kursy 
szkoleniowe w zakresie badań i rozwoju.

(210) 498452 (220) 2019 04 09
(731) BIFIX WOJCIECH PIASECKI SPÓŁKA JAWNA,  

Górki Małe
(540) (znak słowny)
(540) BIFIX THEA
(510), (511) 5 herbaty ziołowe lecznicze, zioła lecznicze, 
30 herbaty.

(210) 498466 (220) 2019 04 09
(731) BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Dębica

(540) (znak słowny)
(540) Bratex Dual Matt
(510), (511) 1 preparaty chemiczne dla przemysłu, prepa-
raty chemiczne do wytwarzania farb, rozpuszczalniki do la-
kierów, preparaty chemiczne ułatwiające stapianie metali, 
środki do hartowania metali, środki do utwardzania metali, 
środki do konserwacja ceramiki, środki do konserwacji beto-
nu, środki do konserwacji cegieł, środki do konserwacji ce-
mentu, preparaty do konserwacji gumy/kauczuku, preparaty 
do konserwacji murów, preparaty do konserwacji pokryć da-
chowych, preparaty chemiczne do matowienia emalii, środki 
do matowienia, preparaty do matowienia emalii lub szkła, 
2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i za-
bezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice 
naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy, 
dekoratorów, drukarzy i artystów, powłoki [farby], powłoki 
do drewna [farby], powłoki do krycia dachów papą [farby], 
powłoki do smołowania papy [farby], rozcieńczalniki do farb, 
farby, farby płynne i proszkowe, farby do pokryć dachowych, 
lakiery do pokryć dachowych, farby i lakiery do osprzętu 
do pokryć dachowych, farby bakteriobójcze, farby ognio-
odporne, farby podkładowe, farby przeciw zanieczysz-
czeniom, farby stosowane w ceramice, farby zawierające 
azbest, lakiery, rozcieńczalniki do lakierów, preparaty zapo-
biegające matowieniu metali, oleje przeciwrdzewne, smary 
przeciwrdzewne, preparaty przeciwwilgociowe stosowane 
w murarstwie, bejce do drewna, barwniki do drewna, oleje 
do konserwacji drewna, preparaty do konserwacji drewna, 
emalie [lakiery], emalie do malowania, minia, kit stolarski, 
preparaty zabezpieczające do metali, metal w proszku dla 
malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, spoiwa do farb, 
szkliwo [powłoki], środki antykorozyjne, taśmy antykorozyj-
ne, terpentyna [rozcieńczalnik do farb], zagęszczacze do farb, 
6 metale w formie sproszkowanej [metale sproszkowane], 
metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy do nich, 
blacha, blachodachówka, 35 zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów, mianowicie: preparaty chemicz-
ne dla przemysłu, preparaty chemiczne do wytwarzania 
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farb, rozpuszczalniki do lakierów, preparaty chemiczne uła-
twiające stapianie metali, środki do hartowania metali, środ-
ki do utwardzania metali, środki do konserwacja ceramiki, 
środki do konserwacji betonu, środki do konserwacji cegieł, 
środki do konserwacji cementu, preparaty do konserwacji 
gumy/kauczuku, preparaty do konserwacji murów, prepa-
raty do konserwacji pokryć dachowych, preparaty chemicz-
ne do matowienia emalii, środki do matowienia, preparaty 
do matowienia emalii lub szkła, farby, pokosty, lakiery, środki 
zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, 
zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metaliczne i for-
my proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, 
powłoki [farby], powłoki do drewna [farby], powłoki do kry-
cia dachów papą [farby], powłoki do smołowania papy [far-
by], rozcieńczalniki do farb, farby, farby płynne i proszkowe, 
farby do pokryć dachowych, lakiery do pokryć dachowych, 
farby i lakiery do osprzętu do pokryć dachowych, farby bak-
teriobójcze, farby ognioodporne, farby podkładowe, farby 
przeciw zanieczyszczeniom, farby stosowane w ceramice, 
farby zawierające azbest, lakiery, rozcieńczalniki do lakierów, 
preparaty zapobiegające matowieniu metali, oleje przeciw-
rdzewne, smary przeciwrdzewne, preparaty przeciwwilgo-
ciowe stosowane w murarstwie, bejce do drewna, barwniki 
do drewna, oleje do konserwacji drewna, preparaty do kon-
serwacji drewna, emalie [lakiery], emalie do malowania, mi-
nia, kit stolarski, preparaty zabezpieczające do metali, metal 
w proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, 
spoiwa do farb, szkliwo [powłoki], środki antykorozyjne, ta-
śmy antykorozyjne, terpentyna [rozcieńczalnik do farb], za-
gęszczacze do farb, metale w formie sproszkowanej [metale 
sproszkowane], metalowe pokrycia dachowe i osprzęt me-
talowy do nich, blacha, blachodachówka, preparaty do usu-
wania farb, środki do usuwania lakierów, oleje przemysłowe 
i tłuszcze, smary, oleje do farb, oleje do konserwacji murów, 
rozpylacze do farb, materiały izolacyjne, farby izolacyjne, la-
kier izolacyjny, powłoki [materiały budowlane], niemetalowe 
pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich, dachówki 
niemetalowe, w sposób umożliwiający ich wygodne ogląda-
nie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie oraz 
drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych 
towarów.

(210) 498501 (220) 2019 04 23
(731) LACTALIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) JOVI I KEFIR SUSZONA ŚLIWKA

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 
02.09.01, 05.07.14, 01.15.14, 01.15.15, 08.03.01, 08.03.25, 
01.03.02, 01.03.12, 01.03.17, 19.07.01, 19.07.16, 19.07.22, 
25.01.15, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.06, 
26.04.18, 26.04.22, 26.11.13

(510), (511) 29 produkty mleczne i na bazie mleka, kefir 
smakowy.

(210) 498526 (220) 2019 04 10
(731) Jemie B.V., Oosterhout, NL
(540) (znak słowny)
(540) CANNA RHIZOTONIC
(510), (511) 1 środki chemiczne stosowane w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie, nawozy, w tym nawozy płynne, 
preparaty do wzrostu roślin.

(210) 498538 (220) 2019 04 10
(731) AVENIR MEDICAL POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) twojesoczewki twojesoczewki.com

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 35 prowadzenie sklepu w zakresie soczewek 
kontaktowych i akcesoriów pielęgnacyjnych, 44 usługi 
optyczne.

(210) 498549 (220) 2019 04 10
(731) KRAKOWIAK AGNIESZKA, KRAKOWIAK KRZYSZTOF 

KRAKUS SPÓŁKA CYWILNA, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUCHNIA OTWARTA 2019

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.07.01, 27.07.11, 27.03.02, 02.01.16, 
02.01.17, 02.01.23

(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
usługi restauracyjne.

(210) 498553 (220) 2019 04 10
(731) AVENIR MEDICAL POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) twojesoczewki twojesoczewki.com

(531) 16.03.13, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 prowadzenie sklepu w zakresie soczewek 
kontaktowych i akcesoriów pielęgnacyjnch, 44 usługi 
optyczne.
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(210) 498589 (220) 2019 04 10
(731) PENKOWSKI RAFAŁ, TEWS WALDEMAR CARPENTER 

SPÓŁKA CYWILNA, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WR mini CRANE

(531) 15.01.19, 14.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 wynajem dźwigów i żurawi, konserwacja 
dźwigów i żurawi, naprawa dźwigów i żurawi, usługi ogól-
nobudowlane, 39 usługi transportowe za pomocą dźwigów 
i żurawi.

(210) 498590 (220) 2019 04 10
(731) PENKOWSKI RAFAŁ, TEWS WALDEMAR CARPENTER 

SPÓŁKA CYWILNA, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARPENTER

(531) 26.11.02, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielo-
branżowej oraz sklepu internetowego i sklepu wysyłkowego 
w zakresie następujących towarów: meble, materiały bu-
dowlane, materiały wykończenia wnętrz, materiały ogrodo-
we, drzwi, okna, bramy garażowe, rolety, roletki materiałowe, 
żaluzje, klamki, parapety, witraże, ogrodzenia, automatyka 
do otwierania i zamykania drzwi, okien, rolet oraz bram, 
37 usługi ogólnobudowlane, wynajem sprzętu budowlane-
go, usługi w zakresie montażu mebli, drzwi, okien, bram ga-
rażowych, rolet zewnętrznych, roletek materiałowych, żaluzji, 
klamek, parapetów, witraży, ogrodzeń, zabudowy balkonów, 
automatyki do otwierania i zamykania drzwi, okien, rolet oraz 
bram garażowych i ogrodzeniowych, wynajem dźwigów 
i żurawi, konserwacja dźwigów i żurawi, naprawa dźwigów 
i żurawi.

(210) 498601 (220) 2019 04 11
(731) MANAGEMENT CONSULTANTS SPÓŁKA 

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

(531) 05.03.11, 01.15.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 suplementy diety i preparaty die-
tetyczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, 30 sól, 
przyprawy i dodatki smakowe, cukry, naturalne słodziki, po-
lewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, kawa, her-
bata, kakao i namiastki tych towarów, lód, lody spożywcze, 
mrożone jogurty i sorbety, wypieki, wyroby cukiernicze, cze-
kolada i desery, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych 
towarów, preparaty do pieczenia i drożdże.

(210) 498619 (220) 2019 04 11
(731) SARNIK KAROLINA, Sosnowiec
(540) (znak słowny)
(540) siedzieje
(510), (511) 35 reklama, obróbka tekstów, promocja sprzeda-
ży dla osób trzecich, reklama online za pośrednictwem sieci 
komputerowej, usługi marketingowe, usługi w zakresie opra-
cowania graficznego do celów reklamowych, wyszukiwanie 
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, usłu-
gi rozrywkowe dostarczane przez Internet, marketing inter-
netowy, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, orga-
nizowanie aukcji internetowych, reklama biznesowych stron 
internetowych, organizacja subskrypcji usług internetowych, 
reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, udostęp-
nianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach 
i magazynach, publikowanie elektronicznych gazet do-
stępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 
publikowanie druków do celów reklamowych, dystrybucja 
drukowanych materiałów reklamowych, 41 rozrywka, usługi 
rozrywkowe, organizowanie i prowadzenie koncertów, or-
ganizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie kon-
kursów (edukacja lub rozrywka), organizowanie zawodów 
sportowych, planowanie przyjęć (rozrywka), publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tek-
stów (innych niż teksty reklamowe), udostępnianie publika-
cji elektronicznych, nie do pobrania, udostępnianie muzyki 
cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, usługi edycji wideo 
na potrzeby realizacji imprez udostępnianie rozrywki mul-
timedialnej za pomocą strony internetowej, udostępnianie 
rozrywki wideo za pomocą strony internetowej, udostępnia-
nie wydarzeń sportowych za pomocą strony internetowej, 
publikowanie czasopism internetowych, udostępnianie mu-
zyki cyfrowej z Internetu, organizowanie konkursów za po-
średnictwem Internetu, organizacja przyjęć, planowanie 
przyjęć, dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, 
publikacja i redagowanie materiałów drukowanych.

(210) 498620 (220) 2019 04 11
(731) Talpa Content B.V., RL Laren, NL
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TO BYŁ ROK!

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 
27.05.10, 27.05.11, 24.17.01, 24.17.04, 16.01.05, 26.04.01, 
26.04.09, 26.04.18, 25.07.21

(510), (511) 9 urządzenia audiowizualne, urządzenia do na-
grywania, transmisji lub odtwarzania tekstu, dźwięku i/lub 
obrazu, magnetyczne nośniki danych, nośniki obrazu i/lub 
dźwięku w postaci dysku, nagrania muzyczne, dźwiękowe 
i audiowizualne do pobrania, kasety, płyty CD, kasety wi-
deo, płyty VCD, interaktywne płyty CD (CDI), płyty z pamię-
cią tylko do odczytu (CD-ROM), płyty DVD, cyfrowe nośniki 
danych, publikacje elektroniczne i cyfrowe, do pobrania lub 
na nośnikach danych, urządzenia do przetwarzania danych, 
komputery, w tym komputery do grania w gry, sprzęt pery-
feryjny do komputerów, urządzenia telewizyjne, sprzęt tele-
foniczny, oprogramowanie komputerowe, gry komputerowe 
(oprogramowanie), w tym gry on-line, okulary, okulary prze-
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ciwsłoneczne, aplikacje do telefonów komórkowych, smart-
fonów, komputerów przenośnych, komputerów i odtwarza-
czy mediów, 28 gry, zabawki, elektroniczne gry do używania 
w połączeniu z telewizorem, urządzenia do gier komputero-
wych, artykuły gimnastyczne i sportowe nie ujęte w innych 
klasach, 41 edukacja, nauczanie, usługi rozrywkowe, zajęcia 
sportowe i kulturalne, montaż, produkcja, reżyseria i emisja 
programów radiowych, telewizyjnych, audiowizualnych, 
muzycznych, rozrywkowych i teatralnych, wynajmowanie, 
wydawanie i wypożyczanie nagrań dźwiękowych i/lub ob-
razowych zawierających programy radiowe, telewizyjne, au-
diowizualne, muzyczne, rozrywkowe i teatralne, produkcja 
filmów wideo, organizowanie imprez sportowych, kultural-
nych, muzycznych i edukacyjnych, organizacja i prowadze-
nie imprez, koncertów, festiwali, widowisk i imprez muzycz-
nych, usługi muzyków i innych wykonawców, wykonywanie 
i komponowanie utworów muzycznych, wynajem nagrań 
dźwiękowych, urządzeń do nagrań dźwiękowych oraz in-
strumentów muzycznych, nagrywanie, produkcja oraz post-
-produkcja utworów muzycznych, filmów oraz nagrań obra-
zu i/lub dźwięku, publikowanie, wypożyczanie lub wynajem 
utworów muzycznych, filmów, filmów wideo oraz nagrań 
obrazu i/lub dźwięku, udzielanie informacji w zakresie show 
businessu, rozrywki, programów radiowych i telewizyjnych, 
filmów kinowych, kultury, edukacji, rozrywki i sportu (treści), 
opracowywanie koncepcji do programów rozrywkowych 
do radia i telewizji, w tym formatów, wypożyczanie dekoracji 
teatralnych, wypożyczanie zestawów radiowych i telewizyj-
nych, publikowanie, wypożyczanie i udostępnianie książek, 
gazet, magazynów, przewodników, wykazów programów 
i innych publikacji, usługi wydawnicze, usługi w zakresie lo-
terii, wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone za po-
średnictwem radia, telewizji, telegazety, Internetu lub innych 
sieci elektronicznych i innych, usługi biur redakcyjnych (nie-
publicystyczne), tworzenie reportaży zdjęciowych, filmo-
wych i wideo, usługi fotograficzne, organizowanie przedsta-
wień w ramach usług impresariatu.

(210) 498649 (220) 2019 04 12
(731) WRÓBEL JAN WARAN, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JEST tylko jeden waran

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe słupy na afisze, metalowe barierki 
bezpieczeństwa na drogach, metalowe barierki blacha [pły-
ty, arkusze], blacha stalowa ocynowana, boazeria metalowa, 
bramy metalowe, metalowe budki telefoniczne, metalowe 
materiały zbrojeniowe dla budownictwa, rudy chromu, cyfry 
i litery z metali nieszlachetnych z wyjątkiem czcionek, dra-
biny metalowe, przenośne konstrukcje metalowe, konstruk-
cje stalowe stosowane w budownictwie, metalowe kotwy 
łączące, kraty metalowe [ruszty], nieświecące metalowe 
numery domów, ogrodzenia metalowe, metalowe palety 
transportowe, metalowe palety załadowcze, metalowe prę-
ty i słupki ogrodzeniowe, cienka siatka druciana, metalowe 
skrzynki na listy, puste metalowe skrzynki na narzędzia, me-
talowe słupy ogłoszeniowe, drobne wyroby żelazne, 9 elek-
troniczne tablice wyświetlające, interaktywne tablice elektro-
niczne, neony reklamowe, 20 biblioteczki [regały na książki], 
dekoracje wiszące [ozdoby], drabiny z drewna lub tworzyw 

sztucznych, drzwi do mebli, etykiety z tworzyw sztucznych, 
garderoby, haczyki na ubrania niemetalowe, haczyki, nieme-
talowe do wieszaków stojących na ubrania, kanapo - tapcza-
ny, kanapy, karnisze do zasłon, kartoteki [meble], komody, 
korki, kosze piekarskie, kredensy, lustra (srebrzone szkło), łóż-
ka, łóżka drewniane, manekiny na ubrania, materace, meble, 
meble biurowe, meble metalowe, meble ogrodowe, meble 
szkolne, nogi do mebli, ramy do obrazów, opakowania drew-
niane do butelek, osprzęt niemetalowy do drzwi, osprzęt 
niemetalowy do łóżek, osprzęt niemetalowy do mebli, 
osprzęt niemetalowy do okien, ozdoby z tworzyw sztucz-
nych do artykułów spożywczych, palety transportowe nie-
metalowe, palety załadowcze niemetalowe, panele drewnia-
ne do mebli, parawany [meble], podstawy łóżek, pojemniki 
do pakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki niemetalo-
we [składowanie, transport], pokrowce na odzież [magazy-
nowanie], pokrowce na odzież [szafa], poziome żaluzje we-
wnętrzne z lamelkami, półka na talerze, półki biblioteczne, 
półki do kartotek [meble], pudełka drewniane lub z tworzyw 
sztucznych, siedzenia metalowe, stojaki do wieszania ubrań, 
stojaki do wystawiania gazet, stojaki na książki [meble], stoja-
ki na parasole, stoły, stoły metalowe, stopki do mebli, stopnie 
niemetalowe do drabin, szafki do przechowywania żywno-
ści, szafki na lekarstwa, szafki zamykane, szafki ze schowka-
mi, szafy wnękowe, szezlongi, szyldy z drewna lub tworzyw 
sztucznych, tablice ogłoszeniowe, tabliczki znamionowe nie-
metalowe, taborety, toaletki, wezgłowia, wieszaki na ubrania, 
wieszaki na torby niemetalowe, wolnostojące przepierzenia 
[meble], wózki barowe ruchome do podawania herbaty, 
wózki metalowe, wsporniki metalowe do mebli, wykończe-
niowe elementy z tworzyw sztucznych, wyroby stolarskie, 
zagłówki [meble].

(210) 498653 (220) 2019 04 12
(731) FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego 

i Administracji
(510), (511) 35 badania marketingowe, badania opinii pu-
blicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności 
gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działal-
ności gospodarczej/ doradztwo i pomoc w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzanie 
personelem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, outso-
urcing, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, 
sondaże opinii, prognozy ekonomiczne, udzielanie organiza-
cyjnego, merytorycznego i technicznego wsparcia osobom 
i podmiotom, inicjowanie i wspieranie współpracy partne-
rów z różnych sektorów służącej podnoszeniu standardów 
i profesjonalizacji działań podmiotów samorządowych, orga-
nizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
rekrutacja personelu, reklama, reklama korespondencyjna, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie 
tekstów reklamowych i sponsorowanych, dystrybucja mate-
riałów reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, agencje informacyjne, public 
relations, usługi konsultingowe w kwestiach ekonomicznych, 
usługi konsultingowe w kwestiach rozwoju lokalnego jedno-
stek samorządu terytorialnego, usługi konsultingowe w kwe-
stiach opracowywania strategii działania przedsiębiorstw, 
marketing, doradztwo i pomoc w zakresie marketingu przed-
siębiorstwa, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji 
społecznych, prace biurowe, przygotowywanie dokumen-
tów, pomoc w przygotowywaniu dokumentów, wynajem 
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sprzętu biurowego, informacja o powyższych usługach, 
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność kulturalna, 
edukacja, informacja o edukacji, instruktaże, organizowanie, 
prowadzenie i obsługa konferencji, kongresów, szkoleń, kur-
sów, seminariów, sympozjów, zjazdów, forów, organizowanie 
prelekcji, organizowanie konkursów, publikowanie tekstów 
innych niż reklamowe, usługi w zakresie publikacji periody-
ków i druków, także w formie elektronicznej, publikowanie 
książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, pi-
sanie tekstów innych niż reklamowych, organizowanie wy-
staw z dziedziny kultury lub edukacji, doradztwo zawodowe, 
wynajem sprzętu konferencyjnego, usługi konsultingowe 
w kwestiach rozwoju oświaty, kształcenia, edukacji, usługi 
wydawnicze, informacja o powyższych usługach.

(210) 498719 (220) 2019 04 15
(731) AMBER & GEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kozery
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PANDA SUPER MARKET

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.11, 03.01.15, 
03.01.16, 03.01.22, 03.01.24, 24.17.25, 26.01.01, 26.01.04, 
26.01.11, 26.01.15, 26.01.16, 26.01.21, 26.04.02, 26.04.05, 
26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej w za-
kresie artykułów spożywczych i produktów luksusowych, ar-
tykułów higienicznych, środków do prania i czyszczenia, ko-
smetyków, lekarstw, artykułów i przyborów kuchennych lub 
gospodarstwa domowego, naczyń stołowych i sztućców, 
artykułów biurowych, artykułów rzemieślniczych, artykułów 
dekoracyjnych, materiałów piśmiennych i artykułów szkol-
nych, odzieży, obuwia, wyrobów włókienniczych, w szcze-
gólności wyrobów włókienniczych użytku domowego, 
artykułów pasmanteryjnych, wyrobów ze skóry, artykułów 
podróżnych, sprzętu i przyrządów elektronicznych o charak-
terze konsumenckim, mianowicie przyrządów do nagrywa-
nia, przesyłania lub odtwarzania dźwięku, obrazu i/lub innych 
danych, komputerów, urządzeń telekomunikacyjnych, arty-
kułów sportowych i zabawek, przyrządów konstrukcyjnych, 
typu „zrób to sam” oraz ogrodniczych, urządzeń, w szczegól-
ności narzędzi i urządzeń gospodarstwa domowego, karmy 
dla zwierząt i akcesoriów dla zwierząt domowych.

(210) 498726 (220) 2019 04 15
(731) MARINEX INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) La Squalana

(531) 29.01.02, 27.05.01
(510), (511) 3 artykuły kosmetyczne.

(210) 498859 (220) 2019 04 16
(731) JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TONIC JURAJSKI na naturalnej wodzie MINERALNEJ

(531) 27.05.01, 24.09.02, 24.09.05, 07.01.01, 24.03.01, 24.03.07, 
29.01.14, 26.11.01, 25.01.15

(510), (511) 32 tonik.

(210) 498861 (220) 2019 04 16
(731) HASHTAG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) # HASHTAG SUSHI

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 29 potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, 30 su-
shi, onigiri jako kulki ryżowe, ramen jako japońskie danie 
na bazie makaronu, przekąski wykonane z ryżu, 43 obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, usługi barów i restauracji.

(210) 498862 (220) 2019 04 16
(731) SALES AND MARKETING MANAGEMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) FRIXI
(510), (511) 16 pióra i długopisy, wkłady do długopisów.

(210) 498864 (220) 2019 04 16
(731) SALES AND MARKETING MANAGEMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) FRIXIO
(510), (511) 16 pióra i długopisy, wkłady do długopisów.
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(210) 498872 (220) 2019 04 17
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBUM SUPERMAX

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 19.13.21, 
26.11.02, 26.11.21

(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, 
wyroby medyczne w postaci tabletek, kapsułek, syropów, 
emulsji lub zawiesin.

(210) 498874 (220) 2019 04 17
(731) BIFIX WOJCIECH PIASECKI SPÓŁKA JAWNA,  

Górki Małe
(540) (znak słowny)
(540) BIFIX Sylwetka
(510), (511) 5 herbaty ziołowe lecznicze, zioła lecznicze, 
29 owoce suszone, dżemy, powidła, kompoty, konfitury, 
30 herbaty, 31 owoce świeże i owoce cytrusowe, 32 napoje 
bezalkoholowe, soki i syropy, napoje w proszku.

(210) 498881 (220) 2019 04 17
(731) DIGIBITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 porównywanie usług finansowych on-line, 
usługi agencji reklamowych, badania opinii publicznej, usługi 
badawcze w zakresie marketingu i reklamy, marketing interne-
towy, usługi marketingowe, reklama i marketing, pośrednic-
two w działalności handlowej dla osób trzecich, pośrednictwo 
w kontaktach handlowych i gospodarczych, 36 usługi infor-
macyjne dotyczące wycen działalności finansowej, skompu-
teryzowane usługi w zakresie informacji finansowej, usługi 
pośrednictwa w zakresie organizowania finansowania przez 
inne instytucje finansowe, usługi informacji finansowej dostar-
czane za pośrednictwem dostępu do komputerowej bazy da-
nych, usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośred-
nictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi 
finansowe, skomputeryzowane usługi finansowe, usługi in-
formacji finansowej, usługi pośrednictwa finansowego, usługi 
finansowe z zakresu zarządzania majątkiem, usługi finansowe 
związane z działalnością gospodarczą, usługi finansowe w za-
kresie pożyczek pieniężnych, usługi doradztwa finansowego 
na rzecz osób fizycznych, usługi finansowe świadczone za po-
mocą środków elektronicznych, skomputeryzowane usługi 
informacyjne dotyczące działalności finansowej, pośrednic-
two ubezpieczeniowe, usługi finansowe świadczone przez 
Internet.

(210) 498883 (220) 2019 04 17
(731) MICHALEWICZ TOMASZ BUTTERFLY AGENCY, Leszno
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) TATTOO ART FESTIVAL

(531) 27.05.01, 29.01.12, 15.01.25
(510), (511) 35 reklama, organizowanie wystaw i targów 
w celach handlowych i reklamowych, usługi w zakresie: agen-
cje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych: druków, 
prospektów, broszur, prenumerata gazet, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, wynajmowanie powierzchni na cele reklamo-
we, reklamy.

(210) 498914 (220) 2019 04 17
(731) ETRAVEL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Europe Mountains

(531) 26.03.04, 24.17.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi agencji podróży i rezerwacji, agencje 
rezerwacji podróży, agencje usługowe do planowania podró-
ży, autobusowe usługi transportowe, doradztwo w dziedzi-
nie podróży świadczone przez centra obsługi telefonicznej 
i infolinie, doradztwo w zakresie planowania trasy podróży, 
informacja turystyczna, koordynowanie planów podróży dla 
osób prywatnych i grup, oprowadzanie wycieczek, orga-
nizacja i rezerwacja podróży, organizowanie biletów lotni-
czych, biletów rejsowych i biletów kolejowych, planowanie, 
organizowanie i rezerwacja podróży, rezerwacja miejsc dla 
podróżnych, udostępnianie danych związanych z transpor-
tem pasażerów, udzielanie informacji turystycznych, usługi 
doradcze związane z organizowaniem podróży, usługi pilo-
tów wycieczek, wynajem pojazdów, zwiedzanie turystyczne, 
zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizo-
wania wycieczek, 43 informacja hotelowa, ocena zakwate-
rowania wakacyjnego, organizowanie zakwaterowania dla 
turystów, rezerwacje hotelowe, świadczenie usług informa-
cyjnych dotyczących zakwaterowania dla podróżnych oraz 
usług agencyjnych w zakresie rezerwacji zakwaterowania dla 
podróżnych, usługi agencji podróży w zakresie dokonywania 
rezerwacji hotelowych, wynajmowanie sal konferencyjnych.

(210) 498964 (220) 2019 04 18
(731) SOLUZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLUZ lighting

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.03
(510), (511) 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne 
dla konsumentów, usługi sprzedaży detalicznej, usługi sprze-
daży internetowej, sprzedaż lamp: podłogowych, sufitowych, 
wiszących, podtynkowych, natynkowych, stołowych, ścien-
nych, sprzedaż żarówek LED, sprzedaż żarówek Edison.
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(210) 498971 (220) 2019 04 18
(731) PERFECT FRUITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Perfect Fruits

(531) 17.02.01, 05.07.23, 26.04.03, 26.01.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 opakowania z kartonu, opakowania z pa-
pieru, opakowania z tworzyw sztucznych, folia z tworzyw 
sztucznych do pakowania, kartonowe pudełka do pa-
kowania, materiały z tworzyw sztucznych do pakowa-
nia, opakowania na żywność, etykiety z papieru, etykiety 
z tworzyw sztucznych, torebki do pakowania, nantejki, na-
lepki, pojemniki kartonowe na soki, pojemniki z tworzyw 
sztucznych na soki, pudełka z tektury, torby papierowe 
do pakowania, papier do pakowania, karton do pakowa-
nia, papierowe metki, 29 owoce przetworzone, suszone 
owoce, suszone warzywa, suszone jabłka, przetworzone 
jabłka, chipsy owocowe, chipsy warzywne, desery owoco-
we, ekstrakty warzywne do gotowania, ekstrakty z warzyw 
do konsumpcji, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe 
i warzywne, galaretki owocowe, gotowe dania warzywne, 
kandyzowane owoce, koncentraty warzywne, oleje, oliwy, 
orzechy, owoce w puszkach, przeciery owocowe, przeciery 
warzywne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym 
orzechy i nasiona roślin strączkowych), warzywa mrożone, 
owoce mrożone, 31 świeże owoce, świeże jabłka, świeże 
warzywa i płody rolne, młode drzewka, produkty rolne, ro-
śliny, świeże gruszki, świeże owoce miękkie, świeże owoce, 
orzechy, warzywa i zioła, 32 soki, soki owocowe, soki wa-
rzywne, napoje owocowe, skoncentrowane soki owocowe, 
35 sprzedaż owoców, warzyw, płodów rolnych, materiału 
szkółkarskiego, organizacja sprzedaży hurtowej, 42 admini-
stracja serwerów, administrowanie prawami użytkowników 
w sieciach komputerowych, aktualizacja i projektowanie 
oprogramowania komputerowego, instalacja oprogra-
mowania komputerowego, utrzymanie oprogramowania 
komputerowego, wynajem oprogramowania, usługi do-
radcze w zakresie oprogramowania, naprawa oprogramo-
wania, audyt jakości owoców, warzyw i metod uprawy, 
inspekcja towarów w zakresie kontroli jakości, certyfikacja 
owoców, warzyw i metod uprawy, doradztwo w zakresie 
zapewniania jakości owoców i warzyw, kontrola i testowa-
nie jakości owoców, kontrola i testowanie jakości warzyw, 
kontrola i testowanie jakości metod uprawy owoców i wa-
rzyw, świadczenie usług zapewniania jakości, testowanie, 
analiza i wycena towarów i usług osób trzecich do celów 
certyfikacji, usługi zapewnienia jakości, 44 doradztwo rolni-
cze, doradztwo sadownicze, doradztwo w zakresie rolnic-
twa, ogrodnictwa i leśnictwa, materiały w zakresie rolnic-
twa, ogrodnictwa i leśnictwa.

(210) 498982 (220) 2019 04 18
(731) PERFECT FRUITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) Perfect Fruits BIO

(531) 05.07.23, 17.02.01, 26.01.21, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 opakowania z kartonu, opakowania z pa-
pieru, opakowania z tworzyw sztucznych, folia z tworzyw 
sztucznych do pakowania, kartonowe pudełka do pa-
kowania, materiały z tworzyw sztucznych do pakowa-
nia, opakowania na żywność, etykiety z papieru, etykiety 
z tworzyw sztucznych, torebki do pakowania, naklejki, na-
lepki, pojemniki kartonowe na soki, pojemniki z tworzyw 
sztucznych na soki, pudełka z tektury, torby papierowe 
do pakowania, papier do pakowania, karton do pakowa-
nia, papierowe metki, 29 owoce przetworzone, suszone 
owoce, suszone warzywa, suszone jabłka, przetworzone 
jabłka, chipsy owocowe, chipsy warzywne, desery owoco-
we, ekstrakty warzywne do gotowania, ekstrakty z warzyw 
do konsumpcji, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe 
i warzywne, galaretki owocowe, gotowe dania warzywne, 
kandyzowane owoce, koncentraty warzywne, oleje, oliwy, 
orzechy, owoce w puszkach, przeciery owocowe, przeciery 
warzywne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym 
orzechy i nasiona roślin strączkowych), warzywa mrożone, 
owoce mrożone, 31 świeże owoce, świeże jabłka, świeże 
warzywa i płody rolne, młode drzewka, produkty rolne, ro-
śliny, świeże gruszki, świeże owoce miękkie, świeże owoce, 
orzechy, warzywa i zioła, 32 soki, soki owocowe, soki wa-
rzywne, napoje owocowe, skoncentrowane soki owocowe, 
35 sprzedaż owoców, warzyw, płodów rolnych, materiały 
szkółkarskiego, organizacja sprzedaży hurtowej, 42 admini-
stracja serwerów, administrowanie prawami użytkowników 
w sieciach komputerowych, aktualizacja i projektowanie 
oprogramowania komputerowego, instalacja oprogra-
mowania komputerowego, utrzymanie oprogramowania 
komputerowego, wynajem oprogramowania, usługi do-
radcze w zakresie oprogramowania, naprawa oprogramo-
wania, audyt jakości owoców, warzyw i metod uprawy, 
inspekcja towarów w zakresie kontroli jakości, certyfikacja 
owoców, warzyw i metod uprawy, doradztwo w zakresie 
zapewniania jakości owoców i warzyw, kontrola i testowa-
nie jakości owoców, kontrola i testowanie jakości warzyw, 
kontrola i testowanie jakości metod uprawy owoców i wa-
rzyw, świadczenie usług zapewniania jakości, testowanie, 
analiza i wycena towarów i usług osób trzecich do celów 
certyfikacji, usługi zapewnienia jakości, 44 doradztwo rolni-
cze, doradztwo sadownicze, doradztwo w zakresie rolnic-
twa, ogrodnictwa i leśnictwa, materiały w zakresie rolnic-
twa, ogrodnictwa i leśnictwa.

(210) 498999 (220) 2019 04 19
(731) GORTYCH ADAM, GORTYCH BEATA KOKORIKO 

SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) CZARNA KACZKA
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi barowe, restau-
racje samoobsługowe, obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem.
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(210) 499001 (220) 2019 04 19
(731) ZAKŁAD EKEKTRONIKI MOTORYZACYJNEJ KOMAX  

M. KOTLARSKI T. MAKUCH SPÓŁKA JAWNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOMAX TECHNOLOGY

(531) 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 7 części do rozruszników silników, 12 części 
do pojazdów mechanicznych, części do rozruszników pojaz-
dów lądowych.

(210) 499011 (220) 2019 04 19
(731) JULIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Julimex

(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 26 dodatki 
do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, 
koronka, pasmanteria, dekoracyjne akcesoria do włosów.

(210) 499090 (220) 2019 04 24
(731) LECHOWSKA-LISIK ELŻBIETA ELL COMMERCE, Jeżów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SSC

(531) 04.05.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 kawa.

(210) 499091 (220) 2019 04 24
(731) LECHOWSKA-LISIK ELŻBIETA ELL COMMERCE, Jeżów
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 04.05.05, 05.07.27, 29.01.15
(510), (511) 30 kawa.

(210) 499271 (220) 2019 04 29
(731) GAŁĘZIA BARTŁOMIEJ CSSOFT, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Paperflow
(510), (511) 9 programy komputerowe.

(210) 499285 (220) 2019 04 29
(731) ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Białobrzegi

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V VERONI Mineral ALKALICZNA HYDRATION WATER 

pH 7,9-8,1 +SELEN I CYNK

(531) 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.15, 27.05.17, 
27.05.21, 29.01.14, 25.01.25, 26.01.04, 26.04.02, 26.04.22

(510), (511) 32 wody gazowane, napoje bezalkoholowe, 
napoje owocowe, soki owocowe, nektary owocowe, napoje 
owocowo - warzywne, soki owocowo - warzywne, syropy 
i inne preparaty do produkcji napojów, ekstrakty owocowe 
bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalko-
holowe, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, oranża-
dy, lemoniady, wody mineralne i źródlane, preparaty do pro-
dukcji napojów.

(210) 499294 (220) 2019 04 29
(731) LPP PRINTABLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kowale
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CRIMSON CUT

(531) 29.01.05, 27.05.05, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.12, 
27.05.17, 26.11.05, 26.11.08

(510), (511) 25 odzież, w tym odzież reklamowa i robocza, 
obuwie, nakrycia głowy.
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(210) 499322 (220) 2019 04 30
(731) JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) juRajska Lemoniada CYTRYNA i ARBUZ BEZ 

KONSERWANTÓW NA NATURALNEj WODZiE 
MiNERALNEj

(531) 29.01.15, 05.07.11, 05.07.12, 05.07.20, 27.05.01, 27.05.08, 
27.05.10, 27.05.17, 01.15.15

(510), (511) 32 lemoniada, napoje bezalkoholowe.

(210) 499323 (220) 2019 04 30
(731) CONTENT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECONTENTA SOLUTIONS

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 35 reklama on-line za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, reklama on-line za pośrednictwem komputerowej 
sieci komunikacyjnej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama 
w Internecie dla osób trzecich, reklamy on-line, wyświetlanie 
reklam dla osób trzecich, rozpowszechnianie reklam na rzecz 
osób trzecich przez Internet, rozpowszechnianie reklam dla 
osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online w Inter-
necie, reklama biznesowych stron internetowych, promocja, 
reklama i marketing stron internetowych on-line, promowanie 
towarów i usług osób trzecich w Internecie, promowanie to-
warów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stro-
nach internetowych, optymalizacja stron internetowych, 
optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, optymaliza-
cja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, agencje 
reklamowe, analiza odbioru reklamy, analiza reakcji na reklamę 
i badania rynkowe, analiza trendów marketingowych, analiza 
w zakresie marketingu, badania rynku do celów reklamowych, 
badania rynku i badania marketingowe, badania w dziedzinie 
strategii marketingowych, badania w zakresie reklamy, do-
radztwo dotyczące reklamy, doradztwo w zakresie marketin-
gu, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, 
dostarczanie informacji biznesowych i handlowych on-line, 
dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie infor-
macji na temat reklamy, gromadzenie informacji związanych 
z reklamą, indeksowanie stron internetowych w celach han-
dlowych lub reklamowych, informacja lub badania w zakresie 
działalności gospodarczej i marketingu, kampanie marketin-
gowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Inter-
necie, kompilacja reklam, kompilacja statystyk związanych 
z reklamą, konsultacje dotyczące optymalizacji wyszukiwarek, 
konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
reklamy, konsultacje związane z organizacją kampanii promo-
cyjnych na rzecz firm, marketing internetowy, marketing towa-
rów i usług na rzecz innych, marketing ukierunkowany, ocena 
skutków wywieranych przez działania reklamowe na odbior-

ców, ocena statystyczna danych marketingowych, pomoc 
w zakresie marketingu, porady w zakresie marketingu, po-
średnictwo w zakresie reklamy, promowanie sprzedaży usług 
[na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, 
przygotowanie i rozmieszczanie reklam, przygotowywanie 
i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz osób trzecich, 
przygotowywanie kampanii reklamowych, publikacja reklam, 
publikowanie materiałów reklamowych on-line, świadczenie 
usług w zakresie reklamy komputerowej, udostępnianie miej-
sca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, 
udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektro-
nicznych, usługi doradcze dotyczące reklamy, usługi informa-
cyjne dotyczące reklamy, usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
bloga, usługi reklamowe i marketingowe on-line, usługi rekla-
mowe za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie admi-
nistrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi trans-
akcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi 
w zakresie reklamy cyfrowej, usługi w zakresie wyszukiwania 
danych, wynajem przestrzeni reklamowej on-line.

(210) 499324 (220) 2019 04 30
(731) JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) juRajska Lemoniada CYTRYNA i TRAWA CYTRYNOWA 

BEZ KONSERWANTÓW NA NATURALNEj WODZiE 
MiNERALNEj

(531) 05.07.11, 05.07.12, 05.11.11, 01.15.15, 29.01.15, 27.05.01, 
27.05.08, 27.05.10, 27.05.17

(510), (511) 32 lemoniada, napoje bezalkoholowe.

(210) 499327 (220) 2019 04 30
(731) JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) juRajska Lemoniada CYTRYNA i LiMONKA BEZ 

KONSERWANTÓW NA NATURALNEj WODZiE 
MiNERALNEj

(531) 29.01.15, 01.15.15, 05.07.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.10, 
27.05.17

(510), (511) 32 lemoniada, napoje bezalkoholowe.
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(210) 499334 (220) 2019 04 30
(731) JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cola Jurajska

(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 
01.15.21

(510), (511) 32 cola, napoje bezalkoholowe.

(210) 499339 (220) 2019 04 30
(731) SYNOWIEC PATRYK, Huta Nowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA ELEKTRONIKI

(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.01.19, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 
27.05.08, 27.05.17

(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie elek-
troniki, 41 zapewnianie kursów edukacyjnych związanych 
z elektroniką, 42 usługi inżynieryjne w zakresie projektowa-
nia systemów elektronicznych.

(210) 499444 (220) 2019 05 06
(731) GMINA MIEJSKA KRAKÓW, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DWUTYGODNIK MIEJSKI KRAKÓW.PL

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, materiały piśmienne, 
drukowane, 35 promocja sprzedaży (dla osób trzecich), 
reklama, organizacja wystaw w celach reklamowych, roz-
powszechnianie ogłoszeń reklamowych, public relations, 
41 organizacja zawodów sportowych, balów, loterii, przyjęć, 
spektakli, organizowanie i prowadzenie koncertów, konfe-
rencji kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kon-
kursów, wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, informacja 
o edukacji, o imprezach rozrywkowych, o rekreacji, publiko-
wanie tekstów innych niż reklamowych, 45 zarządzanie pra-
wami autorskimi.

(210) 499476 (220) 2019 05 07
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH 

PIASECZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) PUK PIASECZNO

(531) 03.04.11, 24.01.09, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 reklama i marketing, administrowanie doty-
czące planowania działalności gospodarczej, administrowa-
nie i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie 
listami płac na rzecz osób trzecich, promowanie sprzedaży 
dla osób trzecich świadczone poprzez dystrybucję oraz ad-
ministrowanie kartami użytkowników uprzywilejowanych, 
usługi biurowe [administrowanie], usługi reklamowe doty-
czące nieruchomości, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z paliwami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, 
pozyskiwanie kontraktów dotyczących dostaw energii, usłu-
gi porównywania cen energii, marketing internetowy, rozpo-
wszechnianie reklam poprzez Internet, wynajem powierzch-
ni reklamowej na stronach internetowych, usługi w zakresie 
administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi 
transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, 
sprzedaż detaliczna i/lub hurtowa następujących towarów: 
pojemniki na odpady i śmieci, torby na odpady i śmieci, 
36 administrowanie nieruchomościami, administrowanie 
inwestycjami, administrowanie finansami, dostarczanie in-
formacji dotyczących nieruchomości, ocena i wycena nie-
ruchomości, organizacja najmu nieruchomości handlowych, 
organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, organi-
zowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, oszaco-
wania majątku nieruchomego (nieruchomości), planowanie 
inwestycji w nieruchomości, planowanie finansów w zakre-
sie nieruchomości, timesharing nieruchomości, udzielanie 
informacji dotyczących nieruchomości, usługi doradcze 
dotyczące wyceny nieruchomości, usługi w zakresie odna-
wiania dzierżawy nieruchomości, usługi zarządzania nieru-
chomościami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami 
przemysłowymi, usługi zarządzania nieruchomościami zwią-
zane z obiektami rozrywkowymi, usługi zarządzania nieru-
chomościami związane z lokalami biurowymi, usługi zarzą-
dzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, 
usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami 
do handlu detalicznego, usługi zarządzania nieruchomościa-
mi w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania 
nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, usłu-
gi zarządzania nieruchomościami, udzielanie informacji fi-
nansowych związanych z wydatkami na paliwo, 37 zbieranie 
śmieci [zbiórka odpadów], wywóz odpadów [czyszczenie], 
czyszczenie budynków, czyszczenie kominów, czyszczenie 
okien, czyszczenie pomników, czyszczenie szamb, czysz-
czenie zbiorników, deratyzacja, dezynfekcja, instalacja syste-
mów kontroli środowiska, konserwacja i naprawa budynków, 
konserwacja urządzeń oczyszczających wodę, przygotowy-
wanie pól rozsączających ścieki, sprzątanie nieruchomości, 
sprzątanie zakładów przemysłowych, sprzątanie terenów 
publicznych, sprzątanie terenów miejskich, usługi doradcze 
w zakresie konserwacji systemów kontroli środowiska, usługi 
sprzątania, wynajem sprzętu do czyszczenia, zabezpieczanie 
pomieszczeń przed dostępem szkodników i robactwa, bu-
dowanie nieruchomości, instalacja systemów inżynierii śro-
dowiska, instalacja systemów kontroli środowiska, instalacja 
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systemów ochrony środowiska, usługi doradcze w zakresie 
konserwacji systemów kontroli środowiska, usługi tankowa-
nia paliwa do pojazdów, naprawa instalacji, urządzeń i ma-
szyn do produkcji energii, 39 zbieranie śmieci, wywóz śmieci 
[jedynie zabieranie śmieci], zbiór odpadów, gromadzenie 
odpadów, składowanie odpadów, transport odpadów, 
usługi wywozu odpadów, dystrybucja [transport] towarów 
drogą lądową, dzierżawa samochodów ciężarowych, holo-
wanie, ładowanie i wyładowanie pojazdów, ładowanie po-
jemników do przewozu ładunków na ciężarówki, magazyno-
wanie, magazynowanie towarów, organizowanie transportu, 
transport i składowanie, transport odpadów medycznych 
i odpadów specjalnych, usługi magazynowe, dostarczanie 
paliwa, organizowanie magazynowania paliw, przechowy-
wanie energii i paliw, usługi dystrybucji paliw, dostarczanie 
energii cieplnej [dystrybucja], dostawa i dystrybucja energii 
elektrycznej, magazynowanie energii elektrycznej, transmi-
sja energii elektrycznej, usługi doradztwa związane z dys-
trybucją energii elektrycznej, usługi komunalne w postaci 
dystrybucji energii elektrycznej, 40 recykling odpadków 
i odpadów, doradztwo związane z niszczeniem odpadów 
i śmieci, niszczenie odpadów i śmieci, obróbka odpadów, 
spalanie śmieci i odpadków, udzielanie informacji związa-
nych z recyklingiem odpadów, recykling odpadków i odpa-
dów, recykling odpadów i śmieci, upcykling, unieszkodliwia-
nie odpadów [przetwarzanie], usługi recyklingowe, obróbka 
materiałów odpadowych w dziedzinie kontroli zanieczysz-
czenia środowiska naturalnego, usługi uzdatniania gleby, 
odpadów lub wody [usługi remediacji środowiska], usługi 
doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej, 
wytwarzanie elektryczności z energii słonecznej, produkcja 
energii hydroelektrycznej, wytwarzanie energii elektrycz-
nej ze źródeł odnawialnych, spalanie i niszczenie odpadów, 
niszczenie odpadów i śmieci, niszczenie materiałów tajnych, 
niszczenie dokumentów, 42 badania środowiska, doradztwo 
w zakresie ochrony środowiska, gromadzenie informacji do-
tyczących środowiska naturalnego, kompilacja informacji 
dotyczących środowiska, konsultacja techniczna w dziedzi-
nie inżynierii środowiska, pomiary środowiska w obrębie 
budynków, testowanie emisji spalin w odniesieniu do śro-
dowiska naturalnego, usługi badawcze w zakresie ochrony 
środowiska, usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska, 
usługi doradcze w zakresie zanieczyszczenia środowiska, 
usługi doradcze związane z bezpieczeństwem środowiska, 
usługi monitoringu środowiska naturalnego, badania w dzie-
dzinie energii, doradztwo w zakresie oszczędności energii, 
projektowanie portali sieciowych, hosting portali interne-
towych, 44 sadzenie drzew, ogrodnictwo, ogrodnictwo 
krajobrazowe, pielęgnacja ogrodów, pielęgnacja trawników, 
projektowanie ogrodów i krajobrazów, rozpylanie ogrodni-
czych środków chemicznych, rozpylanie środków ochrony 
roślin do celów rolniczych, rozsiewanie nawozów, sadzenie 
roślin, szkółki drzew, udzielanie informacji dotyczących usu-
wania chwastów, udzielanie informacji na temat usług rolni-
czych, ogrodniczych i leśniczych, układanie darni, układanie 
kwiatów, uprawa roślin, usługi dezynsekcyjne dla rolnictwa, 
akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi doradcze w za-
kresie ogrodnictwa, usługi leśnictwa, usługi niszczenia chwa-
stów, usługi ogrodnicze, usługi pielęgnacji trawników, usługi 
pielęgnacji ogródków, usługi rolnicze, ogrodnicze i leśne, 
usługi rolnicze w zakresie ochrony środowiska naturalnego, 
usługi w zakresie siania rzędowego nasion, usługi w zakre-
sie szklarni, zwalczanie chwastów, zwalczanie robactwa dla 
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa i udzielanie informacji 
w tym zakresie, zwalczanie szkodników w rolnictwie, sadze-
nie drzew, ogrodnictwo, ogrodnictwo krajobrazowe, pie-
lęgnacja ogrodów, pielęgnacja trawników, projektowanie 

ogrodów i krajobrazów, rozpylanie ogrodniczych środków 
chemicznych, rozpylanie środków ochrony roślin do celów 
rolniczych, rozsiewanie nawozów, sadzenie roślin, szkółki 
drzew, udzielanie informacji dotyczących usuwania chwa-
stów, udzielanie informacji na temat usług rolniczych, ogrod-
niczych i leśniczych, układanie darni, układanie kwiatów, 
uprawa roślin, usługi dezynsekcyjne dla rolnictwa, akwakul-
tury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi doradcze w zakresie 
ogrodnictwa, usługi leśnictwa, usługi niszczenia chwastów, 
usługi ogrodnicze, usługi pielęgnacji trawników, usługi pie-
lęgnacji ogródków, usługi rolnicze, ogrodnicze i leśne, usługi 
rolnicze w zakresie ochrony środowiska naturalnego, usługi 
w zakresie siania rzędowego nasion, usługi w zakresie szklar-
ni, zwalczanie chwastów, zwalczanie robactwa dla rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa i udzielanie informacji w tym zakre-
sie, zwalczanie szkodników w rolnictwie.

(210) 499477 (220) 2019 05 07
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH 

PIASECZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUK PIASECZNO

(531) 03.04.11, 24.01.09, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama i marketing, administrowanie doty-
czące planowania działalności gospodarczej, administrowa-
nie i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowa-
nie listami płac na rzecz osób trzecich, promowanie sprze-
daży dla osób trzecich świadczone poprzez dystrybucję oraz 
administrowanie kartami użytkowników uprzywilejowanych, 
usługi biurowe [administrowanie], usługi reklamowe doty-
czące nieruchomości, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z paliwami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, 
pozyskiwanie kontraktów dotyczących dostaw energii, usłu-
gi porównywania cen energii, marketing internetowy, rozpo-
wszechnianie reklam poprzez Internet, wynajem powierzch-
ni reklamowej na stronach internetowych, usługi w zakresie 
administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi 
transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, 
sprzedaż detaliczna i/lub hurtowa następujących towarów: 
pojemniki na odpady i śmieci, torby na odpady i śmieci, 
36 administrowanie nieruchomościami, administrowanie 
inwestycjami, administrowanie finansami, dostarczanie in-
formacji dotyczących nieruchomości, ocena i wycena nie-
ruchomości, organizacja najmu nieruchomości handlowych, 
organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, organi-
zowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, oszaco-
wania majątku nieruchomego (nieruchomości), planowanie 
inwestycji w nieruchomości, planowanie finansów w zakre-
sie nieruchomości, timesharing nieruchomości, udzielanie 
informacji dotyczących nieruchomości, usługi doradcze 
dotyczące wyceny nieruchomości, usługi w zakresie odna-
wiania dzierżawy nieruchomości, usługi zarządzania nieru-
chomościami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami 
przemysłowymi, usługi zarządzania nieruchomościami zwią-
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zane z obiektami rozrywkowymi, usługi zarządzania nieru-
chomościami związane z lokalami biurowymi, usługi zarzą-
dzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, 
usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami 
do handlu detalicznego, usługi zarządzania nieruchomościa-
mi w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania 
nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, usłu-
gi zarządzania nieruchomościami, udzielanie informacji fi-
nansowych związanych z wydatkami na paliwo, 37 zbieranie 
śmieci [zbiórka odpadów], wywóz odpadów [czyszczenie], 
czyszczenie budynków, czyszczenie kominów, czyszczenie 
okien, czyszczenie pomników, czyszczenie szamb, czysz-
czenie zbiorników, deratyzacja, dezynfekcja, instalacja syste-
mów kontroli środowiska, konserwacja i naprawa budynków, 
konserwacja urządzeń oczyszczających wodę, przygotowy-
wanie pól rozsączających ścieki, sprzątanie nieruchomości, 
sprzątanie zakładów przemysłowych, sprzątanie terenów 
publicznych, sprzątanie terenów miejskich, usługi doradcze 
w zakresie konserwacji systemów kontroli środowiska, usługi 
sprzątania, wynajem sprzętu do czyszczenia, zabezpieczanie 
pomieszczeń przed dostępem szkodników i robactwa, bu-
dowanie nieruchomości, instalacja systemów inżynierii śro-
dowiska, instalacja systemów kontroli środowiska, instalacja 
systemów ochrony środowiska, usługi doradcze w zakresie 
konserwacji systemów kontroli środowiska, usługi tankowa-
nia paliwa do pojazdów, naprawa instalacji, urządzeń i ma-
szyn do produkcji energii, 39 zbieranie śmieci, wywóz śmieci 
[jedynie zabieranie śmieci], zbiór odpadów, gromadzenie 
odpadów, składowanie odpadów, transport odpadów, 
usługi wywozu odpadów, dystrybucja [transport] towarów 
drogą lądową, dzierżawa samochodów ciężarowych, holo-
wanie, ładowanie i wyładowanie pojazdów, ładowanie po-
jemników do przewozu ładunków na ciężarówki, magazyno-
wanie, magazynowanie towarów, organizowanie transportu, 
transport i składowanie, transport odpadów medycznych 
i odpadów specjalnych, usługi magazynowe, dostarczanie 
paliwa, organizowanie magazynowania paliw, przechowy-
wanie energii i paliw, usługi dystrybucji paliw, dostarczanie 
energii cieplnej [dystrybucja], dostawa i dystrybucja energii 
elektrycznej, magazynowanie energii elektrycznej, transmi-
sja energii elektrycznej, usługi doradztwa związane z dys-
trybucją energii elektrycznej, usługi komunalne w postaci 
dystrybucji energii elektrycznej, 40 recykling odpadków 
i odpadów, doradztwo związane z niszczeniem odpadów 
i śmieci, niszczenie odpadów i śmieci, obróbka odpadów, 
spalanie śmieci i odpadków, udzielanie informacji związa-
nych z recyklingiem odpadów, recykling odpadków i odpa-
dów, recykling odpadów i śmieci, upcykling, unieszkodliwia-
nie odpadów [przetwarzanie], usługi recyklingowe, obróbka 
materiałów odpadowych w dziedzinie kontroli zanieczysz-
czenia środowiska naturalnego, usługi uzdatniania gleby, 
odpadów lub wody [usługi remediacji środowiska], usługi 
doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej, 
wytwarzanie elektryczności z energii słonecznej, produkcja 
energii hydroelektrycznej, wytwarzanie energii elektrycz-
nej ze źródeł odnawialnych, spalanie i niszczenie odpadów, 
niszczenie odpadów i śmieci, niszczenie materiałów tajnych, 
niszczenie dokumentów, 42 badania środowiska, doradztwo 
w zakresie ochrony środowiska, gromadzenie informacji do-
tyczących środowiska naturalnego, kompilacja informacji 
dotyczących środowiska, konsultacja techniczna w dziedzi-
nie inżynierii środowiska, pomiary środowiska w obrębie 
budynków, testowanie emisji spalin w odniesieniu do śro-
dowiska naturalnego, usługi badawcze w zakresie ochrony 
środowiska, usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska, 
usługi doradcze w zakresie zanieczyszczenia środowiska, 
usługi doradcze związane z bezpieczeństwem środowiska, 

usługi monitoringu środowiska naturalnego, badania w dzie-
dzinie energii, doradztwo w zakresie oszczędności energii, 
projektowanie portali sieciowych, hosting portali interne-
towych, 44 sadzenie drzew, ogrodnictwo, ogrodnictwo 
krajobrazowe, pielęgnacja ogrodów, pielęgnacja trawników, 
projektowanie ogrodów i krajobrazów, rozpylanie ogrodni-
czych środków chemicznych, rozpylanie środków ochrony 
roślin do celów rolniczych, rozsiewanie nawozów, sadzenie 
roślin, szkółki drzew, udzielanie informacji dotyczących usu-
wania chwastów, udzielanie informacji na temat usług rolni-
czych, ogrodniczych i leśniczych, układanie darni, układanie 
kwiatów, uprawa roślin, usługi dezynsekcyjne dla rolnictwa, 
akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi doradcze w za-
kresie ogrodnictwa, usługi leśnictwa, usługi niszczenia chwa-
stów, usługi ogrodnicze, usługi pielęgnacji trawników, usługi 
pielęgnacji ogródków, usługi rolnicze, ogrodnicze i leśne, 
usługi rolnicze w zakresie ochrony środowiska naturalnego, 
usługi w zakresie siania rzędowego nasion, usługi w zakre-
sie szklarni, zwalczanie chwastów, zwalczanie robactwa dla 
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa i udzielanie informacji 
w tym zakresie, zwalczanie szkodników w rolnictwie, sadze-
nie drzew, ogrodnictwo, ogrodnictwo krajobrazowe, pie-
lęgnacja ogrodów, pielęgnacja trawników, projektowanie 
ogrodów i krajobrazów, rozpylanie ogrodniczych środków 
chemicznych, rozpylanie środków ochrony roślin do celów 
rolniczych, rozsiewanie nawozów, sadzenie roślin, szkółki 
drzew, udzielanie informacji dotyczących usuwania chwa-
stów, udzielanie informacji na temat usług rolniczych, ogrod-
niczych i leśniczych, układanie darni, układanie kwiatów, 
uprawa roślin, usługi dezynsekcyjne dla rolnictwa, akwakul-
tury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi doradcze w zakresie 
ogrodnictwa, usługi leśnictwa, usługi niszczenia chwastów, 
usługi ogrodnicze, usługi pielęgnacji trawników, usługi pie-
lęgnacji ogródków, usługi rolnicze, ogrodnicze i leśne, usługi 
rolnicze w zakresie ochrony środowiska naturalnego, usługi 
w zakresie siania rzędowego nasion, usługi w zakresie szklar-
ni, zwalczanie chwastów, zwalczanie robactwa dla rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa i udzielanie informacji w tym zakre-
sie, zwalczanie szkodników w rolnictwie.

(210) 499493 (220) 2019 05 08
(731) CAKKO TEKSTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWINS

(531) 27.05.01, 24.17.15
(510), (511) 25 odzież, płaszcze, płaszcze przeciwdeszczo-
we, marynarki, spodnie spódnice, sukienki, garnitury, kami-
zelki, koszulki, T-shirty, bluzy, pulowery, swetry, kombinezony, 
bielizna, halki, podkoszulki, slipy, majtki, biustonosze, body, 
gorsety, odzież robocza, odzież dżinsowa, odzież skórza-
na, odzież codzienna, odzież sportowa, odzież plażowa, 
rękawiczki, odzież dziecięca, pieluszki (tekstylne), śliniaczki, 
wyprawki niemowlęce (tekstylne), śpioszki, skarpetki, obu-
wie, buty, botki, sandały, klapki, pantofle domowe, obuwie 
sportowe, buty na obcasie, cholewki, nakrycia głowy, czap-
ki, kapelusze, berety, jarmułki/mycki, kaptury, czapki dziane, 
czapki przeciwdeszczowe, bandany, opaski na głowę, kra-
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waty, szale, nauszniki, szaliki, sarongi, kołnierzyki do sukie-
nek, mufka, przepaski na nadgarstki, paski, podwiązki, szel-
ki, 35 usługi handlu hurtowego następującymi towarami: 
odzież, płaszcze, płaszcze przeciwdeszczowe, marynarki, 
spodnie, spódnice, sukienki, garnitury, kamizelki, koszulki, T-
-shirty, bluzy, pulowery, swetry, kombinezony, bielizna, halki, 
podkoszulki, slipy, majtki, biustonosze, body, gorsety, odzież 
robocza, odzież dżinsowa, odzież skórzana, odzież codzien-
na, odzież sportowa, odzież plażowa, rękawiczki, odzież dzie-
cięca, pieluszki (tekstylne), śliniaczki, wyprawki niemowlęce 
(tekstylne), śpioszki, skarpetki, obuwie, buty, botki, sandały, 
klapki, pantofle domowe, obuwie sportowe, buty na obcasie, 
cholewki, nakrycia głowy, czapki, kapelusze, berety, jarmuł-
ki/mycki, kaptury, czapki dziane, czapki przeciwdeszczowe, 
bandany, opaski na głowę, krawaty, szale, nauszniki, szaliki, 
sarongi, kołnierzyki do sukienek, mufka, przepaski na nad-
garstki, paski, podwiązki, szelki, usługi handlu detalicznego 
następującymi towarami: odzież, płaszcze, płaszcze przeciw-
deszczowe, marynarki, spodnie, spódnice, sukienki, garnitury, 
kamizelki, koszulki, T-shirty, bluzy, pulowery, swetry, kombi-
nezony, bielizna, halki, podkoszulki, slipy, majtki, biustonosze, 
body, gorsety, odzież robocza, odzież dżinsowa, odzież skó-
rzana, odzież codzienna, odzież sportowa, odzież plażowa, 
rękawiczki, odzież dziecięca, pieluszki (tekstylne), śliniaczki, 
wyprawki niemowlęce (tekstylne), śpioszki, skarpetki, obu-
wie, buty, botki, sandały, klapki..pantofle domowe, obuwie 
sportowe, buty na obcasie, cholewki, nakrycia głowy, czap-
ki, kapelusze, berety, jarmułki/mycki, kaptury, czapki dziane, 
czapki przeciwdeszczowe, bandany, opaski na głowę, krawa-
ty, szale, nauszniki, szaliki, sarongi, kołnierzyki do sukienek, 
mufka, przepaski na nadgarstki, paski, podwiązki, szelki.

(210) 499515 (220) 2019 05 09
(731) HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HORTEX. PROSTO Z NATURY.
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane owoce 
i warzywa, przetwory owocowe i warzywne, mrożone owo-
ce i warzywa, mrożone owoce i warzywa z dodatkiem sosów 
i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone mieszanki owocowe i wa-
rzywne, mrożone mieszanki owocowe i warzywne z dodat-
kiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone dania gotowe 
z owoców i warzyw, mrożone dania gotowe wegetariańskie 
i z dodatkiem mięsa, mrożone dania gotowe z dodatkiem 
wyrobów mącznych, mrożone dania gotowe z dodatkiem 
sosów i/lub ziół i/lub przypraw, musy owocowe, przeciery 
owocowe i warzywne, sałatki owocowe i warzywne, owo-
ce i warzywa puszkowane, zupy, składniki do sporządzania 
zup, żywność dietetyczna składająca się głównie z owoców 
i warzyw, żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i chole-
sterolu składająca się głównie z owoców i warzyw, smoothie 
owocowe, warzywne i owocowo - warzywne z przewagą 
produktów mlecznych, 30 żywność na bazie mąki, mrożo-
ne wyroby mączne, wyroby mączne z dodatkiem owoców 
i warzyw, makarony, makarony mrożone, makarony z dodat-
kiem owoców i warzyw, gotowe dania na bazie produktów 
zbożowych i mąki, gotowe dania zawierające makaron, sosy 
do makaronu, przyprawy do makaronu na bazie warzyw, 
lody, lody spożywcze, lody spożywcze w proszku, lody 
mleczne, lody wodne, lody sokowe, lody owocowe, sorbety, 
mrożone jogurty, desery lodowe, środki wiążące do lodów, 
preparaty do sporządzania lodów, 32 wody niegazowane 
i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe, mineralne 
wody smakowe, produkty do wytwarzania wody mineralnej 
i wody mineralnej smakowej, napoje bezalkoholowe, napo-

je bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe 
z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, 
koktajle bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe, 
warzywne i owocowo - warzywne, zagęszczone soki owo-
cowe i warzywne, soki przecierowe owocowe, warzywne 
i owocowo - warzywne, soki i napoje o obniżonej wartości 
energetycznej, owocowe, warzywne i owocowo - warzywne 
soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub 
żelazem i/lub solami mineralnymi, sorbety jako napoje, na-
poje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe, 
lemoniady, syropy do lemoniady, syropy i preparaty do spo-
rządzania napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napo-
jów, smoothie owocowe, warzywne, owocowo - warzywne, 
z dodatkiem lub bez dodatku nasion, z dodatkiem lub bez 
dodatku ekstraktów roślinnych, z dodatkiem lub bez dodat-
ku produktów mlecznych.

(210) 499517 (220) 2019 05 09
(731) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PKO Konto Firmowe e-Biznes
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi w za-
kresie bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostępem 
bezpośrednim przez Internet [home banking], bankowość 
internetowa, bankowość telefoniczna, usługi operacji banko-
wych, prowadzenie rachunków bankowych, usługi operacji 
finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi inwesty-
cyjne, usługi inwestycji kapitałowych, usługi dotyczące kart 
kredytowych, usługi dotyczące kart debetowych, usługi doty-
czące kart płatniczych, usługi w zakresie dokonywania elek-
tronicznych transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart płat-
niczych, rozliczanie transakcji finansowych dokonywanych 
kartami kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale kom-
puterowe, transfer elektroniczny środków finansowych, usługi 
doradztwa finansowego i inwestycyjnego, usługi doradcze 
w zakresie kredytów hipotecznych, usługi udzielania kredy-
tów, usługi udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych, 
usługi w zakresie pożyczek i finansowania komercyjnego 
i konsumenckiego, usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń, 
działalności finansowej, nieruchomości, analizy finansowe, 
przygotowywanie analiz finansowych w zakresie rynków wa-
lut, usługi powiernicze, usługi funduszy inwestycyjnych, admi-
nistrowanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie funduszy, 
zarządzanie funduszami, tworzenie programów oszczędzania, 
usługi w zakresie ustanawiania portfeli papierów wartościo-
wych, zarządzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym, 
rozwijanie portfeli inwestycyjnych, usługi administrowania 
kredytami i pożyczkami hipotecznymi, informacja bankowa, 
informacja finansowa, usługi w zakresie bankomatów, usługi 
ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradz-
two ubezpieczeniowe, leasing, factoring, usługi deweloper-
skie z zakresu budownictwa mieszkaniowego, pozyskiwanie 
gruntów, usługi pośrednictwa w zakresie majątku nierucho-
mego, usługi agencji nieruchomości, wynajem mieszkań, 
zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży 
produktów finansowych, w szczególności obligacji, usługi 
pośrednictwa hipotecznego, usługi w zakresie emitowania 
obligacji i listów zastawnych, usługi nabywania wierzytelno-
ści, usługi doładowywania telefonów przez Internet na zasa-
dzie przedpłaty (prepaid), zawieranie umów o uczestnictwo 
w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, usługi depozy-
towe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane z gieł-
dą papierów wartościowych, obrót papierami wartościowy-
mi, usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo w zakresie 
papierów wartościowych i aktywów, doradztwo finansowe 
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w sprawach papierów wartościowych, doradztwo walutowe, 
usługi udostępniania informacji oraz notowań giełdowych, 
usługi udostępniania informacji dotyczących inwestycji gieł-
dowych i maklerstwa giełdowego, obrót czekowy i wekslowy, 
operacje walutowe, skomputeryzowane usługi finansowe 
dotyczące obrotu walutowego, usługi informacji finansowej 
dotyczące walut, usługi sponsorowania finansowego, sponso-
rowanie i finansowanie działalności kulturalnej, rozrywkowej 
i sportowej, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, 
szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne, usługi 
finansowe dotyczące sprzedaży mienia, finansowanie i orga-
nizowanie sprzedaży na kredyt oraz sprzedaży ratalnej, udo-
stępnianie funduszy na sprzedaż ratalną, leasing i dzierżawę.

(210) 499523 (220) 2019 05 09
(731) POLSKA GRUPA TEKSTYLNA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Mars
(510), (511) 24 tkaniny.

(210) 499525 (220) 2019 05 09
(731) POLSKA GRUPA TEKSTYLNA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Rodos
(510), (511) 24 tkaniny.

(210) 499535 (220) 2019 05 09
(731) TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) VIBOVIT IMMUNO
(510), (511) 5 suplementy diety.

(210) 499542 (220) 2019 05 09
(731) PEPCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) My SchooL

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 8 nożyczki, nożyczki do papieru, dziurkacze, 
16 artykuły papiernicze, artykuły piśmiennicze, artykuły 
I przybory szkolne, artykuły biurowe, ekierki, cyrkle kre-
ślarskie, klej do papieru, gumki do ścierania, klamry, zaciski 
do papieru, koperty, korektory, kreda do pisania, zakładki 
do książek, linijki, nalepki, naklejki, notatniki, notesy, obwo-
luty i okładki na dokumenty, ołówki, długopisy, papeteria, 
papier, kredki, pastele, pędzle, farby, pinezki, spinacze do pa-
pieru, zszywacze, zszywki biurowe, pióra, piórniki, przyrzą-
dy do pisania, podstawki do długopisów i ołówków, taśmy 
przylepne, bloki rysunkowe i techniczne, segregatory, tablice 
do pisania, teczki, skoroszyty, temperówki, zeszyty, zakreśla-
cze, flamastry, plastelina, modelina, glina do modelowania, 
18 plecaki, torby szkolne, tornistry.

(210) 499544 (220) 2019 05 09
(731) PEPCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BATTEXTRA LIFE

(531) 26.11.02, 26.11.08, 27.05.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 baterie, baterie do ponownego ładowania, 
adaptery baterii, akumulatorki do powtórnego naładowania, 
adaptery kart komputera, adaptery elektryczne, akumulato-
ry do pojazdów, akumulatory elektryczne, anteny, aparaty 
fotograficzne, aparatura do odczytywania kart, aparatura 
do odtwarzania obrazu wideo, aparaty kinematograficzne, 
czytniki kart, drukarki komputerowe, edukacyjne oprogra-
mowanie komputerowe, edukacyjne programy kompute-
rowe dla dzieci, elektroniczne chipy pamięciowe z układem 
scalonym, elektroniczne ekrany dotykowe, elektroniczne 
przełączniki dotykowe, elektroniczne przyrządy nawigacyj-
ne, elektryczne gniazdka i kontakty, elektryczne kable inter-
fejsowe, etui na okulary, etui na okulary przeciwsłoneczne, 
etui na płyty CD i DVD, elektroniczne etykietki na towary, filtry 
optyczne, fotograficzne lampy błyskowe, futerały na laptopy, 
futerały na elektroniczne notesy, kable elektryczne, kable 
elektroniczne, kable rozruchowe, kable rozruchowe do aku-
mulatorów, karty kodowane, karty magnetyczne kodowa-
ne, karty mikroprocesorowe, karty pamięci typu flash, karty 
pamięciowe, karty telefoniczne, klawiatury, kodowane karty 
telefoniczne, komórkowe urządzenia do transmisji radio-
wych, głośniki, głośniki komputerowe, głośniki samochodo-
we, gniazdka, wtyczki i inne kontakty [elektryczne], futerały 
na przyrządy fotograficzne, futerały na telefony komórkowe, 
gry komputerowe(software), gry wideo [gry komputerowe] 
w formie programów komputerowych zapisanych na nośni-
kach danych, identyfikacyjne karty magnetyczne, interfejsy 
komputerowe, kable do komputerów, książki dźwiękowe, 
ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki akumulatorów, 
liczniki, mikrofony, mikrokomputery, komputery osobiste, 
mikroskopy, modemy komputerowe, monitory, monitory 
komputerowe, myszki komputerowe, komputerowe akce-
soria wskazujące, oprogramowanie komputerowe, odtwa-
rzacze dźwięku, odtwarzacze stereo, odtwarzacze wideo, 
piloty do urządzeń elektronicznych, podkładki pod myszki, 
podpórki poć nadgarstki do użytku z komputerem, pod-
stawki pod telewizory, pojemniki przystosowane do prze-
chowywania dysków z oprogramowaniem komputerowym, 
pojemniki przystosowane do przechowywania płyt kom-
paktowych, pokrowce na laptopy, przedłużacze, przenośne 
urządzenia telekomunikacyjne, przyrządy do wskazywania 
temperatury, przyrządy do pomiaru odległości, samocho-
dowe zestawy audio, słuchawki, smartfony, sprzęt audio, 
stojaki na głośniki, stojaki na sprzęt komputerowy, telefony 
komórkowe, uchwyty ścienne dla monitorów telewizyjnych, 
uchwyty do telefonów komórkowych, uchwyty samocho-
dowe do telefonów, urządzenia do nagrywania, urządzenia 
do nagrywania filmów, urządzenia do nagrywania obrazów, 
urządzenia do nauczania, urządzenia i przyrządy optyczne, 
urządzenia i przyrządy fotograficzne, wagi, wagi kuchenne, 
wagi łazienkowe, wykrywacze kabli, wyłączniki samoczynne, 
wzmacniacze, zestawy słuchawkowe do telefonów.
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(210) 499545 (220) 2019 05 09
(731) PEPCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) so cute

(531) 03.01.14, 03.01.24, 21.01.25, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.24
(510), (511) 8 sztućce, łyżki, widelce i noże stołowe dla dzie-
ci, 10 butelki dla niemowląt, gryzaki dla ząbkujących dzieci, 
smoczki, smoczki do butelek do karmienia, masażery do dzią-
seł dla niemowląt, futerały na butelki do karmienia niemow-
ląt, 21 wanienki dla niemowląt, nocniki, nieelektryczne pod-
grzewacze butelek dla niemowląt, kubki, kubki do nauki 
picia dla niemowląt i dzieci, talerze, 24 bielizna pościelowa, 
bielizna kąpielowa, koce, ręczniki tekstylne, pościel, narzuty 
na łóżka, pokrowce na poduszki, pokrycie na materace, prze-
ścieradła, śpiworki dla niemowląt, koce dla niemowląt, ręcz-
niki dla niemowląt, śliniaki, płótno no przewijania niemowląt, 
25 ubrania, bielizna osobista, buty, nakrycia głowy, ubrania, 
bielizna, buty i nakrycia głowy dla niemowląt, powijaki dla 
niemowląt, śliniaki [niepapierowe], 28 zabawki, zabawki dla 
niemowląt, grzechotki, maty z zabawkami dla niemowląt.

(210) 499558 (220) 2019 05 09
(731) TECHTRU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 9 akumulatory elektryczne, akumulatory prze-
mysłowe, akumulatory motocyklowe.

(210) 499562 (220) 2019 05 09
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) GREENERY by Oceanic
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłonecz-
ne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, 
mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intym-
nej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i koloń-
skie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji 
włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki 
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, 
środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolo-
rowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty 
do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do ce-
lów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kre-
my i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych, 
preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi, paznokci 
do celów leczniczych.

(210) 499563 (220) 2019 05 09
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)

(540) PURE by Oceanic
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne 
i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, 
środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki 
perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodo-
ranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, 
brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia 
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płyna-
mi kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, ko-
smetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farma-
ceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów 
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli 
do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, ma-
ski do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, wło-
sów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.

(210) 499569 (220) 2019 05 09
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BERIMAL

(531) 26.04.02, 26.04.06, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgna-
cji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, 
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, 
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny 
osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, pro-
dukty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, 
mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów 
leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy 
diety,dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, 
preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, pro-
dukty biobójcze do celów medycznych, produkty biolo-
giczne, bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, 
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechno-
logiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki 
i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki 
lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, 
okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki odka-
żające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i ma-
teriały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne 
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, 
napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 
10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty me-
dyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrzą-
dy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.
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(210) 499570 (220) 2019 05 09
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BERIMAL FORTE

(531) 25.05.02, 26.04.02, 26.04.04, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.14, 
27.05.01

(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgna-
cji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, 
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, 
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny 
osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, pro-
dukty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, 
mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów 
leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy 
diety,dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, 
preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, pro-
dukty biobójcze do celów medycznych, produkty biolo-
giczne, bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, 
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechno-
logiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki 
i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki 
lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, 
okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki odka-
żające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i ma-
teriały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne 
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, 
napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 
10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty me-
dyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrzą-
dy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.

(210) 499573 (220) 2019 05 10
(731) JARECKI RAFAŁ SUSHI WARSZAWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUSHI WARSZAWA

(531) 24.09.05, 24.09.07, 26.01.01, 26.11.05, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi restauracji sprzedających sushi, 
catering.

(210) 499574 (220) 2019 05 10
(731) Skyworks Solutions, Inc., Woburn, US
(540) (znak słowny)
(540) SKYWORKS
(510), (511) 9 sprzęt komputerowy i urządzenia półprze-
wodnikowe do użytku w bezprzewodowym sprzęcie tele-
komunikacyjnym na fale radiowe i pasma podstawowe oraz 
dostarczane z nimi instrukcje użytkowania, oprogramowa-
nie komputerowe do użytku przy obsłudze sprzętu tele-
komunikacyjnego oraz dostarczane z nimi instrukcje użyt-
kowania, sprzęt do łączności i telekomunikacji, urządzenia 
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub ob-
razu, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, 
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii 
elektrycznej, elektryczne, elektroniczne i mikroelektroniczne 
elementy do sprzętu łącznościowego i telekomunikacyjne-
go, sprzęt do łączności radiowej i telekomunikacji bezprze-
wodowej na pasmach podstawowych, w tym wzmacniacze 
mocy, tłumiki, sprzęgacze elektromagnetyczne, sprzęgacze 
kierunkowe, wzmacniacze, mechaniczne przetwornice sy-
gnału, procesory sygnału, procesory pasma podstawowego, 
nadajniki radiowe, odbiorniki radiowe, aparaty nadawczo-
-odbiorcze, przetwornice redukcyjne, radia, modulatory, de-
modulatory, detektory, diody, sterowniki LED, miksery, syn-
tezatory, generatory drgań sterowane napięciem, regulatory, 
pętle synchronizacji fazowej, przesuwniki fazowe, optosprzę-
gacze, transoptory, tunery radiowe, stacje bazowe do łącz-
ności bezprzewodowej, multipleksery, kompresory sygnału, 
przełączniki, routery telekomunikacyjne, konwertery, pół-
przewodnikowe kontrolery fal milimetrowych, półprze-
wodnikowe miksery fal milimetrowych, filtry częstotliwości 
radiowych, filtry akustycznych fal powierzchniowych (SAW), 
pasmowe filtry fal akustycznych (BAW), warstwowe pasmo-
we filtry rezonatora akustycznego (FBAR), filtry elektroaku-
styczne, filtry piezoelektryczne, tunery antenowe, urządze-
nia półprzewodnikowe, telekomunikacyjne układy scalone, 
sprzęt komputerowy do bezprzewodowych urządzeń łącz-
ności na fale radiowe i pasma podstawowe, płytki półprze-
wodnikowe, elementy elektroniczne wykonane z materia-
łów ceramicznych, dielektryki, elementy ferrytowe, elementy 
magnetyczne, oprogramowanie komputerowe do użytku 
przy obsłudze sprzętu łącznościowego i telekomunikacyj-
nego, oprogramowanie komputerowe, firmowe oprogra-
mowanie komputerowe, urządzenia półprzewodnikowe, 
części i osprzęt do wyżej wymienionych towarów, instrukcje 
użytkowania w formacie elektronicznym, 38 usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie łączności i teleko-
munikacji, 40 produkcja i montaż na zamówienie urządzeń 
do łączności i telekomunikacji, w tym bezprzewodowych 
urządzeń łączności na falach radiowych i pasmach pod-
stawowych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
w powyższym zakresie, 42 usługi naukowo-techniczne oraz 
dotyczące ich badania i projektowanie, analiza przemysłowa 
i usługi badawcze, projektowanie i rozwój wyrobów, usługi 
techniczne, projektowanie i rozwój komputerów i wyrobów 
elektronicznych, projektowanie, konstruowanie i rozwój 
na zamówienie w zakresie urządzeń do łączności i telekomu-
nikacji, w tym bezprzewodowych urządzeń łączności na fa-
lach radiowych i pasmach podstawowych, usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne w powyższym zakresie.
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(210) 499584 (220) 2019 05 10
(731) ADAMKOWSKA AISSE JOANNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Aisse Diallo

(531) 27.05.01, 27.05.13
(510), (511) 41 szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, 
44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.

(210) 499587 (220) 2019 05 10
(731) ISTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 37 instalacja sprzętu komunikacyjnego, instala-
cja okablowania w budynkach do przekazu telekomunika-
cyjnego, instalacja urządzeń do monitorowania, instalacja 
domofonów, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi dostaw-
ców Internetu (ISP), usługi telewizji kablowej, komunikacja 
przez sieci światłowodowe.

(210) 499589 (220) 2019 05 10
(731) Skyworks Solutions, Inc., Woburn, US
(540) (znak słowny)
(540) SKYWORKS SKY5
(510), (511) 9 sprzęt komputerowy i urządzenia półprze-
wodnikowe do użytku w bezprzewodowym sprzęcie tele-
komunikacyjnym na fale radiowe i pasma podstawowe oraz 
dostarczane z nimi instrukcje użytkowania, oprogramowanie 
komputerowe do użytku przy obsłudze sprzętu telekomuni-
kacyjnego oraz dostarczane z nimi instrukcje użytkowania, 
sprzęt do łączności i telekomunikacji, urządzenia do nagrywa-
nia, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, urządzenia 
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, 
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, 
elektryczne, elektroniczne i mikroelektroniczne elementy 
do sprzętu łącznościowego i telekomunikacyjnego, sprzęt 
do łączności radiowej i telekomunikacji bezprzewodowej 
na pasmach podstawowych, w tym wzmacniacze mocy, tłumi-
ki, sprzęgacze elektromagnetyczne, sprzęgacze kierunkowe, 
wzmacniacze, mechaniczne przetwornice sygnału, procesory 
sygnału, procesory pasma podstawowego, nadajniki radiowe, 
odbiorniki radiowe, aparaty nadawczo-odbiorcze, przetwor-
nice redukcyjne, radia, modulatory, demodulatory, detektory, 
diody, sterowniki LED, miksery, syntezatory, generatory drgań 
sterowane napięciem, regulatory, pętle synchronizacji fazo-
wej, przesuwniki fazowe, optosprzęgacze, transoptory, tunery 
radiowe, stacje bazowe do łączności bezprzewodowej, mul-
tipleksery, kompresory sygnału, przełączniki, routery teleko-
munikacyjne, konwertery, półprzewodnikowe kontrolery fal 
milimetrowych, półprzewodnikowe miksery fal milimetro-
wych, filtry częstotliwości radiowych, filtry akustycznych fal 
powierzchniowych (SAW), pasmowe filtry fal akustycznych 
(BAW), warstwowe pasmowe filtry rezonatora akustycznego 
(FBAR), filtry elektroakustyczne, filtry piezoelektryczne, tunery 

antenowe, urządzenia półprzewodnikowe, telekomunikacyjne 
układy scalone, sprzęt komputerowy do bezprzewodowych 
urządzeń łączności na fale radiowe i pasma podstawowe, 
płytki półprzewodnikowe, elementy elektroniczne wykonane 
z materiałów ceramicznych, dielektryki, elementy ferrytowe, 
elementy magnetyczne, oprogramowanie komputerowe 
do użytku przy obsłudze sprzętu łącznościowego i telekomu-
nikacyjnego, oprogramowanie komputerowe, firmowe opro-
gramowanie komputerowe, urządzenia półprzewodnikowe, 
części i osprzęt do wyżej wymienionych towarów, instrukcje 
użytkowania w formacie elektronicznym, 38 usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie łączności i teleko-
munikacji, 40 produkcja i montaż na zamówienie urządzeń 
do łączności i telekomunikacji, w tym bezprzewodowych 
urządzeń łączności na falach radiowych i pasmach pod-
stawowych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
w powyższym zakresie, 42 usługi naukowo-techniczne oraz 
dotyczące ich badania i projektowanie, analiza przemysłowa 
i usługi badawcze, projektowanie i rozwój wyrobów, usługi 
techniczne, projektowanie i rozwój komputerów i wyrobów 
elektronicznych, projektowanie, konstruowanie i rozwój na za-
mówienie w zakresie urządzeń do łączności i telekomunikacji, 
w tym bezprzewodowych urządzeń łączności na falach radio-
wych i pasmach podstawowych, usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne w powyższym zakresie.

(210) 499590 (220) 2019 05 10
(731) ISTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 37 instalacja sprzętu komunikacyjnego, instala-
cja okablowania w budynkach do przekazu telekomunika-
cyjnego, instalacja urządzeń do monitorowania, instalacja 
domofonów, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi dostaw-
ców Internetu (ISP), usługi telewizji kablowej, komunikacja 
przez sieci światłowodowe.

(210) 499592 (220) 2019 05 10
(731) ISTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 37 instalacja sprzętu komunikacyjnego, instala-
cja okablowania w budynkach do przekazu telekomunika-
cyjnego, instalacja urządzeń do monitorowania, instalacja 
domofonów, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi dostaw-
ców Internetu (ISP), usługi telewizji kablowej, komunikacja 
przez sieci światłowodowe.
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(210) 499594 (220) 2019 05 10
(731) INOFAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Inowrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INOFAMA ROK ZAŁ. 1880 OCYNKOWNIA INOFAMA 

S.A.

(531) 26.03.01, 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 40 obróbka i przetwarzanie materiałów.

(210) 499595 (220) 2019 05 10
(731) INOFAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Inowrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INOFAMA ROK ZAŁ. 1880 OCYNKOWNIA 

INOWROCŁAW

(531) 26.03.01, 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 40 obróbka i przetwarzanie materiałów.

(210) 499596 (220) 2019 05 10
(731) Skyworks Solutions, Inc., Woburn, US
(540) (znak słowny)
(540) SKY5
(510), (511) 9 sprzęt komputerowy i urządzenia półprze-
wodnikowe do użytku w bezprzewodowym sprzęcie tele-
komunikacyjnym na fale radiowe i pasma podstawowe oraz 
dostarczane z nimi instrukcje użytkowania, oprogramowa-
nie komputerowe do użytku przy obsłudze sprzętu tele-
komunikacyjnego oraz dostarczane z nimi instrukcje użyt-
kowania, sprzęt do łączności i telekomunikacji, urządzenia 
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub ob-
razu, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, 
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii 
elektrycznej, elektryczne, elektroniczne i mikroelektroniczne 
elementy do sprzętu łącznościowego i telekomunikacyjne-
go, sprzęt do łączności radiowej i telekomunikacji bezprze-
wodowej na pasmach podstawowych, w tym wzmacniacze 
mocy, tłumiki, sprzęgacze elektromagnetyczne, sprzęgacze 
kierunkowe, wzmacniacze, mechaniczne przetwornice sy-
gnału, procesory sygnału, procesory pasma podstawowego, 
nadajniki radiowe, odbiorniki radiowe, aparaty nadawczo - 
odbiorcze, przetwornice redukcyjne, radia, modulatory, de-
modulatory, detektory, diody, sterowniki LED, miksery, syn-
tezatory, generatory drgań sterowane napięciem, regulatory, 
pętle synchronizacji fazowej, przesuwniki fazowe, optosprzę-
gacze, transoptory, tunery radiowe, stacje bazowe do łącz-
ności bezprzewodowej, multipleksery, kompresory sygnału, 
przełączniki, routery telekomunikacyjne, konwertery, pół-
przewodnikowe kontrolery fal milimetrowych, półprze-
wodnikowe miksery fal milimetrowych, filtry częstotliwości 
radiowych, filtry akustycznych fal powierzchniowych (SAW), 
pasmowe filtry fal akustycznych (BAW), warstwowe pasmo-
we filtry rezonatora akustycznego (FBAR), filtry elektroaku-
styczne, filtry piezoelektryczne, tunery antenowe, urządze-
nia półprzewodnikowe, telekomunikacyjne układy scalone, 
sprzęt komputerowy do bezprzewodowych urządzeń łącz-
ności na fale radiowe i pasma podstawowe, płytki półprze-
wodnikowe, elementy elektroniczne wykonane z materia-
łów ceramicznych, dielektryki, elementy ferrytowe, elementy 
magnetyczne, oprogramowanie komputerowe do użytku 

przy obsłudze sprzętu łącznościowego i telekomunikacyj-
nego, oprogramowanie komputerowe, firmowe oprogra-
mowanie komputerowe, urządzenia półprzewodnikowe, 
części i osprzęt do wyżej wymienionych towarów, instrukcje 
użytkowania w formacie elektronicznym, 38 usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie łączności i teleko-
munikacji, 40 produkcja i montaż na zamówienie urządzeń 
do łączności i telekomunikacji, w tym bezprzewodowych 
urządzeń łączności na falach radiowych i pasmach pod-
stawowych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
w powyższym zakresie, 42 usługi naukowo - techniczne oraz 
dotyczące ich badania i projektowanie, analiza przemysłowa 
i usługi badawcze, projektowanie i rozwój wyrobów, usługi 
techniczne, projektowanie i rozwój komputerów i wyrobów 
elektronicznych, projektowanie, konstruowanie i rozwój 
na zamówienie w zakresie urządzeń do łączności i telekomu-
nikacji, w tym bezprzewodowych urządzeń łączności na fa-
lach radiowych i pasmach podstawowych, usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne w powyższym zakresie.

(210) 499634 (220) 2019 05 11
(731) MJG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śrem
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) w MIG

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 zaprawy budowlane, gładzie szpachlowe, 
spoiwa na bazie gipsu.

(210) 499654 (220) 2019 05 13
(731) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 

W KRASNYMSTAWIE, Krasnystaw
(540) (znak słowny)
(540) joguś
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne: śmietana, masło, 
produkty masło-podobne, kefir, jogurt naturalny, jogurty 
smakowe, napoje mleczne, mleko owocowe, mleko kaka-
owe, mleko czekoladowe, mleko kawowe, mleko w proszku, 
mleko kondensowane, ser biały, twaróg, ser homogenizo-
wany, twarożki homogenizowane z dodatkami smakowymi, 
desery z sera i owoców, sery twarde, topione, pleśniowe, 
30 czekolada z mlekiem, kakao z mlekiem, kawa z mlekiem, 
lody.

(210) 499690 (220) 2019 05 13
(731) TENSLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 24.15.21, 26.04.02, 26.04.06, 26.04.22, 26.13.25, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 40 obróbka mechaniczna i cieplna elementów 
metalowych, 42 usługi badawcze, projektowe i techniczne, 
analizy techniczne, usługi laboratoriów wytrzymałościo-
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wych: badania niszczące i nieniszczące materiałów, usłu-
gi pracowni łączności i nawigacji: testowanie obwodów 
elektronicznych, pomiary EMC pre compliance, testowanie 
wiązek kablowych ze złączami, pomiar składowych harmo-
nicznych generatorów, pomiar parametrów nadajników 
i odbiorników RF, pomiar charakterystyk filtrów, sprawdzenie 
parametrów anten, sprawdzenie poprawności działania ko-
derów/dekoderów RF, sprawdzenie parametrów impulsów 
wzorcowych, pomiary termowizyjne, usługi laboratoriów 
wzorcujących (kalibrujących) urządzeń, maszyn i przyrzą-
dów, doradztwo techniczne.

(210) 499693 (220) 2019 05 13
(731) TENSLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) TENSLAB
(510), (511) 40 obróbka mechaniczna i cieplna elementów 
metalowych, 42 usługi badawcze, projektowe i techniczne, 
analizy techniczne, usługi laboratoriów wytrzymałościo-
wych: badania niszczące i nieniszczące materiałów, usłu-
gi pracowni łączności i nawigacji: testowanie obwodów 
elektronicznych, pomiary EMC pre compliance, testowanie 
wiązek kablowych ze złączami, pomiar składowych harmo-
nicznych generatorów, pomiar parametrów nadajników 
i odbiorników RF, pomiar charakterystyk filtrów, sprawdzenie 
parametrów anten, sprawdzenie poprawności działania ko-
derów/dekoderów RF, sprawdzenie parametrów impulsów 
wzorcowych, pomiary termowizyjne, usługi laboratoriów 
wzorcujących (kalibrujących) urządzeń, maszyn i przyrzą-
dów, doradztwo techniczne.

(210) 499699 (220) 2019 05 13
(731) WELMAX + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowny)
(540) welmax security clean
(510), (511) 7 odkurzacze elektryczne i ich części, oprzyrzą-
dowanie do odkurzaczy do rozpylania perfum lub środków 
dezynfekcyjnych, elektryczne odkurzacze piorące do dywa-
nów, elektryczne maszyny i urządzenia do czyszczenia, pa-
rowe urządzenia do czyszczenia, urządzenia do czyszczenie 
pod wysokim ciśnieniem, odkurzacze, torby do odkurzaczy, 
węże do odkurzaczy, elektryczne mopy parowe, elektryczne 
maszyny domowe do odkurzania, urządzenia zamiatające, 
czyszczące, myjące i piorące.

(210) 499714 (220) 2019 05 14
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) wszogumka
(510), (511) 5 artykuły i preparaty zwalczające wszy we wło-
sach, gumki nasączone środkiem odstraszającym wszy, gum-
ki z preparatami zwalczającymi wszy we włosach, wyroby na-
sączone preparatami leczącymi wszawicę [pedikulicydami].

(210) 499725 (220) 2019 05 14
(731) ALMIG KOMPRESSOREN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowny)

(540) ALMiG Kompressoren Polska S.A.
(510), (511) 7 sprężarki powietrza, sprężarki powietrza śru-
bowe, tłokowe, wysokociśnieniowe, turbosprężarki, zbiorniki 
ciśnieniowe sprężonego powietrza, filtry powietrza zawarte 
w tej klasie, 11 osuszacze sprężonego powietrza, filtry powie-
trza zawarte w tej klasie, 37 usługi naprawy i serwisu spręża-
rek powietrza, 42 doradztwo techniczne w zakresie urządzeń 
do wytwarzania sprężonego powietrza i jego uzdatniania.

(210) 499754 (220) 2019 05 15
(731) EXODUS BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EXODUS BRAND PROFESSIONAL MARKETING 

SOLUTIONS

(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 marketing bezpośredni, marketing afiliacyjny, 
marketing internetowy, marketing referencyjny, marketing 
ukierunkowany, marketing cyfrowy, informacja marketingo-
wa, usługi marketingowe, kampanie marketingowe, reklama 
i marketing, marketing dotyczący promocji, administrowanie 
dotyczące marketingu, usługi marketingu bezpośredniego, 
analiza marketingowa nieruchomości, dostarczanie informa-
cji marketingowej, udostępnianie raportów marketingo-
wych, prowadzenie badań marketingowych, przygotowanie 
planów marketingowych, planowanie strategii marketingo-
wych, usługi agencji marketingowych, dostarczanie agencji 
marketingowych, projektowanie badań marketingowych, 
analiza trendów marketingowych, marketing imprez i wyda-
rzeń, pomoc w zakresie marketingu, porady w zakresie mar-
ketingu, doradztwo w zakresie marketingu, udzielanie infor-
macji dotyczących marketingu, analiza w zakresie marketin-
gu, analizy w zakresie marketingu, doradztwo reklamowe 
i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe, obsługa 
marketingowa obrotu nieruchomościami, doradztwo doty-
czące zarządzania marketingowego, ocena statystyczna da-
nych marketingowych, dostarczanie biznesowych informacji 
marketingowych, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], 
usługi w zakresie marketingu produktów, usługi doradztwa 
w zakresie marketingu, usługi doradcze w zakresie marketin-
gu, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi w za-
kresie marketingu gospodarczego, doradztwo specjalistycz-
ne w zakresie marketingu, reklama za pomocą marketingu 
bezpośredniego, doradztwo w zakresie marketingu bizneso-
wego, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi 
reklamowe promocyjne i marketingowe, zarządzanie perso-
nelem zajmującym się marketingiem, usługi marketingowe 
w dziedzinie stomatologii, usługi marketingowe w dziedzi-
nie podróży, usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, 
usługi reklamowe i marketingowe online, badania rynku i ba-
dania marketingowe, sporządzanie raportów do celów mar-
ketingowych, doradztwo w zakresie zarządzania marketin-
gowego, opracowywanie strategii i pomysłów marketingo-
wych, oceny szacunkowe do celów marketingowych, bada-
nia w dziedzinie strategii marketingowych, organizacja 
i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, doradztwo 
w zakresie marketingu produktów chemicznych, usługi w za-
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kresie marketingu baz danych usługi konsultingowe w zakre-
sie marketingu internetowego, usługi doradcze w zakresie 
marketingu afiliacyjnego, usługi konsultacyjne w zakresie 
marketingu bezpośredniego, usługi marketingowe za po-
średnictwem wyszukiwarek internetowych, doradztwo mar-
ketingowe w zakresie mediów społecznościowych, usługi 
planowania w celu badań marketingowych dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
produkcja nagrań video w celach marketingowych, świad-
czenie doradczych usług marketingowych dla producentów, 
marketing towarów i usług na rzecz innych porady w zakre-
sie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, doradz-
two w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marke-
tingu, usługi rekrutacji personelu do sprzedaży i marketingu, 
usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, usługi do-
radcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, usługi re-
klamowe i marketingowe świadczone kanałów łącznościo-
wych, usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci 
cyfrowych, usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu 
mediów audiowizualnych, dostarczanie informacji marketin-
gowych za pośrednictwem stron internetowych, doradztwo 
w zakresie demografii do celów marketingowych, promocja, 
reklama i marketing stron internetowych on-line, doradztwo 
w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marke-
tingu, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, 
marketingu i publicity, usługi franczyzowe związane z po-
mocą w zakresie marketingu, usługi reklamowe i marketin-
gowe świadczone za pośrednictwem błoga, doradztwo i za-
rządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, 
opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych 
na rzecz innych, marketing towarów i usług osób trzecich 
poprzez dystrybucję kuponów, informacja lub badania w za-
kresie działalności gospodarczej i marketingu, usługi rekla-
mowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów spo-
łecznościowych, usługi marketingowe związane z impreza-
mi w zakresie sportów elektronicznych, doradztwo, konsul-
tacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, or-
ganizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketin-
gowych na rzecz osób trzecich, porady w zakresie działalno-
ści gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządza-
nia marketingowego, usługi konsultacyjne w zakresie działal-
ności gospodarczej dotyczące marketingu dla kampanii po-
zyskiwania funduszy, badania marketingowe w dziedzinie 
kosmetyków, artykułów perfumeryjnych i produktów 
do pielęgnacji urody, 42 grafika artystyczna, projektowanie 
graficzne, projektowanie graficzne ilustracji, projektowanie 
graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie syste-
mów oprogramowania graficznego, projektowanie ozdob-
nego opracowania graficznego, wzornictwo przemysłowe 
i projektowanie graficzne, projektowanie i projektowanie 
graficzne do tworzenia stron www, projektowanie i projek-
towanie graficzne do tworzenia stron www w Internecie, 
projektowanie graficzne w celu kompilacji stron w Interne-
cie, hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej 
na strony internetowe, hosting strony internetowej online 
do tworzenia i hostingu mikrowitryn dla przedsiębiorstw, ad-
ministracja serwerów, aktualizacja i projektowanie oprogra-
mowania komputerowego, aktualizacja i ulepszanie opro-
gramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowa-
nia komputerowego na rzecz osób trzecich, aktualizacja 
oprogramowania komputerowego w zakresie bezpieczeń-
stwa komputerowego i zapobiegania zagrożeniom kompu-
terowym, aktualizacja oprogramowania do przetwarzania 
danych, aktualizacja oprogramowania do smartfonów, aktu-
alizacja oprogramowania do systemów łączności, aktualiza-
cja programów komputerowych, aktualizacja stron głów-
nych do sieci komputerowych, aktualizacja stron głównych 

dla osób trzecich, aktualizowanie oprogramowania kompu-
terowego, aktualizowanie stron internetowych dla osób trze-
cich, aktualizowanie stron internetowych, doradztwo konsul-
tacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, 
planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych 
online na rzecz osób trzecich, projektowanie i opracowywa-
nie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwa-
rzania, wyświetlania i przechowywania danych, projektowa-
nie i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, 
projektowanie, tworzenie i programowanie stron interneto-
wych, świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania 
użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego lo-
gowania dla aplikacji online, świadczenie usług dotyczących 
uwierzytelniania użytkowników przy użyciu biometrycznej 
technologii z wykorzystaniem oprogramowania i sprzętu 
komputerowego do celów transakcji w zakresie handlu elek-
tronicznego, tworzenie i prowadzenie stron internetowych 
na telefony komórkowe, tworzenie platform komputero-
wych na rzecz osób trzecich, usługi analityczne w zakresie 
komputerów, usługi konfiguracji sieci komputerowych, zdal-
ne administrowanie serwerem, artyści graficy (usługi -), do-
radztwo projektowe, doradztwo w projektowaniu stron in-
ternetowych, doradztwo w zakresie projektowania opako-
wań, opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich, opracowywanie, projektowanie i aktuali-
zacja stron głównych, projektowanie animacji na rzecz in-
nych, projektowanie audiowizualnych prac twórczych, pro-
jektowanie broszur, projektowanie druków, projektowanie 
grafiki i barw firmowych dla potrzeb tożsamości firm, projek-
towanie i opracowywanie stron internetowych, projektowa-
nie i opracowywanie produktów multimedialnych, projekto-
wanie i opracowywanie nowych technologii na rzecz osób 
trzecich, projektowanie i projektowanie graficzne do two-
rzenia stron www, projektowanie i projektowanie graficzne 
do tworzenia stron www w Internecie, projektowanie i utrzy-
mywanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowa-
nie komputerowych stron internetowych, projektowanie 
kroju czcionek, projektowanie logo na koszulki z krótkim rę-
kawem, projektowanie logo w celu tworzenia tożsamości 
firm, projektowanie materiałów piśmiennych, projektowanie 
materiałów drukowanych, projektowanie nazw firmowych, 
projektowanie nowych produktów, projektowanie odzieży, 
obuwia i nakryć głowy, projektowanie opakowań i materia-
łów do pakowania, projektowanie ozdobnego opracowania 
graficznego, projektowanie stron domowych i stron interne-
towych, projektowanie stron internetowych w celach rekla-
mowych, projektowanie wizualne, projektowanie wizytó-
wek, projektowanie znaków towarowych, przygotowywanie 
sprawozdań w zakresie grafiki, renderowanie grafiki kompu-
terowej (obróbka cyfrowa obrazów], tworzenie i dostarcza-
nie stron internetowych osobom trzecim, tworzenie i projek-
towanie indeksów informacji opartych na stronach interne-
towych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, two-
rzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, 
tworzenie stron internetowych, tworzenie zapisanych elek-
tronicznie stron internetowych dla usług online i Internetu, 
usługi doradcze w zakresie projektowania, usługi ilustrowa-
nia graficznego na rzecz osób trzecich, usługi projektów gra-
ficznych, usługi projektowania dotyczące grafiki okiennej, 
usługi projektowania dotyczące barw firmowych pojazdów, 
usługi projektowania dotyczące znaków, usługi projektowa-
nia graficznego wspomaganego komputerowo, usługi pro-
jektowania grafiki komputerowej, usługi projektowania 
odzieży, usługi projektowania opakowań przemysłowych, 
usługi projektowania pojazdów, usługi projektowania syste-
mów do wyświetlania w celach promocyjnych, usługi pro-
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jektowania związane z opakowaniami, usługi projektowe 
w zakresie opracowań graficznych, usługi projektowe zwią-
zane z publikacją dokumentów, usługi w zakresie grafiki 
komputerowej, usługi w zakresie ilustrowania (projektowa-
nie), usługi w zakresie projektowania marki, usługi w zakresie 
projektowania i tworzenia witryn internetowych, wspoma-
gane komputerowo projektowanie grafiki wideo, wzornic-
two przemysłowe i projektowanie graficzne.

(210) 499810 (220) 2019 05 15
(731) Shenzhen Times Innovation Technology Co., Ltd, 

Shenzhen City, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Baseus

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 maszyny rozpylające, dezyntegratory, maszy-
ny drukarskie, urządzenia elektromechaniczne do przygoto-
wywania żywności, maszyny specjalnego przeznaczenia dla 
przemysłu akumulatorowego, maszyny do produkcji żarówek, 
pakowarki, elektryczne otwieracze do puszek, ubijaki elek-
tryczne, młynki do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, mik-
sery elektryczne do celów domowych, miksery elektryczne, 
pralki, maszyny dla przemysłu przetwórstwa farmaceutycz-
nego, przegrzewacze [kotły], sterowniki do wind, maszyny 
do przetwórstwa metali, świece zapłonowe do silników spa-
linowych wewnętrznego spalania, świece zapłonowe do sil-
ników pojazdów lądowych, śrubokręty elektryczne, pistolety 
natryskowe do malowania, rozruszniki silników, tłoki do sil-
ników, filtry [części maszyn lub silników], pompy [maszyny], 
osie do maszyn, elektryczne urządzenia do spawania, insta-
lacje do mycia pojazdów, instalacje odsysające pył do czysz-
czenia, akcesoria mocowane do odkurzaczy do rozpylania 
perfum oraz środków dezynfekcyjnych, węże do odkurzaczy, 
odkurzacze, drukarki 3D, szczotki do odkurzaczy, elektrycz-
ne sokowirówki, ssawki do odkurzaczy, worki i filtry przeciw 
kurzowe do odkurzaczy, wentylatory elektryczne do odku-
rzaczy, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, przyrządy 
do masażu estetycznego, urządzenia do masażu, urządzenia 
i instrumenty medyczne, aparaty do masażu wibracyjnego, 
urządzenia do fumigacji do celów medycznych, aparatura 
do mikrodermabrazji, przyrządy i przybory dentystyczne, 
urządzenia do użytku w ortodoncji, galwaniczna aparatura 
terapeutyczna, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, aparaty 
słuchowe, zatyczki do uszu [przyrządy do ochrony uszu], po-
jemniki na butelki do karmienia, artykuły antykoncepcyjne, 
protezy kończyn, gorsety brzuszne, artykuły ortopedycz-
ne, materiały do zszywania, urządzenia do monitorowania 
tkanki tłuszczowej, termoelektryczne kompresy [chirurgia], 
oftalmometry, elektryczne masażery kosmetyczne, aparaty 
do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, termometry lekarskie, 
fotele do masażu z wbudowanymi urządzeniami do masażu, 
medyczne przybory do mycia twarzy, aparatura do masażu 
oczu, urządzenia do pielęgnacji urody wykorzystujące fale 
radiowe do celów medycznych, urządzenia do czyszczenia 
twarzy do celów medycznych, aparatura do pielęgnacji uro-
dy do celów medycznych, 11 światła do pojazdów, lampy 
oświetleniowe, lampy bakteriobójcze do oczyszczania po-
wietrza, latarki, reflektory do pojazdów, przeciwoślepienio-
we urządzenia do samochodów [osprzęt do lamp], światła 
do pojazdów, kuchenki mikrofalowe, urządzenia chłodzące, 
filtry do klimatyzacji, instalacje do filtrowania powietrza, in-
stalacja klimatyzacyjna do pojazdów, urządzenia i maszyny 
do oczyszczania powietrza, sterylizatory powietrza, urządze-

nia do ogrzewania, nawilżacze do grzejników centralnego 
ogrzewania, parowe sauny do twarzy, instalacje do uzdat-
niania wody, termofory, zapalniczki i zapalarki, lampy ul-
trafioletowe, do celów manicure, oczyszczacze powietrza, 
urządzenia i instalacje oświetleniowe, kaloryfery elektrycz-
ne, elektryczne podgrzewacze do stóp, aparatura do fumi-
gacji, nie do celów medycznych, ogrzewacze kieszonkowe, 
wentylatory elektryczne do użytku osobistego, urządzenia 
do wanien z hydromasażem, czajniki elektryczne, elek-
tryczne ogrzewacze stóp, aparatura i instalacje chłodnicze, 
podgrzewacze elektryczne, suszarki do włosów, elektryczne 
nawilżacze, instalacje do zaopatrywania w wodę, 12 pojaz-
dy elektryczne, pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, 
sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, lusterka wsteczne, 
osłony przeciwsłoneczne do samochodów, zapalniczki sa-
mochodowe, pompki do rowerów, dzwonki do rowerów, 
zestawy narzędzi do naprawy dętek, pompy powietrzne [ak-
cesoria do pojazdów], bagażniki do pojazdów, pasy bezpie-
czeństwa do siedzeń w pojazdach, foteliki bezpieczeństwa 
dla dzieci [do pojazdów], pokrowce na siedzenia pojazdów, 
tapicerka do pojazdów, urządzenia przeciwwłamaniowe 
do pojazdów, kierownice pojazdów, popielniczki do pojaz-
dów, drony cywilne, urządzenia antywłamaniowe do samo-
chodów, elementy wykończeniowe do wnętrz samocho-
dów, zdalnie sterowane pojazdy do inspekcji podwodnych, 
wózki towarowe i bagażowe, kolejki linowo - terenowe, dre-
zyny, opony do pojazdów, pojazdy do poruszania się po wo-
dzie, poduszki powietrzne [urządzenia bezpieczeństwa 
w samochodach], rowery, wózki dziecięce, amortyzatory 
zawieszenia w pojazdach, sanki do jazdy na stojąco, opony 
do pojazdów mechanicznych, łodzie, kierunkowskazy do ro-
werów, 21 wyciskacze do owoców nieelektryczne, do użytku 
domowego, przybory kuchenne, wyroby szklane dla gospo-
darstwa domowego (w tym filiżanki, talerze, garnki i dzban-
ki), serwisy do kawy [zastawa stołowa], szczoteczki do zębów, 
szczoteczki do zębów elektryczne, kosmetyczki na przybory 
toaletowe, kuferki na przybory toaletowe, termoizolacyjne 
pojemniki na żywność, narzędzia do czyszczenia, ręczne, 
końcówki do szczoteczek elektrycznych, serwisy [zastawy 
stołowe], wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowe-
go, ozdoby z porcelany, wyroby artystyczne ze szkła, kom-
plety do likierów, serwisy do herbaty, spodeczki, szczoteczki 
do paznokci, grzebienie, wodne aparaty do czyszczenia 
jamy ustnej, pojemniki na szczoteczki do zębów, nici denty-
styczne, przybory kosmetyczne, szczoteczki do rzęs, pędzle 
kosmetyczne, dozowniki do ręczników papierowych, szkło 
hartowane [nie do użytku w budownictwie], akwaria poko-
jowe, owady [elektryczne urządzenia do wabienia i zabijania 
-], rozpylacze środków odstraszających komary podłączane 
do gniazdka, irygatory do zębów.

(210) 499821 (220) 2019 05 15
(731) GOCKOWIAK MIROSŁAW, Ciele
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gockowiak

(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 piasek do akwarium, żwir do akwarium, 
akwaria [konstrukcje], alabaster, alabastrowe szkło, altany 
[konstrukcje niemetalowe], arkusze i pasy z tworzyw sztucz-
nych do znakowania dróg, asfalt, nawierzchnie asfaltowe, 
zaprawa azbestowa, cement azbestowy, balustrady nieme-
talowe, baraki, drewno na klepkę bednarską, belki policzko-
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we/wangi [części schodów] niemetalowe, beton, betonowe 
elementy budowlane, bitumiczne powłoki dachowe, bitu-
miczne wyroby dla budownictwa, boazerie, bramki wejścio-
we kołowrotowe, niemetalowe, budki telefoniczne niemeta-
lowe, tektura budowlana [asfaltowana], konstrukcje budow-
lane niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne, cegły, 
cement, chlewy, nie z metalu, brykiety z wytłoków z trzciny 
cukrowej [materiał budowlany], pachołki do cumowania nie-
metalowe, deski [drewno budowlane], deski podłogowe, de-
ski podłogowe [drewniane], domy z prefabrykatów [zestawy 
do montażu], drewniane forniry, drewno budowlane, drew-
no częściowo obrobione, drewno do wytwarzania przed-
miotów użytku domowego, drewno na profile, drewno ob-
robione, materiały do budowy i pokryć dróg, materiały wią-
żące do naprawy dróg, drzwi niemetalowe, drzwi pancerne 
niemetalowe, drzwi wahadłowe niemetalowe, ościeżnice 
drzwiowe niemetalowe, płyty drzwiowe niemetalowe, dzie-
ła sztuki wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, dźwi-
gary niemetalowe, elementy budowlane niemetalowe 
w postaci płyt, elementy krawędziowe do kształtowania te-
renu z tworzyw sztucznych, elementy wykończeniowe bu-
dowlane niemetalowe, filc dla budownictwa, formy odlew-
nicze niemetalowe, ganki niemetalowe, do budownictwa, 
garncarska glina, geotekstylia, gips [materiał budowlany], 
glina, glina ceglarska, granit, granulat szklany do znakowania 
dróg, grobowce [pomniki] niemetalowe, grobowce pod-
ziemne [krypty] niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe gro-
bów lub nagrobków, groby niemetalowe, grzędy, gumowe 
łożyska do izolacji sejsmicznej budynków, d harmonijkowe 
drzwi niemetalowe, szkło izolacyjne [budownictwo], wyroby 
kamieniarskie, materiały wiążące do produkcji kamienia, ka-
mień, kamień budowlany, kamień żużlowy, kanały [dukty] 
niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyj-
nych, karton budowlany, karton z miazgi drzewnej do użytku 
w budownictwie, kątowniki, niemetalowe, kesony dla bu-
downictwa podwodnego, kruszywo klinkierowe, deflektory 
kominowe niemetalowe, nasady kominowe niemetalowe, 
przedłużacze kominowe niemetalowe, kominowe trzony 
niemetalowe, kominy niemetalowe, konstrukcyjne elementy 
niemetalowe dla budownictwa, korek aglomerowany do bu-
downictwa, kostka brukowa drewniana, kratownice nieme-
talowe, kreda [surowiec], krokwie dachowe, kryształ górski, 
ksylolit, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, kur-
niki niemetalowe, listwy niemetalowe, skrzynki na listy muro-
wane, lodowiska [konstrukcje niemetalowe], łupek, łupki da-
chowe, dachówka łupkowa, proszek łupkowy, cement ma-
gnezjowy, malarskie komory natryskowe niemetalowe, mar-
giel wapienny, marmur, maszty [słupy] niemetalowe, maszty 
flagowe, niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
materiały do pokryć nawierzchni drogowych, moskitiery nie-
metalowe, mozaiki dla budownictwa, nadproża niemetalo-
we, nagrobki, nawierzchnie tłuczniowe, niemetalowe kon-
strukcje szklarni, niemetalowe materiały na pokrycia dacho-
we, niemetalowe płytki ścienne, niemetalowe ramy do okien 
szklanych, niemetalowe słupy, obudowy kominków, nieme-
talowe, bariery ochronne drogowe niemetalowe, glina 
ogniotrwała, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalo-
we, ogniotrwałe powłoki cementowe, okienne szkło, z wyjąt-
kiem stosowanego w pojazdach, okiennice niemetalowe, 
okładziny drewniane, okna witrażowe, okna żaluzjowe nie-
metalowe, okrycia niemetalowe dla budownictwa, oliwin dla 
budownictwa, opancerzenie z płyt, niemetalowe, osłony 
pancerne, niemetalowe, pak, cement do budowy palenisk, 
palisady niemetalowe, niemetalowe parapety okienne, par-
kiety, urządzenia niemetalowe do parkowanie rowerów, pia-
sek, z wyjątkiem piasku formierskiego, piaskowiec dla bu-
downictwa, cement do budowy piecy hutniczych, platformy 

prefabrykowane, niemetalowe, platformy wyrzutni rakieto-
wych, niemetalowe, płoty, parkany niemetalowe, płytki 
ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty brukowe, nie-
metalowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty cemento-
we, płyty do brukowania wykonane z materiałów niemetalo-
wych, płyty nagrobne niemetalowe, płyty pamiątkowe, nie-
metalowe, pływackie baseny [konstrukcje niemetalowe], 
podkłady kolejowe niemetalowe, podłogi niemetalowe, 
podłogowe płytki niemetalowe, podłogowe płyty parkieto-
we, pokrycia dachowe niemetalowe zawierające baterie sło-
neczne, pokrycia dachowe z gontów, pokrycia ścienne 
nie z metalu, pomniki niemetalowe, pływające pomosty nie-
metalowe do cumowania, popiersia z kamienia, betonu lub 
marmuru, porfir [kamień], posążki z kamienia, betonu lub 
marmuru, powłoki [materiały budowlane], profile niemetalo-
we dla budownictwa, profile niemetalowe do gzymsów, wa-
nienki dla ptaki [konstrukcje niemetalowe], ptaszarnie nie-
metalowe [konstrukcje], rurociągi zasilające, niemetalowe, 
spustowe rury niemetalowe, rury sztywne, niemetalowe 
[budownictwo], rury drenażowe niemetalowe, rury kamion-
kowe, rury wodociągowe niemetalowe, rusztowania nieme-
talowe, rynny dachowe niemetalowe, stopnie schodów nie-
metalowe, schody niemetalowe, siding winylowy [materiały 
budowlane], silosy niemetalowe, sklejka, słupy cementowe, 
słupy niemetalowe dla budownictwa, słupy niemetalowe dla 
linii elektroenergetycznych, słupy ogłoszeniowe niemetalo-
we, słupy telegraficzne niemetalowe, smoła, smoła węglo-
wa, smołowane taśmy do użytku w budownictwie, srebrny 
piasek, stajnie, statuetki z kamienia, betonu lub marmuru, 
stele nagrobkowe, niemetalowe, sufity niemetalowe, szalów-
ki [ciesielstwo], szalunki niemetalowe do betonu, szklarnie 
przenośne niemetalowe, szkło bezodpryskowe, szkło bu-
dowlane, szkło emaliowane, do celów budowlanych, szkło 
okienne do użytku w budownictwie, szkło płaskie walcowa-
ne [okienne] do użytku w budownictwie, sztuczny kamień, 
ścianki działowe niemetalowe, ścianki szczelne niemetalowe, 
uliczne kanały ściekowe niemetalowe, świecąca kostka bru-
kowa, tablice nagrobkowe niemetalowe, tablice sygnaliza-
cyjne nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, tarcica, 
pawilony targowe, terakota [materiał budowlany], tłuczeń, 
trampoliny niemetalowe, trzcina do użytku w budownic-
twie, tuf wapienny, tynk, wapień, wapno, niemetalowe po-
krywy do włazów, wolnostojące niemetalowe konstrukcje 
chroniące przed słońcem, wsporniki niemetalowe do użytku 
w budownictwie, wykończeniowe elementy dachów, nie-
metalowe, zaprawy budowlane, zawory przewodów drena-
żowych, niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, zawory 
wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, 
zbiorniki murowane, zbrojenia niemetalowe dla budownic-
twa, znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, niemeta-
lowe, znaki nawigacyjne niemetalowe, nieświecące, znaki 
nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, żaluzje [ze-
wnętrzne] niemetalowe i nietekstylne, żużel [materiał bu-
dowlany], żwir, 20 bambus, biblioteczki [regały na książki], 
blaty stołowe, blok rzeźniczy [stolik], boje cumownicze, bol-
ce do fleków do obuwia, niemetalowe, budy dla psów, budy 
dla zwierząt domowych, bursztyn, chodziki dla dzieci, coro-
zo [biały twardy materiał podobny do kości słoniowej], czopy 
niemetalowe, dekoracje wiszące [ozdoby], domki dla ptaków, 
dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, drabiny z drew-
na lub tworzyw sztucznych, drzwi do mebli, dystrybutory 
woreczków na psie odchody, mocowane, niemetalowe, 
dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucz-
nych, dzwonki do drzwi niemetalowe, nieelektryczne, 
dzwonki wiatrowe [dekoracja], etykiety z tworzyw sztucz-
nych, fiszbin, surowiec lub półprodukt, fotele fryzjerskie, gar-
deroby, haczyki na ubrania, niemetalowe, haczyki, niemeta-
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lowe, do wieszaków stojących na ubrania, haki do zasłon, 
imitacje szylkretu, kanapo-tapczany, kanapy, kanistry, nieme-
talowe, karimaty, karnisze do zasłon, kartoteki [meble], karty-
-klucze z tworzyw sztucznych, niekodowane, kasety do eks-
pozycji biżuterii, kastry niemetalowe do mieszania zaprawy 
murarskiej, klamki do drzwi niemetalowe, klepka bednarska, 
klipsy z tworzyw sztucznych do zamykania torebek, klucze 
z tworzyw sztucznych, kojce, kołatki do drzwi z materiałów 
niemetalowych, kołki niemetalowe, kołki rozporowe, nieme-
talowe, kołnierze do mocowania rur, niemetalowe, komody, 
konsole, kopyta zwierzęce, koral, korki, korki do butelek, ko-
sze do noszenia dzieci, kosze niemetalowe, kosze piekarskie, 
kosze rybackie, kosze z pokrywką do przenoszenia rzeczy, 
kozły [stojaki meblowe], kozły do piłowania, kółka do kluczy, 
niemetalowe, kółka do zasłon, kółka samonastawne do łóżek 
niemetalowe, kółka samonastawne, nie z metalu, krany nie-
metalowe do beczek, krążki z tworzyw sztucznych do zasłon 
[na linki], kredensy, krucyfiksy z drewna, wosku, gipsu lub 
tworzyw sztucznych, inne niż biżuteria, krzesełka kąpielowe 
dla małych dzieci, krzesła, lusterka ręczne [lusterka toaleto-
we], lustra (srebrzone szkło), ławy [meble], łóżeczka dla dzieci, 
łóżeczka dziecięce, łóżeczka koszyki dla dzieci, łóżka, łóżka 
drewniane, łóżka szpitalne, łóżka wodne nie do celów leczni-
czych, macica perłowa, nieobrobiona lub półobrobiona, ma-
nekiny na ubrania, manekiny, manekiny krawieckie, maszty 
flagowe do trzymania w rękach, niemetalowe, materace, ma-
terace dmuchane, do celów niemedycznych, materace dmu-
chane, nie do celów medycznych, materace kempingowe, 
maty do kojców dziecięcych, maty do przewijania niemow-
ląt, maty do spania, maty wyjmowane do zlewów, meble, 
meble biurowe, meble metalowe, meble ogrodowe, meble 
szkolne, muszle, nadmuchiwane meble, nakrętki niemetalo-
we, nakrętki niemetalowe do butelek, niemetalowe beczułki, 
niemetalowe bransoletki identyfikacyjne, niemetalowe kap-
sle do korkowania, niemetalowe pojemniki do wymiany ole-
ju, niemetalowe urządzenia do zamykania do drzwi, nieme-
talowe urządzenia do zamykania do okien, nity, niemetalo-
we, nogi do mebli, nosidła [jarzma], numery domów nie-
świecące, niemetalowe, obiekty nadmuchiwane powietrzem 
do reklamy, obrazy (ramy do -), obręcze do beczek niemeta-
lowe, obróbka krawędzi ze słomy, ochraniacze na szczebelki 
do łóżeczek dla dzieci, inne niż pościel, ochraniacze na szcze-
belki do łóżeczek dziecięcych, inne niż pościel, ograniczniki 
do drzwi, niemetalowe ani niegumowe, ograniczniki 
do okien, niemetalowe ani niegumowe, opakowania drew-
niane do butelek, oprawy do szczotek, osłony do kominków 
(meble), osprzęt niemetalowy do drzwi, osprzęt niemetalo-
wy do łóżek, osprzęt niemetalowy do mebli, osprzęt nieme-
talowy do okien, ozdoby z tworzyw sztucznych do artyku-
łów spożywczych, palety transportowe niemetalowe, palety 
załadowcze niemetalowe, paliki namiotowe niemetalowe, 
panele drewniane do mebli, parawany [meble], pazury zwie-
rzęce, pianka morska, plastry miodu [ramki], plastry woskowe 
do uli, plecionki ze słomy z wyjątkiem mat, płytki lustrzane, 
płytki z prasowanego bursztynu, podgłówki, wałki, podpór-
ki, niemetalowe, do roślin lub drzew, podstawy łóżek, po-
duszki, poduszki dla zwierząt domowych, poduszki dmucha-
ne do spania, do celów niemedycznych, poduszki dmucha-
ne, do celów niemedycznych, poduszki utrzymujące pozycję 
głowy dla niemowląt, poduszki zapobiegające zsuwaniu się 
dla niemowląt, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucz-
nych, pojemniki niemetalowe [składowanie, transport], po-
jemniki niemetalowe na paliwa płynne, pojemniki pływające 
niemetalowe, pokrętła niemetalowe, pokrowce na odzież 
[magazynowanie], pokrowce na odzież [szafa], popiersia 
z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, poroża jele-
ni, posążki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, 

posłania dla zwierząt domowych, postumenty pod doniczki 
na kwiaty, pościel, oprócz bielizny pościelowej, poziome ża-
luzje wewnętrzne z lamelkami, półka na talerze, półki biblio-
teczne, półki do kartotek [meble], półki magazynowe, pręty 
do mocowania chodników na schodach, prowadnice do za-
słon, prowadnice niemetalowe do drzwi przesuwnych, prze-
nośne biurka, przewijaki, ptaki wypchane, pudełka drewnia-
ne lub z tworzyw sztucznych, pulpity [meble], pulpity 
do pracy w pozycji stojącej, ramki do haftowania, ramki 
drewniane do uli, rampy z tworzyw sztucznych dla pojaz-
dów, listwy do ram obrazów, rogi zwierzęce, rolety okienne 
tekstylne wewnętrzne, rolety wewnętrzne okienne [meble], 
rolety wewnętrzne okienne papierowe, rolety z plecionek 
drewnianych [meble], rolki do zasłon, rotang [trzcinopalma, 
ratan], róg, nieobrobiony lub półobrobiony, ruchome nieme-
talowe schody pasażerskie, rygle do ram okiennych, nieme-
talowe, siedzenia metalowe, siedzenia prysznicowe, sienniki, 
skrajniki [gabaryty] niemetalowe do wagonów kolejowych, 
skrzynie [paki] niemetalowe, skrzynie kratowe [opakowania], 
skrzynie na narzędzia, niemetalowe, puste, skrzynki lęgowe, 
skrzynki lęgowe dla zwierząt domowych, skrzynki na listy, 
niemetalowe i niemurowane, skrzynki na narzędzia, nieme-
talowe, puste, skrzynki na zabawki, słupki do drapania dla 
kotów, sploty słomiane, spusty [zawory] z tworzyw sztucz-
nych, stanowiska maszyn liczących, statuetki z drewna, wo-
sku, gipsu lub tworzyw sztucznych, stoiska wystawowe, sto-
jaki do butelek, stojaki do wieszania ubrań, stojaki do wysta-
wiania gazet, stojaki na beczki, niemetalowe, stojaki na broń, 
stojaki na czasopisma, stojaki na kapelusze, stojaki na książki 
[meble], stojaki na parasole, stojaki na paszę, stojaki na ręcz-
niki [meble], stojaki, półki, stoliczki na kolana, stoliki pod ma-
szyny do pisania, stoliki ruchome pod komputery, stoły, stoły 
do masażu, stoły do piły [robocze], inne niż części maszyn, 
stoły kreślarskie, stoły metalowe, stoły warsztatowe, stoły 
z imadłem [meble], stopki do mebli, stopnie [drabiny] nieme-
talowe, szafki do przechowywania żywności, szafki na lekar-
stwa, szafki zamykane, szafki ze schowkami, szafy wnękowe, 
szezlongi, szkło srebrzone [lustra], sznury do podwiązywania 
zasłon, szpilki szewskie, niemetalowe, szpule niemechanicz-
ne niemetalowe do nawijania przewodów giętkich, szpulki 
drewniane do przędzy, nici jedwabnych, sznurka, sztabki 
z prasowanego bursztynu, szyldy z drewna lub tworzyw 
sztucznych, śruby [wkręty] niemetalowe, śruby niemetalowe, 
tablice do zawieszania kluczy, tablice ogłoszeniowe, tabliczki 
znamionowe, niemetalowe, taborety, taborety ze schodkiem 
[meble], tace niemetalowe, taśmy drewniane, toaletki, trum-
ny, (osprzęt niemetalowy do trumien, trzcina [materiał 
do wyplatania], uchwyty do wanny, niemetalowe, uchwyty 
do zasłon, nie z materiałów tekstylnych, ule, urny pogrzebo-
we, urządzenia zamykające do drzwi nieelektryczne, nieme-
talowe, wachlarze nieelektryczne, wezgłowia, wieszaki i ha-
czyki na ubrania, wieszaki na torby, niemetalowe, wieszaki 
stojące na płaszcze, kadzie drewniane do zlewania wina, wol-
nostojące przepierzenia [meble], wózki barowe ruchome 
do podawania herbaty, wózki meblowe, wsporniki, niemeta-
lowe, do mebli, wykończeniowe elementy z tworzyw sztucz-
nych do mebli, wyroby stolarskie, wyroby wikliniarskie, wyso-
kie krzesła dla dzieci, wywieszki [tabliczki ogłoszeniowe] 
z drewna lub tworzyw sztucznych, zaciski do przewodów 
i rur, niemetalowe, zaciski niemetalowe do kabli, zagłówki - 
poduszki dla niemowląt [podpórki], zagłówki [meble], za-
główki dla niemowląt, palety załadunkowe niemetalowe, 
zamki nieelektryczne, niemetalowe, zamki niemetalowe 
do pojazdów, zamknięcia do butelek nie ze szkła, metalu lub 
gumy, zamknięcia do pojemników niemetalowe, zasłony 
bambusowe, zasłony dekoracyjne z koralików, zasuwy 
drzwiowe niemetalowe, zatyczki, nie ze szkła, metalu lub 
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kauczuku, zawiasy niemetalowe, zawory wodociągowe 
z tworzyw sztucznych, zawory, niemetalowe, inne niż części 
maszyn, zbiorniki niemetalowe i niemurowane, zwierzęta 
wypchane, żerdzie niemetalowe.

(210) 499827 (220) 2019 05 16
(731) PLANET PAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Planet pay

(531) 26.01.18, 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 interaktywne terminale z ekranami dotyko-
wymi, kasy rejestrujące, komputery do noszenia na ciele lub 
w ubraniach, 35 administrowanie programami lojalności 
konsumenta, sporządzanie indeksów informacji do celów 
handlowych lub reklamowych, sporządzanie wyciągów 
z konta, statystyczne zestawienia, systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, usługi w zakresie po-
równywania cen, 36 analizy finansowe, emisja kart kredyto-
wych, handel walutami i wymiana walut, informacje finan-
sowe, pożyczki ratalne, przetwarzanie płatności dokonanych 
za pomocą kart debetowych, przetwarzanie płatności doko-
nanych za pomocą kart kredytowych, transfer elektronicz-
ny środków pieniężnych, udostępnianie informacji finanso-
wych za pośrednictwem strony internetowej, zarządzanie 
finansami.

(210) 499952 (220) 2019 05 17
(731) MEDTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) TOROS GROUP MANUFACTURE
(510), (511) 10 aparaty ortopedyczne, aparaty ortope-
dyczne do unieruchamiania stawów, aplikatory w postaci 
gąbek [do użytku medycznego], artykuły ortopedyczne, 
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie 
się, bandaże ortopedyczne, bandaże ortopedyczne na ko-
lana, butelki do zasysania do użytku medycznego, cewniki 
medyczne i chirurgiczne, dopasowane podkładki do pod-
trzymywania części ciała [do użytku medycznego], filtry 
z zasilaniem do użytku medycznego, goniometry do użytku 
ortopedycznego, gorsety ortopedyczne do ciała ludzkie-
go, implanty ortopedyczne, implanty ortopedyczne wyko-
nane ze sztucznych materiałów, instrumenty chirurgiczne 
do użytku w chirurgii ortopedycznej, instrumenty medycz-
ne, instrumenty ortopedyczne, kleszcze do użytku medycz-
nego, koce medyczne do ochładzania pacjentów, koce me-
dyczne do ogrzewania pacjentów, kołnierze ortopedyczne, 
krzesła wykonane specjalnie do użytku medycznego, leżanki 
do badań wykonane specjalnie do użytku medycznego, 
łóżka hybrydowe będące łóżkami wodnymi z miękkimi bo-
kami [do użytku medycznego], maski medyczne, materace 
ortopedyczne do użytku medycznego, materace ortope-
dyczne do użytku medycznego, materace ortopedyczne 
zapobiegające tworzeniu się odleżyn, materace zmiennoci-
śnieniowe do użytku medycznego, materiał elastomerowy 

do użytku medycznego, materiały do zszywania do użytku 
medycznego, materiały unieruchamiające do użytku me-
dycznego, medyczne aparaty ortopedyczne, medyczne 
aparaty ortopedyczne, medyczne podtrzymujące wyroby 
pończosznicze, medyczne pończochy uciskowe, medyczne 
rajstopy uciskowe, medyczne środki podtrzymujące do cia-
ła, młotki do użytku medycznego, nosze medyczne, obuwie 
do ćwiczeń [ortopedyczne], obuwie do ćwiczeń do rehabili-
tacji medycznej, ochronne maski do oddychania do użytku 
medycznego, ochronne maski do oddychania wykonane 
z materiałów nietkanych do użytku medycznego, odzież 
podgrzewana elektrycznie do użytku medycznego, ogrze-
wacze do użytku medycznego, okrycia medyczne z mate-
riałów tekstylnych nietkanych, opaski uciskowe na kostkę 
do użytku medycznego, ortopedyczne bandaże usztywnia-
jące, ortopedyczne implanty stawów, ortopedyczne obuwie, 
ortopedyczne opatrunki uciskowe, ortopedyczne poduszki 
do stóp, ortopedyczne protezy, ortopedyczne protezy kości 
udowej, ortopedyczne protezy stawów biodrowych, orto-
pedyczne przyrządy unieruchamiające, ortopedyczne se-
paratory do palców u stóp, ortopedyczne środki lecznicze, 
ortopedyczne wkładki, ortopedyczne wkładki do obuwia, 
ortopedyczne wkładki z podparciem łuku stopy, ortope-
dyczne wszczepialne protezy stawów, ortopedyczne wy-
roby pończosznicze, osłony bez palców na ręce do użytku 
medycznego, osłony na oczy do użytku medycznego, osło-
ny na twarz do użytku medycznego, płytki kręgosłupowe 
[przyrządy medyczne], podbrzuszne podkładki uciskowe 
do użytku medycznego, podeszwy do obuwia [ortope-
dyczne], podeszwy ortopedyczne, podeszwy skórzane [or-
topedyczne], podkładki odciążające pod palce u stóp [or-
topedyczne], podkładki ortopedyczne do pięt, podkładki 
ortopedyczne do stóp, podkładki pod palce u stóp [ortope-
dyczne], podkładki pod piętę do użytku ortopedycznego, 
podkładki pod pięty do użytku ortopedycznego, podkładki 
zmiennociśnieniowe do użytku medycznego, podpory or-
topedyczne, podstawy do łóżek wodnych [przystosowane 
do użytku medycznego], poduszki do siedzeń wózków in-
walidzkich [do użytku medycznego], poduszki do użytku 
medycznego do podpierania niemowląt w trakcie badania, 
poduszki do użytku medycznego do podpierania niemow-
ląt w trakcie kąpania, poduszki do użytku ortopedycznego, 
poduszki ortopedyczne, poduszki szyjne do użytku me-
dycznego, pończochy medyczne z funkcją zmniejszania 
ucisku, protezy do leczenia medycznego, protezy medycz-
ne, prześcieradła ortopedyczne przystosowane do użytku 
podczas operacji ortopedycznych, przyrządy medyczne 
do zastosowania w ciałach ludzkich, przyrządy medyczne, 
mianowicie implanty wewnątrznaczyniowe z materiałów 
sztucznych, przyrządy wyściełające do użytku medyczne-
go, siedziska do korekcji kręgosłupa [przyrządy medyczne], 
silikonowe implanty ortopedyczne, silikonowe urządzenia 
ortopedyczne, skarpetki uciskowe do użytku medyczne-
go lub terapeutycznego, sprzęt i instrumenty chirurgiczne 
do użytku medycznego, stabilizatory nadgarstka do użytku 
medycznego, stroje ciśnieniowe do użytku medycznego, 
szczypce do użytku medycznego, szyny do użytku orto-
pedycznego, szyny ortopedyczne, taśmy ortopedyczne, 
temblaki do użytku medycznego, torby medyczne prze-
znaczone do przechowywania instrumentów medycznych, 
torby na narzędzia medyczne [z wyposażeniem], uchwyty 
diatermiczne do użytku medycznego, urządzenia medyczne 
do użytku w laparoskopii, urządzenia medyczne do wpro-
wadzania preparatów farmaceutycznych do ciała człowieka, 
urządzenia medyczne do zamykania ran, urządzenia orto-
pedyczne, urządzenia ortopedyczne do stóp końsko-szpo-
tawych, usztywniające wkładki ortopedyczne do obuwia, 
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wkładki do butów wyprofilowane [ortopedyczne], wkładki 
do obuwia do użytku ortopedycznego, wkładki do obuwia 
ortopedycznego, wkładki do palców u stóp do obuwia [or-
topedyczne], wkładki do pantofli domowych [ortopedycz-
ne], wkładki miękkie [ortopedyczne], wkładki nastawiające 
do palców u stóp [ortopedyczne], wkładki ortopedyczne, 
wkładki ortopedyczne do obuwia, wkładki pod łuk stopy 
[ortopedyczne], wkładki z podparciem łuku stopy [ortope-
dyczne], wkładki z podparciem łuku stopy do obuwia orto-
pedycznego, worki do zasysania do użytku medycznego, 
worki irygacyjne do użytku medycznego, wymienne wkładki 
ortopedyczne.

(210) 499963 (220) 2019 05 17
(731) SCAMARK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KWINTESENCJA SMAKU

(531) 29.01.14, 27.05.01, 25.01.05, 25.01.09, 25.01.15, 25.01.17, 
25.01.18, 25.01.19, 25.01.25, 26.03.04, 26.04.22

(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce 
i warzywa, wędliny, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, 
produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, nabiał i substy-
tuty nabiału, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, 
sago, kawa nienaturalna, mąka i preparaty zbożowe, chleb, 
ciasta i słodycze, jadalne lody, miód, melasa, drożdże, proszek 
do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy przyprawowe, przy-
prawy, lód, 31 rolnicze, ogrodnicze i leśne (nie preparowane 
i nieprzetworzone) produkty i ziarna, świeże owoce i warzy-
wa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, żywność dla zwierząt, 
słód, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje 
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy 
i inne preparaty do produkcji napojów, koktajle.

(210) 499971 (220) 2019 05 18
(731) BIENERT EWA, Sieradz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gabinety Terapii Ewy Bienert EB

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.19, 27.05.22
(510), (511) 41 publikowanie tekstów z zakresu psychologii, 
publikowanie testów psychologicznych i książek z zakresu 
psychologii, doradztwo zawodowe z zakresu psychologii, or-
ganizowanie i prowadzenie seminariów z zakresu psycholo-
gii, organizowanie i prowadzenie sympozjów z zakresu psy-
chologii, organizowanie i prowadzenie konferencji z zakresu 
psychologii, organizowanie i prowadzenie szkoleń zakresu 
psychologii, produkcja i rozpowszechnianie filmów i na-

grań video z zakresu psychologii i testów psychologicznych, 
44 doradztwo psychologiczne, usługi psychologów, konsul-
tacje psychologiczne, opieka psychologiczna, leczenie psy-
chologiczne, usługi diagnozy psychologicznej, przeprowa-
dzanie testów psychologicznych, przygotowywanie profili 
psychologicznych, zapewnianie leczenia psychologicznego, 
sporządzanie raportów psychologicznych, psychoterapia, 
usługi psychiatryczne, usługi terapii głosu i terapii logope-
dycznej, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, usługi 
świadczone przez dietetyków, seksuologia, psychoterapia 
dzieci i młodzieży, psychoterapia dorosłych, psychoterapia 
indywidualna, psychoterapia grupowa, sporządzanie pisem-
nych opinii psychologicznych, sporządzanie pisemnych eks-
pertyz psychologicznych.

(210) 500020 (220) 2019 05 20
(731) JANIAK PIOTR, Koluszki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lagraf partners

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 16 opakowania kartonowe, karton opakowanio-
wy, opakowania książek, opakowania na żywność, opakowa-
nia na prezenty, materiały do opakowywania, pudła opakowa-
niowe kartonowe, wyściełający papier do opakowań, opako-
wania z tworzyw sztucznych, szczelne opakowania z tektury, 
opakowanie na prezenty świąteczne, kartki do opakowań 
na prezenty, nieprzepuszczające powietrza opakowania z pa-
pieru, przemysłowe pojemniki opakowaniowe z papieru, dru-
kowane materiały opakowaniowe z papieru, materiały opa-
kowaniowe wykonane z kartonu, materiały opakowaniowe 
wykonane z tektury, pojemniki opakowaniowe z regenerowa-
nej celulozy, opakowania na prezenty z tworzyw sztucznych, 
folia przylepna z tworzyw sztucznych do opakowań, materiały 
opakowaniowe z tworzyw sztucznych do kanapek, materiały 
opakowaniowe wykonane z papieru z recyklingu, folie z bą-
belkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, materiały 
opakowaniowe wykonane z opartych na minerałach sub-
stytutach papieru, materiały amortyzujące lub wyściełające 
wykonane z papieru używane jako opakowania, przekładki 
do dokumentów, przekładki do zeszytów, tace kartonowe 
do pakowania żywności, papierowe podkładki na tacki den-
tystyczne, karton, rolki kartonowe, pudła kartonowe, pudełka 
kartonowe, kartony do pakowania, składane pudełka karto-
nowe, przemysłowy papier i karton, wystawowe kartonowe 
pudełka, kartony do dostarczania towarów, pojemniki karto-
nowe do pakowania, kartonowe kontenery do pakowania, 
podstawki pod szklanki z kartonu, wypełnienie z papieru lub 
kartonu, pudełka kartonowe do użytku domowego, kartono-
we pudełka do pakowania, w formie gotowej, kartonowe pu-
dełka do pakowania, w formie składanej, folia, folie bąbelkowe 
do pakowania, folie do pakowania artykułów żywnościowych, 
folie z polipropylenu do pakowania, folia z tworzyw sztucz-
nych do pakowania, folia wodoodporna z tworzyw sztucz-
nych do pakowania, folia z tworzyw sztucznych do pakowa-
nia żywności, drukowane etykietki papierowe, etykietki z ceną, 
etykiety adresowe, etykiety papierowe do ścierania na mokro, 
etykiety przylepne z papieru, etykiety tekturowe, etykiety 
wysyłkowe, etykiety z papieru, etykiety nie z materiału tekstyl-
nego, papier do etykietowania, papierowe etykietki identyfi-
kacyjne, samoprzylepne etykiety drukowane, wzmocnione 
etykiety do materiałów piśmiennych, papier termotransfe-
rowy, folia, folia przylepna z tworzyw sztucznych do opako-
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wań, folia przylepna z tworzyw sztucznych do pakowania, 
folia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, 
do paletyzacji, folia z tworzyw sztucznych do pakowania, folia 
z octanu celulozy do pakowania, folia z octanu celulozy do za-
wijania, folia wodoodporna z tworzyw sztucznych do pako-
wania, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, folia 
z tworzyw sztucznych do pakowania żywności, dwustronna 
taśma klejąca do użytku biurowego, dwustronna taśma przy-
lepna do użytku domowego, taśmy nasączone tuszem, taśma 
z papieru, taśma klejąca, taśma klejąca pakowa, taśmy kleją-
ce do celów papierniczych, taśmy do przenośnych drukarek 
etykiet, taśmy elastyczne do użytku biurowego, taśmy klejące 
do pakowania, taśmy z papieru, taśmy zabezpieczające z two-
rzyw sztucznych, kalka termotransferowa, 20 pudełka z two-
rzyw sztucznych, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucz-
nych, pudełka do pakowania wykonane z tworzyw sztucz-
nych, pudełka przenośne z tworzyw sztucznych, skrzynki 
do pakowania z tworzyw sztucznych, wytłoczki wykonane 
z tworzyw sztucznych, tacki z tworzyw sztucznych używa-
ne do pakowania żywności, etykiety z tworzyw sztucznych, 
35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa opakowań kartonowych, 
kartonów opakowaniowych, opakowań książek, opakowań 
na żywność, opakowań na prezenty, materiałów do opakowy-
wania, pudeł opakowaniowych kartonowych, wyściełające-
go papieru do opakowań, opakowań z tworzyw sztucznych, 
szczelnych opakowań z tektury, opakowań na prezenty świą-
teczne, kartek do opakowań na prezenty, nieprzepuszczają-
cych powietrza opakowań z papieru, przemysłowych pojem-
ników opakowaniowych z papieru, drukowanych materiałów 
opakowaniowych z papieru, materiałów opakowaniowych 
wykonanych z kartonu, materiałów opakowaniowych wyko-
nanych z tektury, pojemników opakowaniowych z regenero-
wanej celulozy, opakowań na prezenty z tworzyw sztucznych, 
folii przylepnej z tworzyw sztucznych do opakowań, mate-
riałów opakowaniowych z tworzyw sztucznych do kanapek, 
materiałów opakowaniowych wykonanych z papieru z recy-
klingu, folii z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowy-
wania, materiałów opakowaniowych wykonanych z opartych 
na minerałach substytutach papieru, materiałów amortyzują-
cych lub wyściełających wykonanych z papieru używanych 
jako opakowania, przekładek do dokumentów, przekładek 
do zeszytów, tac kartonowych do pakowania żywności, pa-
pierowych podkładek na tacki dentystyczne, kartonów, rolek 
kartonowych, pudeł kartonowych, pudełek kartonowych, kar-
tonów do pakowania, składanych pudełek kartonowych, prze-
mysłowego papieru i kartonu, wystawowych kartonowych 
pudełek, kartonów do dostarczania towarów, pojemników 
kartonowych do pakowania, kartonowych kontenerów do pa-
kowania, podstawek pod szklanki z kartonu, wypełnienia z pa-
pieru lub kartonu, pudełek kartonowych do użytku domowe-
go, kartonowych pudełek do pakowania w formie gotowej, 
kartonowych pudełek do pakowania w formie składanej, 
folii, folii bąbelkowej do pakowania, folii do pakowania arty-
kułów żywnościowych, folii z polipropylenu do pakowania, 
folii z tworzyw sztucznych do pakowania, folii wodoodpornej 
z tworzyw sztucznych do pakowania, folii z tworzyw sztucz-
nych do pakowania żywności, pudełek z tworzyw sztucznych, 
pojemników do pakowania z tworzyw sztucznych, pudełek 
do pakowania wykonanych z tworzyw sztucznych, pudełek 
przenośnych z tworzyw sztucznych, skrzynek do pakowania 
z tworzyw sztucznych, wytłoczek wykonanych z tworzyw 
sztucznych, tacek z tworzyw sztucznych używanych do pa-
kowania żywności, drukowanych etykietek papierowych, 
etykietek z ceną, etykiet adresowych, etykiet papierowych 
do ścierania na mokro, etykiet przylepnych z papieru, etykiet 
tekturowych, etykiet wysyłkowych, etykiet z papieru, etykiet 
nie z materiału tekstylnego, papieru do etykietowania, papie-

rowych etykietek identyfikacyjnych, samoprzylepnych etykiet 
drukowanych, wzmocnionych etykiet do materiałów piśmien-
nych, papieru termotransferowego, folii, folii przylepnej z two-
rzyw sztucznych do opakowań, folii przylepnej z tworzyw 
sztucznych do pakowania, rozciągliwej folii samoprzylegającej 
z tworzyw sztucznych do paletyzacji, folii z tworzyw sztucz-
nych do pakowania, folii z octanu celulozy do pakowania, folii 
z octanu celulozy do zawijania, folii wodoodpornej z two-
rzyw sztucznych do pakowania, folii z tworzyw sztucznych 
do opakowywania, folii z tworzyw sztucznych do pakowania 
żywności, dwustronnej taśmy klejącej do użytku biurowego, 
dwustronnej taśmy przylepnej do użytku domowego, taśm 
nasączonych tuszem, taśm z papieru, taśm klejących, taśm 
klejących pakowych, taśm klejących do celów papierniczych, 
taśm do przenośnych drukarek etykiet, taśm elastycznych 
do użytku biurowego, taśm klejących do pakowania, taśm 
z papieru, taśm zabezpieczających z tworzyw sztucznych, kal-
ki termotransferowej, etykiet z tworzyw sztucznych, 40 dru-
kowanie, drukowanie wzorów, drukowanie wzorów dla osób 
trzecich, drukowanie cyfrowe, drukowanie offsetowe, druko-
wanie etykiet.

(210) 500028 (220) 2019 05 20
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) LIMACLIN
(510), (511) 5 preparat farmaceutyczny o działaniu 
bakteriobójczym.

(210) 500029 (220) 2019 05 20
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) REGESTIM
(510), (511) 5 preparaty wspomagające układ 
odpornościowy.

(210) 500030 (220) 2019 05 20
(731) KORAB RADOSŁAW KR GROUP, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) KRĘCĘ
(510), (511) 29 mięso i wędliny, liofilizowane mięso, prze-
tworzone owoce, warzywa i grzyby, batony na bazie orze-
chów i nasion, przekąski ziemniaczane, przekąski owocowe 
i warzywne, 30 potrawy na bazie mąki, pizza, makarony, 
spaghetti, lasagne, gnocchi, naleśniki, pierogi, przekąski sło-
ne, przekąski słodkie, sosy, przyprawy, sałatki, frytki, herbata, 
kawa, wypieki, czekolady i desery, zapiekanki, wyroby cukier-
nicze, pieczywo, chleb, bułki, kanapki, 32 piwo i produkty 
piwowarskie, piwo bezalkoholowe, napoje bezalkoholo-
we, soki owocowe, soki warzywne, nektary, syropy, napoje 
wzbogacone witaminami lub mikroelementami, napoje 
izotoniczne, aperitify bezalkoholowe, wody mineralne, wody 
gazowane, preparaty do produkcji napojów bezalkoholo-
wych, napojów bezalkoholowych gazowanych i niegazowa-
nych wód mineralnych, 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem 
piwa, alkohole wysokoprocentowe, napoje alkoholowe 
niskoprocentowe, napoje alkoholowe z owoców, napoje 
spirytusowe, wina, wina musujące, wódki, likiery, nalewki, 
aperitify, cydry, koktajle, miód pitny, wyciągi z owoców alko-
holowe, ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, 35 usługi 
reklamowe, reklama osób trzecich, pośrednictwo handlo-
we, tworzenie sieci franchisingowych i zarządzanie takimi 
sieciami, zarządzanie w działalności handlowej, doradztwo 
w zakresie: działalności gospodarczej i zarządzania, usługi 
sklepów detalicznych w branży spożywczej, usługi sklepów 
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detalicznych w branży monopolowej, sprzedaż hurtowa 
i detaliczna napoi alkoholowych z wyjątkiem piwa, alkoholi 
wysokoprocentowych, napoi alkoholowych niskoprocento-
wych, win, win musujących, wódek, likierów, nalewek, ape-
ritifów, cydru, koktajli, miodu pitnego, ekstraktów alkoholo-
wych, esencji alkoholowych, piwa, piwa bezalkoholowego, 
piwa i produktów piwowarskich, napoi bezalkoholowych, 
soków owocowych, soków warzywnych, nektarów, syropów, 
napoi wzbogaconych witaminami lub mikroelementami, 
napoi izotonicznych, aperitifów bezalkoholowych, wód mi-
neralnych, wód gazowanych, preparatów do produkcji napo-
jów bezalkoholowych, napoi bezalkoholowych gazowanych 
i niegazowanych wód mineralnych, dystrybucja materiałów 
reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów i bro-
szur, reklamy, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wynajmowania miejsc na umieszczanie 
ogłoszeń lub reklam, zaopatrzenie osób trzecich, zarządza-
nie lokalami gastronomicznymi, 43 usługi gastronomiczne, 
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, puby, bary, usługi 
barowe, bary szybkiej obsługi, koktajlbary, kafeterie, kawiar-
nie, restauracje, restauracje samoobsługowe, pizzerie, przy-
gotowanie i dostarczanie żywności i napojów na zamówie-
nie, także za pomocą sieci komputerowej w systemie on-line, 
organizowania przyjęć gastronomicznych, obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
catering, doradztwo kulinarne, usługi degustacji win i napo-
jów alkoholowych, winiarnie.

(210) 500031 (220) 2019 05 20
(731) TOPORNICKI PRZEMYSŁAW, Bielany Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSTINA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.15.01, 26.01.01, 26.01.10, 26.01.16
(510), (511) 35 usługi biura pośrednictwa pracy, doradztwo 
w zakresie pośrednictwa pracy, usługi informacyjne dotyczą-
ce stanowisk pracy i kariery zawodowej, leasing pracowni-
czy, 44 świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi 
ludźmi, opieka medyczna i zdrowotna, opieka pielęgniarska, 
doradztwo dotyczące opieki nad osobami starszymi [w za-
kresie zdrowia], 45 usługi w zakresie opieki, dotrzymywanie 
towarzystwa [opieka zastępcza].

(210) 500033 (220) 2019 05 20
(731) EMERALDS AND CROCODILES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 07.05.11
(510), (511) 18 parasole i parasolki, walizy, torby podróżne, 
torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, ko-
pertówki [małe torebki], małe damskie torebki bez rączki, 

teczki i aktówki, torby i portfele skórzane, torebki damskie, 
torebki wieczorowe, torebki, portmonetki i portfele, 25 na-
krycia głowy, obuwie, odzież.

(210) 500053 (220) 2019 05 21
(731) KANCLERZ MONIKA, Biskupice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAF FASHION

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 25 odzież damska, 40 usługi krawieckie.

(210) 500066 (220) 2019 05 21
(731) STOWARZYSZENIE ZBÓJA SZCZYRKA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZBÓJ SZCZYREK

(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.01.17, 02.01.30, 02.01.04
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa prowadzo-
na w sklepie i hurtowni oraz drogą internetową artykułów 
w postaci plakatów reklamowych, koszulek i pamiątek klu-
bowych w postaci flag, chorągiewek, proporczyków, szali-
ków, chust i innych przedmiotów zawierających logo klubu, 
usługi w zakresie promocji sportu poprzez reklamę w za-
kresie krzewienia kultury fizycznej, turystyki, wypoczynku 
i sportu, 41 organizowanie zawodów sportowych profesjo-
nalnych i amatorskich, organizowanie imprez sportowo-re-
kreacyjno-kulturalno-rozrywkowych, organizowanie szkoleń 
i kursów związanych ze sportem, wypoczynkiem, turystyką 
i rekreacją.

(210) 500081 (220) 2019 05 22
(731) ŁUKOWSKI ARTUR INMET-BTH, Mikołów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INMET INMET-BTH ŁUKOWSKI ARTUR

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.02, 26.01.18, 26.04.03
(510), (511) 6 śruby trapezowe, śruby kulowe, nakrętki me-
talowe z gwintem trapezowym i kulowym, 7 systemy i ele-
menty mocowania hydraulicznego i mechanicznego w ob-
rabiarkach, systemy i elementy mocowania magnetycznego 
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w obrabiarkach, siłowniki uniwersalne, siłowniki blokowe, 
siłowniki liniowe hydrauliczne i elektryczne, siłowniki śru-
bowe, siłowniki skrętne, siłowniki z napędem elektrycznym, 
siłowniki hydrauliczne, elementy podporowe do systemów 
mocowania hydraulicznego i mechanicznego w obrabiar-
kach, elementy hydrauliki i pneumatyki siłowej, w tym złącz-
ki, przewody, akumulatory hydrauliczne, zasilacze hydraulicz-
ne i pneumatyczne, zawory’ hydrauliczne, złącza obrotowe 
do hydrauliki lub pneumatyki siłowej, prasy hydrauliczne 
i mechaniczne, stoły do maszyn, listwy kulkowe, listwy rol-
kowe, listwy zębate, konsole transportowe do maszyn, młoty 
pneumatyczne i osprzęt do młotów pneumatycznych, prze-
kładnie kątowe, przekładnie ślimakowe, elementy przeniesie-
nia napędu, koła zębate, koła łańcuchowe, elementy hydrau-
liki wysokociśnieniowej, systemy wymiany narzędzi i oprzy-
rządowania w prasach hydraulicznych i mechanicznych, pro-
filarki do blach, rozwijarki do blach, prostownice do blach, 
układacze profili, gilotyny, nożyce latające, linie profilowania 
blach, instalacje do hartowania stali, 8 imadła mechaniczne 
i hydrauliczne do obrabiarek, 12 przenośniki i wózki trans-
portowe, 20 stoły montażowe, stoły warsztatowe podnośne, 
37 usługi serwisowe magnetycznych systemów mocowania 
do maszyn, systemów mocowań bazujących do obrabiarek, 
systemów mocowania hydraulicznego i mechanicznego 
do pras, maszyn, urządzeń i systemów hydrauliki siłowej, linii 
profilowania blach oraz instalacji do hartowania stali, maszyn 
i urządzeń obrabiających, 40 obróbka mechaniczna elemen-
tów metalowych, 42 projektowanie i opracowywanie doku-
mentacji technicznych magnetycznych systemów mocowa-
nia do maszyn, systemów mocowań bazujących do obrabia-
rek, systemów mocowania hydraulicznego i mechanicznego 
do pras, projektowanie maszyn, urządzeń i elementów hy-
drauliki siłowej, linii profilowania blach oraz instalacji do har-
towania stali, doradztwo techniczne w dziedzinie konstrukcji 
i eksploatacji maszyn i urządzeń obrabiających i systemów 
hydrauliki siłowej oraz przetwórstwa plastycznego metali.

(210) 500095 (220) 2019 05 22
(731) SAVI TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Psary

(540) (znak słowny)
(540) Savi Technologie
(510), (511) 1 środki gaśnicze, 5 butle [pojemniki metalo-
we] do sprężonego gazu lub ciekłego powietrza, 9 sprzęt 
do gaszenia ognia, alarmy pożarowe, instalacje elektryczne, 
37 instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, montaż 
i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, 40 re-
cykling odpadków i odpadów, 42 opracowywanie projektów 
technicznych, inżynieria techniczna, 45 usługi związane z ga-
szeniem pożaru.

(210) 500108 (220) 2019 05 17
(731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowny)
(540) Gellwe Baby Love
(510), (511) 5 żywność, produkty żywnościowe oraz odżyw-
ki dla niemowląt i małych dzieci, kaszki i dietetyczna żyw-
ność przystosowana dla niemowląt i małych dzieci.

(210) 500111 (220) 2019 05 21
(731) EXPO SWEET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łomianki

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EXPO SWEET

(531) 29.01.12, 27.05.02, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 
26.02.07, 26.02.18, 26.01.04

(510), (511) 35 organizowanie targów handlowych.

(210) 500125 (220) 2019 05 22
(731) SAVENCIA SA, Viroflay, FR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NA PIZZU

(531) 29.01.15, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 25.03.01, 08.07.04
(510), (511) 29 ser.

(210) 500129 (220) 2019 05 22
(731) KIRZYŃSKI JAKUB FLEET AGENCY, Sulejówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) F Fleet Agency

(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.21, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 35 outsourcing [doradztwo biznesowe], do-
radztwo dotyczące zarządzania marketingowego, do-
radztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo 
w zakresie marketingu biznesowego, doradztwo w za-
kresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, 
zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz pro-
mowania sprzedaży usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z pojazdami, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z pojazdami, dostarczanie informacji za pośrednictwem 
Internetu na temat sprzedaży samochodów, pośrednictwo 
w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trze-
cich, pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich związa-
nych ze sprzedażą towarów, pozyskiwanie umów na rzecz 
innych, odnośnie kupna i sprzedaży towarów, pozyskiwanie 
umów kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych, 
usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzi-
nie sprzedaży produktów i świadczenia usług, doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania 
przedstawicielstw handlowych zajmujących się sprzedażą 
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samochodów, usługi w zakresie administrowania działal-
nością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży 
dokonywanych za pomocą Internetu, porady w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące przedstawicielstw 
handlowych zajmujących się sprzedażą samochodów, 
działających na zasadach franchisingu, aukcje samochodo-
we, usługi reklamowe związane z pojazdami samochodo-
wymi, reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośred-
nictwem Internetu, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, 
usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samo-
chodowymi, usługi w zakresie rejestracji samochodów, ne-
gocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, marketing 
internetowy, organizowanie aukcji internetowych, rozpo-
wszechnianie reklam poprzez Internet, optymalizacja stron 
internetowych, optymalizacja dla wyszukiwarek interneto-
wych, reklama biznesowych stron internetowych, usługi 
reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi aukcyjne 
online za pośrednictwem Internetu, reklama za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 
rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez 
Internet, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, 
w tym przez Internet, pośrednictwo w nabywaniu usług 
telematycznych, telefonicznych lub komputerowych [In-
ternet], dostarczanie biznesowych i handlowych informa-
cji kontaktowych za pośrednictwem Internetu, kompilacja 
ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron 
internetowych, promowanie towarów i usług osób trze-
cich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, 
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej 
udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub 
Internetu, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych 
i umów handlowych, pośrednictwo w kontraktach na kup-
no i sprzedaż produktów, 36 pośrednictwo ubezpieczenio-
we, pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, 
pośrednictwo w umowach kredytowych, pośrednictwo 
w usługach finansowych, pośrednictwo w sprawach inwe-
stycji finansowych, pośrednictwo w zakresie instrumen-
tów finansowych, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń 
na życie, pośrednictwo w zakresie finansowych instrumen-
tów pochodnych, pośrednictwo w usługach doradczych 
w zakresie ubezpieczeń, pośrednictwo ubezpieczeniowe 
w zakresie ubezpieczeń na życie, pośrednictwo w ubez-
pieczeniach od następstw nieszczęśliwych wypadków, do-
radztwo finansowe, leasing finansowy, wyceny finansowe, 
finansowe (doradztwo -), usługi finansowania, finansowa-
nie leasingu samochodów, finansowanie leasingu pojaz-
dów, finansowanie kredytów osobistych, usługi finansowa-
nia samochodów, finansowanie zakupów konsumenckich, 
świadczenie finansowych usług leasingowych, finansowa-
nie zakupów leasingowych samochodów, finansowanie 
zakupów na raty [leasing], finansowanie zakupów w formie 
leasingu, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi le-
asingowe, usługi w zakresie finansowania zakupów na raty 
(leasing), finansowanie związane z samochodami, ubezpie-
czenia samochodowe, wycena używanych samochodów, 
ubezpieczenia od wypadków samochodowych, usługi fi-
nansowe związane z handlem samochodowym, udzielanie 
informacji związanych z wyceną samochodów używanych, 
pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, 
doradztwo finansowe w zakresie franchisingu.

(210) 500130 (220) 2019 05 22
(731) POŹNIAK MARCIN PAWEŁ PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE BRIKOL, 
Kołdowo

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRIKOL DAJEMY CIEPŁO

(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.17, 26.03.03, 
26.03.19

(510), (511) 7 maszyny do produkcji peletu, 35 sprzedaż de-
taliczna lub hurtowa maszyn do produkcji peletu.

(210) 500134 (220) 2019 05 22
(731) BUDZYŃSKA ALEKSANDRA FIRMA USŁUGOWA 

PRO LOGOS, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Planer Pełen Czasu
(510), (511) 16 książki, drukowane materiały szkoleniowe, 
drukowane opowieści przedstawione w formie ilustrowa-
nej, dzienniki, fiszki, gazety, kalendarze, kalendarze druko-
wane, przekładki do zeszytów, okładki na zeszyty ćwiczeń, 
zeszyty do zapisywania danych, zeszyty do pisania lub 
rysowania, naklejki, naklejki [kalkomanie], albumy na na-
klejki, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki sa-
moprzylepne, litery samoprzylepne, kalendarze spotkań 
[agendy], kalendarze z kartkami do wyrywania, kalendarze 
ścienne, kartki motywacyjne, książeczki do kolorowania dla 
dorosłych, książki do podpisu, lekcje drukowane, materiały 
edukacyjne i instruktażowe, notesy reporterskie, organizery 
osobiste, oprawione plakaty, plany dnia [terminarze], plany 
drukowane, podręczniki instruktażowe, publikacje dru-
kowane, publikacje edukacyjne, publikacje promocyjne, 
terminarze [materiały drukowane], wkłady uzupełniające 
do kalendarza, wykłady drukowane, zeszyty ćwiczeń z na-
klejkami, bloczki do pisania, biurowe artykuły papiernicze, 
bloczki notatnikowe, czyste dzienniki, czyste papierowe 
zeszyty, etui na przybory do pisania, kalendarze na biur-
ko, kalendarze kieszonkowe, kalendarze wskazujące dzień 
tygodnia, kołonotatniki, artykuły papiernicze do pisania, 
artykuły biurowe, zeszyty ćwiczeń, planery drukowane, 
stojaki na kalendarz, podkładki na biurko z kalendarzem, 
organizery kieszonkowe, organizery na biurko, organizery 
[stojaki] na notatki, notesy, notesy kieszonkowe, notatniki 
[notesy], zeszyty, zeszyty wydatków, zeszyty do kaligrafii, 
zeszyty z indeksem, papier samoprzylepny, zakładki samo-
przylepne, samoprzylepne etykiety drukowane, podkład-
ki samoprzylepne [artykuły papiernicze], samoprzylepne 
narożniki do fotografii, samoprzylepne papierowe ozdoby 
na ściany, usuwalne samoprzylepne kartki do notatek, ta-
śmy samoprzylepne do celów biurowych, bloczki karteczek 
samoprzylepnych [artykuły biurowe], arkusze samoprzy-
lepne z tworzyw sztucznych do wykładania półek, arty-
kuły piśmiennicze, artykuły do korektorowania i ścierania, 
artykuły do pisania i stemplowania, materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, karty indeksowe, kartki papieru do robie-
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nia notatek, kasetki na papeterię [artykuły biurowe], klip-
sy do etui na identyfikatory [artykuły biurowe], dozowniki 
taśmy przylepnej [artykuły biurowe], długopisy kolorowe, 
długopisy z brokatem do materiałów piśmiennych, etykiet-
ki na prezenty, etui na identyfikatory [artykuły biurowe], 
kartki do opakowań na prezenty, kartki okolicznościowe, 
indeksy, skorowidze, flamastry zakreślacze, zakładki do ksią-
żek, upominkowe artykuły papiernicze, piórniki, piórniki 
pudełka na przybory do pisania, pojemniki kartonowe, po-
jemniki papierowe, pojemniki na biurko, pojemniki na ko-
respondencję, pojemniki na markery, pojemniki kartonowe 
do pakowania, pojemniki na karteczki do notowania, po-
jemniki do archiwizacji dokumentów [segregatory], kosze 
biurkowe na akcesoria biurkowe, kredki ołówkowe, mar-
kery do dokumentów, okładki na terminarze tygodniowe, 
okładki notatników, organizery do użytku biurowego, pa-
miętniki, dzienniki, papierowe artykuły piśmienne, pieczątki 
biurowe, pieczątki pamiątkowe [plomby], pinezki [artykuły 
papiernicze], pisaki do kaligrafii, pisaki kolorowe, podkład-
ki do pisania z klipsem, podkładki na biurko, podpórki 
do książek, podstawki do długopisów i ołówków, pojemniki 
na artykuły papiernicze, przekładki do dokumentów, przy-
ciski do papieru, przyrządy do rysowania, półki [pojemniki] 
na dokumenty, pudełka na artykuły piśmienne, segregatory 
[artykuły biurowe], skórzane okładki na książki, skórzane za-
kładki do książek, spinacze do papieru [materiały piśmien-
ne], stojaki na dokumenty, szablony [artykuły piśmienne], 
tablice na notatki, tablice magnetyczne do planowania za-
jęć i spotkań, tacki na dokumenty [artykuły biurowe], taśma 
klejąca [materiały piśmienne], teczki na dokumenty, tem-
perówki, terminarze kieszonkowe, terminarze miesięczne, 
terminarze na biurko, terminarze roczne, terminarze tygo-
dniowe, terminarze ścienne.

(210) 500137 (220) 2019 05 22
(731) HUSKO MACIEJ MICHAŁ, Sanie
(540) (znak słowny)
(540) SHOQ Boutique
(510), (511) 25 odzież.

(210) 500172 (220) 2019 05 23
(731) GÓRECKI MATEUSZ MICHAŁ STRONGWAY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INFINI GOODS

(531) 24.17.08, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17
(510), (511) 18 skórzane pasy, wojskowe paski, opaski skórza-
ne, aktówki, portfele na karty wizytowe, obroże dla zwierząt, 
opaski skórzane, plecaki, wyroby rymarskie, skóra bydlęca, 
skórzane sznury, torby podróżne, torebki, 25 paski skórzane 
[odzież], t-shirty, bluzki, buty, koszule, nakrycia głowy, odzież 
ze skóry.

(210) 500213 (220) 2019 05 24
(731) POLDRIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) POLDRIP

(531) 29.01.13, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 27.05.25, 
01.15.15

(510), (511) 9 elektryczne urządzenia sterujące do systemów 
nawadniających, komputery, 11 instalacje automatyczne na-
wadniające do użytku w rolnictwie, instalacje automatyczne 
nawadniające do użytku w ogrodnictwie, 37 instalowanie 
i konserwacja systemów nawadniających, instalowanie i na-
prawa urządzeń do nawadniania, naprawy lub konserwacja 
zbiorników zasobnikowych, instalowanie i konserwacja sys-
temów automatyki szklarniowej, instalowanie i konserwacja 
komputerów kontroli klimatu w szklarni, instalowanie i kon-
serwacja wentylatorów szklarniowych, instalowanie i konser-
wacja urządzeń sterujących nawadnianiem w ogrodnictwie, 
instalowanie i konserwacja urządzeń sterujących nawadnia-
niem w rolnictwie.

(210) 500214 (220) 2019 05 24
(731) POLDRIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) POLDRIP
(510), (511) 9 elektryczne urządzenia sterujące do systemów 
nawadniających, komputery, 11 instalacje automatyczne na-
wadniające do użytku w rolnictwie, instalacje automatyczne 
nawadniające do użytku w ogrodnictwie, 37 instalowanie 
i konserwacja systemów nawadniających, instalowanie i na-
prawa urządzeń do nawadniania, naprawy lub konserwacja 
zbiorników zasobnikowych, instalowanie i konserwacja sys-
temów automatyki szklarniowej, instalowanie i konserwacja 
komputerów kontroli klimatu w szklarni, instalowanie i kon-
serwacja wentylatorów szklarniowych, instalowanie i konser-
wacja urządzeń sterujących nawadnianiem w ogrodnictwie, 
instalowanie i konserwacja urządzeń sterujących nawadnia-
niem w rolnictwie.

(210) 500217 (220) 2019 05 24
(731) FOOD PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) bangkuk
(510), (511) 43 bary przekąskowe, bary sałatkowe, bary 
szybkiej obsługi [snack-bary], dokonywanie rezerwacji re-
stauracji i posiłków, doradztwo kulinarne, dostarczanie 
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, herba-
ciarnie, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], 
informacja o usługach restauracyjnych, informacje i do-
radztwo w zakresie przygotowywania posiłków, kafeterie 
[bufety], kontraktowe usługi w zakresie żywności, ofero-
wanie żywności i napojów dla gości, oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywno-
ści i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, organizacja przyjęć weselnych 
[żywność i napoje], przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygo-
towywanie posiłków, restauracje samoobsługowe, restau-
racje serwujące delikatesy, serwowanie jedzenia i napojów, 
serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności 
i napojów dla gości, serwowanie żywności i napojów dla 
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gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, udostępnianie opinii na temat re-
stauracji, udostępnianie opinii na temat restauracji i barów, 
udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie in-
formacji w zakresie barów, udzielanie informacji związanych 
z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barowe, 
usługi barów i restauracji, usługi doradcze dotyczące żyw-
ności, usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, 
usługi degustacji win (dostarczanie napojów), usługi dorad-
cze w zakresie sztuki kulinarnej, usługi doradców w zakre-
sie win, usługi klubów nocnych [zaopatrzenie w żywność], 
usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, 
usługi mobilnych restauracji, usługi osobistych kucharzy, 
usługi prywatnego klubu kolacyjnego, usługi restauracji 
serwujących tempurę, usługi restauracji sprzedających 
posiłki na wynos, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi 
restauracji, w których mięso przygotowuje się na oczach 
klientów, usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, usługi 
rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, usługi rezer-
wacji miejsc w restauracjach, usługi w zakresie bankietów, 
usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie 
jedzenia na wynos, usługi w zakresie przygotowywania 
jedzenia i napojów, usługi w zakresie sprzedaży posiłków 
na wynos, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, 
usługi zaopatrzenia w żywność, usługi świadczone przez 
bary bistro.

(210) 500221 (220) 2019 05 24
(731) MELEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) melex

(531) 07.11.10, 18.01.23, 26.11.01, 26.11.25, 26.13.25, 27.05.01, 
29.01.11

(510), (511) 12 pojazdy, pojazdy elektryczne, pojazdy 
do przewozu pasażerów, pojazdy przewożące ładunek, zasi-
lane elektrycznie pojazdy mechaniczne, wózki golfowe [po-
jazdy], części i akcesoria do pojazdów lądowych.

(210) 500247 (220) 2019 05 26
(731) JAZŁOWIECKI MAREK WAKE UP PARK,  

Bystrzyca Kłodzka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WAKE UP PARK

(531) 24.09.03, 24.09.07, 24.09.05, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi szkoleniowe w zakresie sportu, szko-
lenia w zakresie zajęć sportowych, organizowanie szkoleń 
sportowych, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sporto-

wych, szkolenia zawodników sportowych, zapewnianie 
kursów szkoleniowych w zakresie sportu, obozy sportowe, 
organizowanie obozów sportowych, organizacja aktywności 
sportowych na obozach letnich, organizowanie programów 
szkolenia młodzieży, prowadzenie parków wodnych, świad-
czenie usług związanych z rekreacją wodną, zapewnianie 
usług w zakresie parków wodnych, rozrywka w postaci par-
ków wodnych i parków rozrywki, usługi w zakresie rozrywki 
sportowej, wynajem sprzętu sportowego i obiektów spor-
towych, wynajem sprzętu do użytku na imprezach sporto-
wych, usługi szkoleniowe w zakresie sportów wodnych, usłu-
gi szkoleniowe w zakresie wakeboardingu.

(210) 500276 (220) 2019 05 27
(731) AIERDA SPORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.03.02, 02.03.23, 02.09.12, 26.11.12, 26.13.25
(510), (511) 18 torebki, 25 odzież, obuwie, skarpetki, czapki, 
bielizna.

(210) 500310 (220) 2019 05 27
(731) AIERDA SPORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 05.03.13, 24.17.02, 05.03.15
(510), (511) 18 torebki, 25 odzież, obuwie, skarpetki, czapki, 
bielizna.

(210) 500314 (220) 2019 05 27
(731) LEVICARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LC LeviCare

(531) 26.03.06, 27.05.01, 27.05.23, 29.01.03
(510), (511) 10 łóżka specjalnie skonstruowane do celów 
medycznych, urządzenia dźwigowe dla osób niepełno-
sprawnych, urządzenia do ćwiczeń fizycznych do celów 
medycznych, urządzenia do rehabilitacji fizycznej do ce-
lów medycznych, krzesła sedesowe, urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii.
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(210) 500315 (220) 2019 05 27
(731) RINTAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 07.03.15, 18.07.01, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 29.01.04
(510), (511) 6 schody metalowe, ruchome schody metalo-
we, stopnie metalowe, poręcze metalowe, balustrady meta-
lowe, metalowe materiały budowlane, metalowe materiały 
konstrukcyjne, drabiny i rusztowania z metalu, 19 schody 
niemetalowe, ruchome schody niemetalowe, stopnie nie-
metalowe, balustrady niemetalowe, poręcze niemetalowe, 
niemetalowe materiały budowlane, niemetalowe mate-
riały konstrukcyjne, 37 budowa i montaż schodów, serwis 
naprawczy gwarancyjny i pogwarancyjny montowanych 
schodów, usługi konserwacji schodów, usługi budowlane, 
konstrukcyjne.

(210) 500318 (220) 2019 05 27
(731) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA 

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

(531) 26.04.02, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trze-
cich, różnych produktów (bez uwzględnienia transportu) tak 
by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu 
w dobrych warunkach takich produktów jak: baterie do pa-
pierosów elektronicznych, ładowarki do papierosów elek-
tronicznych, książki, prasa codzienna, czasopisma, zakładki 
do książek, kanapki, kanapki z parówką [hot dog], zapiekanki, 
kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona, napoje na bazie 
kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę, cykoria [sub-
stytut kawy], herbata, herbata mrożona, kwiaty i liście jako 
substytuty herbaty, nielecznicze napoje na bazie herbaty, 
napoje na bazie rumianku, kakao, czekolada, czekolada pitna, 
napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, 
napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje 
na bazie kawy, lody, jogurt mrożony [lody spożywcze], sor-
bety [lody], wyroby cukiernicze, karmelki [cukierki], cukierki 
miętowe, miętówki odświeżające oddech, pastylki [wyroby 
cukiernicze], pralinki, ptifurki [ciasteczka], marcepan, musy 
czekoladowe, musy deserowe, galaretki owocowe [słodycze], 
orzechy w czekoladzie, pasty czekoladowe do smarowania 
zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, puddingi, kra-
kersy, herbatniki petit-beurre, wafle ryżowe, chałwa, gofry, 
tarty (z owocami), quiche, wysokoproteinowe batoniki zbo-
żowe, guma do żucia, guma do żucia odświeżająca oddech, 
owoce cytrusowe, owoce świeże, napoje bezalkoholowe, 
napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoho-
lowe o smaku kawy, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, 
napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje energety-

zujące, napoje izotoniczne, napoje na bazie ryżu, inne niż 
substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty 
mleka, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, na-
poje sportowe wzbogacane proteinami, napój imbirowy, 
bezalkoholowe napoje z soków owocowych, soki, sok po-
midorowy [napój], soki warzywne [napoje], sorbety [na-
poje], syropy do napojów, woda [napoje], woda mineralna 
[napoje], woda gazowana, woda sodowa, woda stołowa, le-
moniada, cydr bezalkoholowy, koktajle bezalkoholowe, bez-
alkoholowe nektary owocowe, piwo, piwo słodowe, drinki 
na bazie piwa, aperitify bezalkoholowe, napoje alkoholowe, 
papierosy, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, 
papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów lecz-
niczych, papierosy elektroniczne, ciekłe roztwory do użytku 
w e-papierosach, filtry do papierosów, środki aromatyzujące 
do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki 
eteryczne, karty pre-paid, zestawy startowe, 43 bary szybkiej 
obsługi, snack-bary, kafeterie, bufety, obsługa gastronomicz-
na z własnym zapleczem, produktami i transportem, stołów-
ki, usługi barowe.

(210) 500320 (220) 2019 05 27
(731) LEONIEC PIOTR SENSIVA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOCUS RF TALUS

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.25, 29.01.06
(510), (511) 9 urządzenia elektryczne do celów kosmetycz-
nych wykorzystujące fale radiowe.

(210) 500321 (220) 2019 05 27
(731) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) in medio Café

(531) 26.04.02, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trze-
cich, różnych produktów (bez uwzględnienia transportu) tak, 
by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu 
w dobrych warunkach takich produktów jak: baterie do pa-
pierosów elektronicznych, ładowarki do papierosów elek-
tronicznych, książki, prasa codzienna, czasopisma, zakładki 
do książek, kanapki, kanapki z parówką [hot dog], zapiekanki, 
kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona, napoje na bazie 
kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę, cykoria [substytut 
kawy], herbata, herbata mrożona, kwiaty i liście jako substy-
tuty herbaty, nielecznicze napoje na bazie herbaty, napoje 
na bazie rumianku, kakao, czekolada, czekolada pitna, napoje 
czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje 
kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie 
kawy, lody, jogurt mrożony [lody spożywcze], sorbety [lody], 
wyroby cukiernicze, karmelki [cukierki], cukierki miętowe, mię-
tówki odświeżające oddech, pastylki [wyroby cukiernicze], 
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pralinki, ptifurki [ciasteczka], marcepan, musy czekoladowe, 
musy deserowe, galaretki owocowe [słodycze], orzechy w cze-
koladzie, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orze-
chy, pasty na bazie czekolady, puddingi, krakersy, herbatniki 
petit-beurre, wafle ryżowe, chałwa, gofry, tarty (z owocami), 
quiche, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, guma do żu-
cia, guma do żucia odświeżająca oddech, owoce cytrusowe, 
owoce świeże, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe 
o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, na-
poje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe 
na bazie miodu, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, 
napoje na bazie ryżu inne niż substytuty mleka, napoje na ba-
zie soi inne niż substytuty mleka, napoje odalkoholizowane, 
napoje orzeźwiające, napoje sportowe wzbogacane proteina-
mi, napój imbirowy, bezalkoholowe napoje z soków owoco-
wych, soki, sok pomidorowy [napój], soki warzywne [napoje], 
sorbety [napoje], syropy do napojów, woda [napoje], woda mi-
neralna [napoje], woda gazowana, woda sodowa, woda stoło-
wa, lemoniada, cydr bezalkoholowy, koktajle bezalkoholowe, 
bezalkoholowe nektary owocowe, piwo, piwo słodowe, drinki 
na bazie piwa, aperitify bezalkoholowe, napoje alkoholowe, 
papierosy, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, 
papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów lecz-
niczych, papierosy elektroniczne, ciekłe roztwory do użytku 
w e-papierosach, filtry do papierosów, środki aromatyzujące 
do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki 
eteryczne, karty pre-paid, zestawy startowe, 43 bary szybkiej 
obsługi, snack-bary, kafeterie, bufety, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, stołówki, 
usługi barowe.

(210) 500324 (220) 2019 05 27
(731) LEONIEC PIOTR SENSIVA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOCUS RF +

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.25, 24.13.14, 24.13.25
(510), (511) 9 urządzenia elektryczne do celów kosmetycz-
nych wykorzystujące fale radiowe.

(210) 500338 (220) 2019 05 28
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Levofta
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, produkty lecznicze, 
preparaty do celów medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, 
zawiesiny, aerozole do celów medycznych, krople do celów 
medycznych, kompresy do celów medycznych, środki i pre-
paraty higieniczne do celów medycznych, testy do diagno-
styki, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.

(210) 500345 (220) 2019 05 28
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Levoftyal
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, produkty lecznicze, 
preparaty do celów medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, 
zawiesiny, aerozole do celów medycznych, krople do celów 
medycznych, kompresy do celów medycznych, środki i pre-
paraty higieniczne do celów medycznych, testy do diagno-
styki, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.

(210) 500349 (220) 2019 05 28
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Lewofta
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, produkty leczni-
cze, preparaty do celów medycznych, maści, płyny, żele, 
emulsje, zawiesiny, aerozole do celów medycznych, krople 
do celów medycznych, kompresy do celów medycznych, 
środki i preparaty higieniczne do celów medycznych, te-
sty do diagnostyki, preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych.

(210) 500350 (220) 2019 05 28
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Lewoftyal
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, produkty lecznicze, 
preparaty do celów medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, 
zawiesiny, aerozole do celów medycznych, krople do celów 
medycznych, kompresy do celów medycznych, środki i pre-
paraty higieniczne do celów medycznych, testy do diagno-
styki, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.

(210) 500357 (220) 2019 05 28
(731) KLUB SPORTOWY GKS 1962 JASTRZĘBIE,  

Jastrzębie-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLUBOWA

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 33 wódka.

(210) 500366 (220) 2019 05 28
(731) KOZŁOWSKI WOJCIECH WOJMAR 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE, 
Łódź

(540) (znak słowny)
(540) WOJ-MAR
(510), (511) 39 usługi transportowe w przewozie towarów 
samochodami ciężarowymi, spedycja, logistyka, wyna-
jem samochodów ciężarowych, wynajem naczep i chłodni 
do samochodów ciężarowych, wynajem magazynów i prze-
chowywanie towarów na składowiskach, wypożyczanie kon-
tenerów magazynowych.

(210) 500374 (220) 2019 05 28
(731) SPACEDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sól
(540) (znak słowny)
(540) SPACEDOOR
(510), (511) 6 metalowe drzwi, bramy, okna i osłony 
okienne, drzwi metalowe do budynków, drzwi metalowe 
do garaży, metalowe drzwi przesuwne, rolki i prowadnice 
do drzwi przesuwnych, drzwi zwijane, metalowe, elemen-
ty drzwiowe metalowe, metalowe drzwi składane, meta-
lowe ościeżnice do drzwi, metalowe obramowania drzwi 
ogrodowych, 19 zewnętrzne drzwi, niemetalowe, drzwi 
wewnętrzne, niemetalowe, drzwi przesuwne, niemeta-
lowe, niemetalowe ościeżnice do drzwi, drzwi do garaży 
(nie z metalu).
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(210) 500381 (220) 2019 05 28
(731) GROCHOWSKI BARTOSZ FRANCISZEK, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) przyjemność pizza i szprycer

(531) 27.05.01, 08.07.04
(510), (511) 30 ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze, napoje 
na bazie czekolady, herbata, w tym herbata mrożona, lody, 
sorbety, jogurty mrożone, kanapki, kawa, napoje na bazie 
kawy, majonezy, makarony, sosy sałatkowe, paszteciki, pieroż-
ki, pizze, przekąski na bazie zbóż, sosy przyprawiane na bazie 
owoców i warzyw, ryż, sosy do polewania deserów, spaghet-
ti, tarty z nadzieniem owocowym, tarty z nadzieniem z sera, 
boczku, tortille, produkty na bazie mąki, 43 usługi w zakresie 
prowadzenia kawiarni, restauracji, kafeterii, herbaciarni, wi-
niarni, piwiarni, barów szybkiej obsługi, barów sałatkowych 
i innych punktów gastronomicznych, obsługa gastronomicz-
na z własnym zapleczem, produktami i transportem - cate-
ring, organizowanie przyjęć okolicznościowych.

(210) 500382 (220) 2019 05 28
(731) AP PLAN ADAM BARANIECKI I PRZEMYSŁAW KANIA 

SPÓŁKA JAWNA, Leszno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) diaWet

(531) 03.06.03, 26.04.01, 26.04.15, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna środków farmaceutycz-
nych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia me-
dycznego, usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz mate-
riałów medycznych.

(210) 500394 (220) 2019 05 28
(731) GANCAREK ADAM, Jamna
(540) (znak słowny)
(540) Schronisko Dobrych Myśli
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura za-
kwaterowania [hotele, pensjonaty], dekorowanie ciast, de-
korowanie żywności, domy opieki dla osób w podeszłym 
wieku, domy turystyczne, hotele dla zwierząt, informowanie 
i porady w zakresie przygotowywania posiłków, kafeterie 
[bufety], motele, obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem, pensjonaty, restauracje 
samoobsługowe, rezerwacje miejsc w hotelach, rzeźbienie 
w jedzeniu, stołówki, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi 
osobistych kucharzy, usługi recepcyjne dla tymczasowego 
zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usłu-
gi restauracji specjalizujących się w makaronach udon i soba, 
usługi restauracji washoku, usługi restauracyjne, usługi rezer-
wacji pokojów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [za-
kwaterowanie], wynajem budynków przenośnych, wynajem 
urządzeń oświetleniowych, wynajmowanie sal na zebrania, 
wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wypo-

życzanie namiotów, wypożyczanie urządzeń do gotowania, 
zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, żłob-
ki dla dzieci, domy weselne, wynajem sali i pomieszczeń.

(210) 500395 (220) 2019 05 28
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE 

OMEGA XVII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) KOMAROP OUT
(510), (511) 5 środki odstraszające owady, środki wabiące 
owady, preparaty owadobójcze, preparaty do dezynsekcji, 
preparaty i artykuły do tępienia szkodników, preparaty far-
maceutyczne, substancje do celów farmaceutycznych, od-
straszające komary i kleszcze medyczne preparaty i substan-
cje do skóry.

(210) 500397 (220) 2019 05 28
(731) SILESIA DENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Komorniki

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SILESIA DENTAL

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa części pro-
tetycznych do stomatologii, części protez dentystycznych, 
implantów dentystycznych wykonanych z materiałów 
sztucznych, implantów protetycznych, implantów do chi-
rurgii stomatologicznej, implantów stosowanych w stoma-
tologii, materiałów na implanty do użytku w chirurgii sto-
matologicznej, protez dentystycznych, protez dentystycz-
nych w postaci wkładów, protez do wszczepiania do żu-
chwy, protez stosowanych w stomatologii, protez w posta-
ci częściowych koron zębowych, protez w postaci pełnych 
koron zębowych, protez z porcelany o wysokiej wytrzyma-
łości przytwierdzanych do struktury szkliwa, protez z por-
celany o wysokiej wytrzymałości przytwierdzanych 
do struktury zębiny, sztucznych części zębów, sztucznych 
zębów, wszczepialnych protez, sztucznych szczęk, części 
protetycznych do stomatologii, instrumentów do użytku 
w protetyce stomatologicznej, urządzeń protetycznych, 
otologicznych urządzeń protetycznych, protetycznych 
przyrządów silikonowych, przyrządów do implantów pro-
tetycznych, przyrządów protetycznych do celów denty-
stycznych, 44 kliniki medyczne, szpitale, ambulatoryjna 
opieka medyczna, prowadzenie placówek medycznych, 
usługi medyczne, świadczenie usług medycznych, usługi 
prywatnych szpitali, pomoc medyczna, usługi klinik me-
dycznych, usługi udostępniania placówek medycznych, 
medyczne badania osób, organizowanie leczenia medycz-
nego, usługi lekarskie, poradnictwo medyczne, świadcze-
nie pomocy medycznej, opieka medyczna i analizy związa-
ne z leczeniem pacjenta, opieka pielęgniarska, konsultacje 
medyczne, badania medyczne, badania medyczne w ce-
lach diagnostycznych lub leczenia, pomoc medyczna 
w nagłych wypadkach, usługi indywidualnych konsultacji 
medycznych świadczone dla pacjentów, przeprowadzanie 
badań medycznych, usługi medyczne w zakresie oceny sta-
nu zdrowia, przeprowadzanie diagnozy chorób, dopasowa-
nie urządzeń i aparatów ortopedycznych, dopasowywanie 
urządzeń ortopedycznych, badanie słuchu, interpretacja 
sygnałów elektrokardiograficznych, dopasowywanie pro-



Nr  ZT29/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 65

tez, leczenie zwichnięć stawów, skręceń, złamań kości lub 
podobnych urazów, obrazowanie optyczne do użytku 
w diagnostyce medycznej, badania rentgenowskie w ce-
lach medycznych, obrazowanie rentgenowskie do celów 
medycznych, przeprowadzenie badań przesiewowych 
w zakresie czynników ryzyka wystąpienia chorób układu 
sercowo-naczyniowego, psychiatria, medyczna terapia cie-
płem, terapia falą uderzeniową, udzielanie porad medycz-
nych w zakresie redukcji masy ciała, usługi badań mammo-
graficznych, usługi badań medycznych związane z diagno-
zowaniem i leczeniem chorób, badania przesiewowe, ba-
dania przesiewowe dotyczące serca, badania przesiewowe 
osteoporozy, badania przesiewowe w zakresie chorób ukła-
du naczyniowego, usługi badań przesiewowych z zakresu 
kolonoskopii, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia 
raka prostaty, świadczenie usług badań przesiewowych 
w celu wykrywania nowotworów, usługi badań przesiewo-
wych w zakresie ciśnienia krwi, usługi badań przesiewo-
wych w celu wykrycia raka jąder, usługi badań przesiewo-
wych w celu wykrycia raka jelit, usługi badań przesiewo-
wych w celu wykrycia raka szyjki macicy, usługi badań prze-
siewowych w celu wykrycia raka piersi, usługi badań prze-
siewowych w zakresie zapalenia wątroby, usługi medyczne 
w zakresie badań przesiewowych w dziedzinie leczenia 
bezdechu sennego, usługi medycznych badań przesiewo-
wych w dziedzinie astmy, usługi badania cukrzycy, usługi 
badania korzystania z leków, usługi ginekologiczne, usługi 
laserowej korekty wzroku, usługi leczenia w zakresie płod-
ności człowieka, usługi medyczne dotyczące leczenia raka 
skóry, usługi medyczne w dziedzinie nefrologii, usługi me-
dyczne w dziedzinie onkologii, usługi medyczne w zakresie 
leczenia skóry, usługi dermatologiczne w zakresie leczenia 
chorób skóry, usługi medyczne w zakresie leczenia prze-
wlekłego bólu, usługi nastawiania kości, usługi obrazowa-
nia medycznego, usługi okulistyczne, usługi pielęgniarstwa 
pediatrycznego, usługi podologa, usługi psychiatryczne, 
usługi w zakresie audiologii, usługi w zakresie lekarskich wi-
zyt domowych, usługi w zakresie szczepień, terapia zajęcio-
wa i rehabilitacja, opracowywanie indywidualnych progra-
mów rehabilitacji fizycznej, zapewnianie obiektów i sprzętu 
do rehabilitacji fizycznej, fizjoterapia, usługi fizjoterapii, 
usługi elektroterapii dla fizjoterapii, osteopatia, opieka zdro-
wotna związana z osteopatią, udostępnianie sprzętu 
i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji 
zdrowotnej, analiza surowicy ludzkiej do celów leczenia 
medycznego, analiza tkanek ludzkich do celów leczenia 
medycznego, analizy medyczne do diagnostyki i leczenia 
ludzi, analizy RNA lub DNA w zakresie diagnozowania i pro-
gnozowania zagrożenia nowotworami, badania genetycz-
ne do celów medycznych, badania poziomu cholesterolu, 
badanie rozmazu metodą PAP, usługi w zakresie badania 
moczu, usługi w zakresie badania surowic, usługi w zakresie 
medycyny i zdrowia związane z DNA, genetyką i testami 
genetycznymi, usługi analiz medycznych związane z lecze-
niem osób, świadczone przez laboratorium medyczne, 
usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem 
i prognozowaniem dotyczącym nowotworów, usługi analiz 
medycznych związane z leczeniem pacjentów, usługi analiz 
medycznych związane z diagnozowaniem raka, usługi ana-
liz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych 
świadczone przez laboratoria medyczne, usługi badań 
krwi, usługi laboratoriów medycznych w zakresie analizy 
próbek krwi pobranych od pacjentów, usługi laboratoriów 
medycznych w zakresie analizy próbek pobranych od pa-
cjentów, doradztwo medyczne w zakresie ciąży, doradztwo 
medyczne w zakresie redukcji masy ciała, doradztwo 

w dziedzinie rodzenia, doradztwo medyczne w zakresie 
geriatrii, doradztwo w zakresie immunologii, doradztwo 
w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy 
i wykwalifikowany personel medyczny, doradztwo w zakre-
sie potrzeb medycznych osób starszych, doradztwo zwią-
zane z badaniem słuchu, informacja medyczna, usługi in-
formacji medycznej, udzielanie informacji medycznej, udo-
stępnianie informacji medycznych w zakresie geriatrii, udo-
stępnianie informacji medycznych w zakresie dermatologii, 
udostępnianie informacji on line dotyczących onkologii, 
udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki 
zdrowotnej, udostępnianie raportów dotyczących badań 
medycznych osób, udostępnianie wsparcia medycznego 
przy monitorowaniu pacjentów poddanych leczeniu me-
dycznemu, udzielanie informacji o szczepieniach dla osób 
wyjeżdżających za granicę, udzielanie informacji pacjen-
tom w zakresie zażywania leków, udzielanie informacji 
związanych z usługami opieki pielęgniarskiej, udzielanie 
informacji związanych z usługami medycznymi, udzielanie 
informacji żywieniowych w zakresie żywności przeznaczo-
nej do redukcji masy ciała do celów medycznych, usługi 
doradcze dotyczące implantów protetycznych, usługi do-
radcze dotyczące instrumentów chirurgicznych, usługi do-
radcze dotyczące chorób zwyrodnieniowych, usługi do-
radcze dotyczące problemów medycznych, doradztwo 
medyczne w zakresie dermatologii, usługi doradcze doty-
czące aparatury i przyrządów medycznych, usługi dorad-
cze i informacyjne dotyczące produktów medycznych, 
usługi doradcze w zakresie implantów ortopedycznych, 
usługi doradcze w zakresie chirurgii, usługi doradztwa 
technicznego dotyczącego zdrowia, usługi w zakresie przy-
gotowywania raportów medycznych, wydawanie rapor-
tów medycznych, kompilacja raportów medycznych, przy-
gotowywanie raportów dotyczących kwestii medycznych, 
usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi chi-
rurgii kosmetycznej i plastycznej, chirurgia kosmetyczna, 
chirurgia plastyczna, usługi w zakresie leczenia chirurgicz-
nego, usługi w zakresie terapii za pomocą światła, usługi 
dentystyczne, konsultacje dentystyczne, usługi kliniki den-
tystycznej, pomoc stomatologiczna stomatologia kosme-
tyczna, stomatologia z sedacją, doradztwo związane 
ze stomatologią, udzielanie informacji na temat stomatolo-
gii, usługi czyszczenia zębów, usługi w zakresie wybielania 
zębów, wstawianie kamieni szlachetnych do protez denty-
stycznych, usługi ortodontyczne, usługi asystenta dentysty, 
chirurgia stomatologiczna, usługi doradcze dotyczące im-
plantów protetycznych, dopasowywanie protez.

(210) 500402 (220) 2019 05 28
(731) OSADKOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Bierutów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HumiCalc 4.0

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.06, 27.07.11
(510), (511) 1 nawozy, granulowane nawozy wapniowe, 
nawozy wapniowe z zawartością kredy, ekstraktów humu-
sowych, bakterii wiążących azot, boru i wody, 35  promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama on-line za pośrednic-
twem sieci komputerowej, zapewnienia platformy interne-
towej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług dla 
rolnictwa i ogrodnictwa.
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(210) 500403 (220) 2019 05 29
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET-AGRO 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Lublin

(540) (znak słowny)
(540) metrozenil
(510), (511) 5 preparat weterynaryjny zawierający metroni-
dazol.

(210) 500404 (220) 2019 05 29
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET-AGRO 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Lublin

(540) (znak słowny)
(540) kaberstop
(510), (511) 5 preparat weterynaryjny zawierający kaber- 
golinę.

(210) 500416 (220) 2019 05 29
(731) Johnson & Johnson, New Brunswick, US
(540) (znak słowny)
(540) BUBBLE POP LABORATORY
(510), (511) 9 szkła i soczewki kontaktowe.

(210) 500417 (220) 2019 05 29
(731) Lidl Stiftung & Co., KG, Neckarsulm, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Deska serów Lidla ROZSMAKUJ SIĘ W SERACH 

ŚWIATA

(531) 26.01.01, 26.01.18, 26.01.20, 26.01.22, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 29 produkty mleczne i substytuty nabiału, ser, 
produkty serowarskie.

(210) 500418 (220) 2019 05 29
(731) MATIO FUNDACJA POMOCY RODZINOM I CHORYM 

NA MUKOWISCYDOZĘ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MATIO FUNDACJA POMOCY RODZINOM I CHORYM 

NA MUKOWISCYDOZĘ

(531) 02.09.24, 05.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 gazety, broszury, kalendarze, karty pocztowe, 
książki, przybory do pisania, 25 obuwie, kapcie, klapki, czapki, 
berety, kapelusze, bluzki, sukienki, spódnice, spodnie, garni-
tury, kurtki, podkoszulki, skarpety, odzież sportowa, rekreacyj-
na, 41 usługi w zakresie działalności rekreacynej i sportowej, 
usługi w zakresie organizowania i obsługi przyjęć i balów, 
konferencji, sympozjów, wykładów, szkoleń i zjazdów.

(210) 500420 (220) 2019 05 29
(731) GROUPE CANAL+ SA, Issy-Les-Moulineaux, FR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CANAL+ DOKUMENT

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 24.17.05
(510), (511) 9 dekodery, urządzenia i przyrządy dydaktyczne, 
urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reproduk-
cji, rozpowszechniania, czytania, przełączania, przechowy-
wania, kodowania, dekodowania, przekształcania i przetwa-
rzania dźwięków, obrazów lub danych, utrwalone na nośni-
kach informacje i dane, urządzenia komunikacyjne i teleko-
munikacyjne, urządzenia i przyrządy audiowizualne, teleko-
munikacyjne i telematyczne, telewizory, urządzenia do zdal-
nego sterowania, etui na telefony komórkowe, pamięci ze-
wnętrzne USB, koncentratory sieciowe (huby), anteny para-
boliczne, kodery, urządzenia umożliwiające dostęp i kontrolę 
dostępu do urządzeń przetwarzających informacje i dane, 
urządzenia uwierzytelniające przeznaczone dla sieci teleko-
munikacyjnych, urządzenia do randomizacji i dekodowania 
sygnałów oraz do ich retransmisji, terminale cyfrowe, filmy 
wideo, płyty CD-ROM, płyty do nagrywania dźwięku, płyty 
DVD, dyski audio i wideo, dyski cyfrowe, taśmy wideo, od-
twarzacze CD-ROM, cyfrowych dysków wideo, dysków ma-
gnetycznych, dysków audio i wideo, dysków cyfrowych, dys-
ków i płyt do nagrywania dźwięku, kartridże z grami wideo, 
oprogramowanie do gier wideo, magnetyczne nośniki 
do nagrywania, karty magnetyczne, karty z chipem, karty 
z chipem elektronicznym, czytniki kart, programy nadzorcze 
systemu operacyjnego do odbioru danych poprzez świato-
wą sieć informatyczną, karty z mikroprocesorem [karty inteli-
gentne], elektroniczny przewodnik po programach telewi-
zyjnych i radiowych, aparaty i urządzenia do programowania 
i selekcji programów telewizyjnych, aparaty i urządzenia 
do telewizji interaktywnej, ekrany telewizyjne, oprogramo-
wanie komputerowe (nagrane programy), światłowody i ka-
ble optyczne, baterie i ogniwa elektryczne, interfejsy kompu-
terowe, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje 
do pobrania do użytku z urządzeniami mobilnymi, pliki mu-
zyczne lub pliki z obrazami do pobrania, oprogramowanie 
do telewizji interaktywnej, 14 przyrządy zegarmistrzowskie 
i chronometryczne, breloczki na klucze, zegarki i paski do ze-
garków, 16 plakaty, albumy, almanachy, naklejki (materiały 
piśmienne), litograficzne dzieła sztuki, bilety, szkicowniki, 
bloki (artykuły papiernicze), podpórki do książek, pudełka 
kartonowe lub papierowe, kupony drukowane, sprzęt biuro-
wy (z wyjątkiem mebli), zeszyty do pisania lub rysowania, 
kalendarze, notesy, kartki pocztowe, kartki z życzeniami, ka-
talogi, foldery na dokumenty, segregatory [artykuły biuro-
we], matryce, kasetki na papeterię (artykuły biurowe), kosze 
na listy, noże do papieru (artykuły biurowe), ołówki, kalkoma-
nie, podstawki pod szklanki z kartonu lub papieru, teczki 
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na dokumenty (artykuły biurowe), przyrządy do pisania, pie-
częcie papierowe w kształcie tarczy, przyrządy do wyciera-
nia tablic do pisania, taśmy elastyczne do użytku biurowego, 
kałamarze, koperty (artykuły piśmienne), materiały do ryso-
wania i/lub pisania, przybory szkolne, gumki do ścierania, 
produkty do drukowania, druki, materiały drukowane, gaze-
ty, przewodniki po programach telewizyjnych i radiowych 
w formie drukowanej, litografie, książki, broszury, markery, 
pisaki, chusteczki papierowe, papier do zawijania, papier 
do pisania, perforatory biurowe, czasopisma, fotografie [wy-
drukowane], spinacze do papieru, spinacze do pieniędzy, 
etui na pióra, okładki do paszportów, teczki na dokumenty, 
tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, etui na książecz-
ki czekowe, obsadki do piór, prospekty, publikacje drukowa-
ne, indeksy, magazyny [periodyki], torebki do pakowania 
[koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, pa-
pierowe serwetki lub ręczniki do twarzy, pióra wieczne, ram-
ki do fotografii, podstawki na długopisy i ołówki, temperówki 
do ołówków elektryczne lub nieelektryczne, 18 kufry (baga-
że), torebki, torby na zakupy, torby na zakupy na kółkach, tor-
by plażowe, torby podróżne, tornistry, torby sportowe, pleca-
ki, torby szkolne, walizy, parasolki, 25 odzież, odzież sporto-
wa, podkoszulki, T-shirty, nakrycia głowy, wyroby pończosz-
nicze, skarpetki, 28 gry, gry towarzyskie, zabawki, gry wideo 
przystosowane do użytku z ekranami telewizyjnymi, piłki 
do gier i balony do zabawy, urządzenia do gier wideo, wol-
nostojące maszyny do gier wideo, 34 zapalniczki przybory 
dla palaczy, 35 reklama, wynajem powierzchni reklamowej, 
rozpowszechnianie reklam, organizacja, prowadzenie i nad-
zorowanie programów lojalnościowych dla klientów, bezpo-
średnia reklama pocztowa, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych [ulotek, broszur, druków, próbek], zawieranie 
umów abonenckich na programy audiowizualne, programy 
audio, programy radiowe, prenumeraty gazet, zawieranie 
umów abonenckich na nagrania wideo, nagrania fonogra-
ficzne, wszelkiego rodzaju media audio lub audiowizualne, 
zawieranie umów abonenckich na wszelkiego rodzaju me-
dia informacyjne, teksty, dźwięki i/lub obrazy, w szczególno-
ści w postaci publikacji, elektronicznych, nieelektronicznych, 
lub cyfrowych, produktów multimedialnych, zawieranie 
umów abonenckich na kanały telewizyjne, usługi abonenc-
kie w zakresie usług przesyłania strumieniowego treści mul-
timedialnych, audio, lub wideo, reklama online w sieci kom-
puterowej, usługi w zakresie zarządzania bazami danych, 
usługi reklamy zdalnej połączonej z ofertą sprzedaży (pro-
mocje sprzedaży dla osób trzecich), wynajem czasu reklamo-
wego we wszystkich środkach przekazu, usługi handlu deta-
licznego i hurtowego artykułów odzieżowych, wyrobów 
ze skóry, wyrobów jubilerskich, piór do pisania, artykułów 
piśmiennych, gier, zabawek, artykułów sportowych, usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej produktów audiowizual-
nych, produktów komputerowych i telekomunikacyjnych, 
mianowicie taśm wideo, odbiorników telewizyjnych, magne-
towidów, osobistych odtwarzaczy stereo, magnetofonów, 
odbiorników radiowych, sprzętu Hi-Fi, dekoderów, telefo-
nów komórkowych, komputerów, taśm magnetycznych, 
zmieniarek dysków (sprzęt przetwarzający dane), obwodów 
drukowanych, obwodów scalonych, klawiatur komputero-
wych, audiowizualnych płyt kompaktowych, optycznych 
dysków kompaktowych, złączy (sprzęt przetwarzający dane), 
dyskietek, magnetycznych nośników danych, ekranów wi-
deo, interfejsów (sprzęt przetwarzający dane), czytników 
(sprzęt przetwarzający dane), oprogramowania (nagrane 
programy), mikroprocesorów, modemów, monitorów 
(sprzęt), monitorów (programy komputerowe), komputerów, 
pamięci do komputerów, komputerowych narzędzi peryfe-
ryjnych, nagranych programów komputerowych, proceso-

rów (CPU), nagranych systemów operacyjnych (dla kompu-
terów), chipów (obwody scalone), usługi przeglądu prasy, 
usługi dla handlu elektronicznego, a mianowicie dostarcza-
nie informacji o produktach za pośrednictwem sieci teleko-
munikacyjnych w celach reklamowych i handlowych, usługi 
kompilowania informacji w komputerowych bazach danych, 
usługi kompilowania statystyk, 38 usługi telekomunikacyjne, 
łączność za pośrednictwem terminali komputerowych lub 
światłowodów, informacja o telekomunikacji, komunikacja 
radiowa, telegraficzna, za pośrednictwem telewizji, telena-
dawania, nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, 
nadawanie i transmisja programów radiowych, transmisja 
programów za pośrednictwem satelity, kabla, sieci kompute-
rowych (w szczególności Internetu), sieci radiowych, sieci ra-
diotelefonicznych oraz przekaźników radiowych, transmisja 
programów audio, audiowizualnych, kinematograficznych 
i multimedialnych, tekstu i/lub obrazów (nieruchomych lub 
ruchomych), dźwięków muzycznych lub niemuzycznych, 
dzwonków telefonicznych, do zastosowań interaktywnych 
lub innych, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wyna-
jem sprzętu i urządzeń telematycznych, a mianowicie urzą-
dzeń do przesyłania wiadomości, modemów, wynajem an-
ten i talerzy satelitarnych, wynajem urządzeń i przyrządów 
umożliwiających dostęp do interaktywnych programów au-
diowizualnych, usługi udzielania dostępu w celu pobrania 
gier wideo i danych cyfrowych, komunikaty (transmisja) 
za pośrednictwem otwartej globalnej sieci komputerowej 
(Internetu) lub sieci zamkniętych (intranetów), usługi pobie-
rania z sieci filmów oraz innych programów audio i audiowi-
zualnych, transmisja programów telewizyjnych i usługi wy-
boru kanałów telewizyjnych, strumieniowa transmisja da-
nych, transmisja wideo na żywo i na żądanie, transmisja 
dźwięków i obrazów za pośrednictwem satelity lub interak-
tywnych sieci multimedialnych, usługi udzielania dostępu 
do sieci komputerowej, usługi udzielania dostępu użytkow-
nikom do globalnej sieci komputerowej, usługi zapewniania 
połączenia z usługami telekomunikacyjnymi, usługami inter-
netowymi i z bazami danych, usługi w zakresie trasowania 
i interfejsów dla telekomunikacji, usługi łączności telekomu-
nikacyjnej z siecią komputerową, usługi wysyłania i odbiera-
nia obrazów wideo za pośrednictwem Internetu przy użyciu 
komputera lub telefonu komórkowego, reklama bezpośred-
nia za pośrednictwem usług telekomunikacyjnych, transmi-
sja publikacji elektronicznych online, rozpowszechnianie 
strumieniowych lub niestrumieniowych treści audio, video 
i multimedialnych, w szczególności za pośrednictwem sieci 
komputerowych, radiowych, telewizyjnych, kablowych, 
światłowodowych i satelitarnych, udostępnianie pokojów 
czatów w Internecie i/Iub forów dyskusyjnych online, 41 edu-
kacja, rozrywka, rozrywka telewizyjna we wszelkich środkach 
przekazu, mianowicie za pośrednictwem telewizorów, kom-
puterów, osobistych urządzeń stereo, przenośnych odtwa-
rzaczy wideo, komputerów kieszonkowych, telefonów ko-
mórkowych, sieci komputerowych, Internetu, usługi w zakre-
sie rekreacji, działalność kulturalna, produkcja programów 
o charakterze artystyczno-rozrywkowym, filmów, filmów te-
lewizyjnych, emisji telewizyjnych, reportaży, dyskusji, debat, 
nagrań wideo, nagrań fonograficznych, usługi doradcze i in-
formacyjne dotyczące rekreacji i rozrywki, wypożyczanie na-
grań wideo, filmów, nagrań dźwiękowych, kaset wideo, wy-
pożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie sprzętu i urzą-
dzeń audiowizualnych, telewizorów, sprzętu audio i wideo, 
produkcja programów audiowizualnych, radiowych i multi-
medialnych, studia filmowe, organizowanie konkursów, wy-
darzeń o charakterze artystyczno-rozrywkowym, loterii, gier, 
dla celów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie 
konkursów związanych z rekreacją, sportem i rozrywką, edy-
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cja programów, programów radiowych i telewizyjnych, de-
bat, reportaży i dokumentów, usługi rezerwacji miejsc na po-
kazy i wydarzenia o charakterze artystyczno-rozrywkowym, 
nagrywanie na wideo, redagowanie i publikacja tekstów (in-
nych niż teksty reklamowe), treści multimedialnych, nośni-
ków audio i wideo (dyski interaktywne, płyty kompaktowe, 
pamięci dyskowe), publikowanie badań, notatek, wywiadów, 
ankiet redakcyjnych, wynajem dekoderów i urządzeń kodu-
jących, dostarczanie treści audio, wideo i multimedialnych 
online bez możliwości pobrania, dostarczanie publikacji 
elektronicznych online bez możliwości pobrania, usługi 
w zakresie publikacji elektronicznych, dostarczanie informa-
cji w zakresie rozrywki, muzyki, występów na żywo oraz im-
prez o charakterze rozrywkowym, przekazywanie wiadomo-
ści, rekomendacji i komentarzy w zakresie rekreacji i rozrywki, 
usługi w zakresie rozrywki interaktywnej, 42 hosting stron 
internetowych, profesjonalne doradztwo w zakresie tworze-
nia programów wideo, usługi aktualizacji stron interneto-
wych, usługi kompilacji stron internetowych, administrowa-
nie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, ad-
ministracja serwerów, audyt jakości, opracowywanie (rozwój) 
systemów szyfrowania, odszyfrowywania oraz kontroli do-
stępu dla programów telewizyjnych i radiowych, w szczegól-
ności przenośnych oraz wszelkich systemów przesyłania in-
formacji, projektowanie (rozwój) systemów komputerowych, 
oprogramowania, projektowanie (rozwój) programów inte-
raktywnych, usługi doradcze w dziedzinie technologii tele-
komunikacyjnej, instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulep-
szanie oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie da-
nych komputerowych, usługi tworzenia zapasowych kopii 
danych poza lokalizacją użytkownika, projektowanie i rozwój 
systemów operacyjnych dla celów dostępu do sieci kompu-
terowej w chmurze [chmura obliczeniowa] oraz jej użytko-
wania, rozwój (projektowanie) przestrzeni wirtualnych 
umożliwiających wymianę danych online, projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do uzyski-
wania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania 
w chmurze obliczeniowej, projektowanie (rozwój) przestrze-
ni wirtualnych dla celów wymiany danych online, wynajem 
czasu dostępu do sieci telekomunikacyjnych, dostarczanie 
usług pobierania gier wideo, danych cyfrowych, dostarcza-
nie informacji z zakresu informatyki mających zastosowanie 
do telekomunikacji, komputerowe formatowanie tekstów i/
lub obrazów (nieruchomych lub ruchomych) i/lub dźwięków 
(muzycznych lub niemuzycznych), dzwonków telefonicz-
nych, do zastosowań interaktywnych lub innych, usługi kon-
wersji danych i dokumentów z postaci fizycznej na cyfrową, 
usługi projektowania (tworzenia) obrazów wirtualnych i inte-
raktywnych, tworzenie i rozwój projektów internetowych 
(inżynieria).

(210) 500423 (220) 2019 05 29
(731) OKAM CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 26.04.02, 29.01.01
(510), (511) 16 broszury w zakresie sprzedaży nieruchomo-
ści, 19 niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, 
niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, niemetalowe 
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 36 zarzą-

dzanie powiernicze nieruchomościami, usługi zarządzania 
majątkiem i nieruchomościami, usługi zarządzania inwesty-
cjami w zakresie nieruchomości wynajem nieruchomości 
i majątku, finansowanie nieruchomości, wycena nierucho-
mości, usługi związane ze współwłasnością nieruchomo-
ści, timesharing nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, 
agencje nieruchomości, powiernictwo nieruchomości, ad-
ministrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomo-
ściami, organizowanie wynajmu nieruchomościami, usługi 
kredytowania nieruchomości, finansowanie konsorcjalne 
nieruchomości, planowanie finansów w zakresie nierucho-
mości, organizowanie umów dzierżawy i najmu nierucho-
mości, inwestowanie kapitału w nieruchomości, nabywanie 
nieruchomości [dla osób trzecich], organizacja najmu nieru-
chomości handlowych, organizowanie finansowania zakupu 
nieruchomości, pomoc w zakresie nabywania nieruchomo-
ści i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, 
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, planowanie 
inwestycji w nieruchomości, skomputeryzowane usługi in-
formacyjne dotyczące nieruchomości, udzielanie gwarancji 
finansowych dotyczących zabezpieczeń na nieruchomo-
ściach, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomo-
ści, udzielanie informacji dotyczących wyceny nieruchomo-
ści, udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących 
majątku i ziemi, udzielanie informacji dotyczących kwestii 
nieruchomości za pośrednictwem Internetu, udzielanie in-
formacji dotyczących nieruchomości, usługi agencji nieru-
chomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi 
agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, usługi agencji 
nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, 
usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzeda-
żą ziemi, administrowanie sprawami finansowymi dotyczą-
cymi nieruchomości, doradztwo dotyczące inwestowania 
w nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nierucho-
mości, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem 
w nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, 
dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, finan-
sowanie nieruchomości, finansowe zarządzanie projektami 
z dziedziny nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, 
odbieranie długów z tytułu wynajmu nieruchomości, orga-
nizowanie dzierżawy, organizowanie finansowania zakupu 
nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości na wy-
najem, planowanie dotyczące powiernictwa w zakresie 
nieruchomości, pożyczki pod zastaw nieruchomości, usługi 
agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usłu-
gi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, usługi 
agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, 
usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, usłu-
gi depozytowe w zakresie nieruchomości, usługi doradcze 
dotyczące nieruchomości, usługi finansowe w zakresie nie-
ruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomo-
ści, usługi nabywania nieruchomości, usługi pośrednictwa 
finansowego w zakresie nieruchomości, usługi powiernicze 
w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomo-
ści, usługi w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, 
usługi w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości, 
usługi w zakresie wyceny nieruchomości, usługi w zakresie 
wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi w za-
kresie zarządzania nieruchomościami, zapewnienie środków 
finansowych na rozwój nieruchomości, zapewnienie środ-
ków finansowania rozbudowy nieruchomości, zarządzanie 
portfelem nieruchomości, zabezpieczanie środków finanso-
wych na zakup nieruchomości, wynajem pomieszczeń, wy-
bór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich], 
37 budowa nieruchomości przemysłowych, usługi nadzoru 
budowlanego w zakresie projektów dotyczących nierucho-
mości, usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, 
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konserwacja nieruchomości, budowa nieruchomości ko-
mercyjnych, budowanie nieruchomości mieszkalnych, re-
mont nieruchomości, sprzątanie nieruchomości, budowanie 
nieruchomości, 39 wynajmowanie garaży i miejsc parkingo-
wych, wynajmowanie powierzchni i obiektów magazyno-
wych, usługi parkingowe, usługi administrowania miejscami 
parkingowymi.

(210) 500427 (220) 2019 05 29
(731) MATIO FUNDACJA POMOCY RODZINOM I CHORYM 

NA MUKOWISCYDOZĘ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ MUKOWISCYDOZY

(531) 09.01.10, 26.11.13, 26.11.25, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 41 usługi w zakresie działalności rekreacyjnej 
i sportowej, usługi w zakresie organizowania i obsługi przy-
jęć i balów, konferencji, sympozjów, wykładów, szkoleń 
i zjazdów.

(210) 500428 (220) 2019 05 29
(731) ZOU LIZAO, Belsk Duży
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LM -LI MEI-

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 18 torby, walizki, portfele.

(210) 500438 (220) 2019 05 29
(731) ADMILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kolbuszowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADMILL Spółka z o.o.

(531) 24.15.02, 26.04.07, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 maszyny i obrabiarki do obróbki metali, 
40 mechaniczna lub chemiczna obróbka lub przekształcanie 
przedmiotów lub substancji nieorganicznych, 42 usługi inży-
nierów i naukowców w zakresie ocen, opinii, badań oraz spo-
rządzania raportów w dziedzinie naukowej i technologicznej 
(w tym doradztwo technologiczne).

(210) 500440 (220) 2019 05 29
(731) BROWAR GÓRNICZO-HUTNICZY SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) MINING & METALLURGY BREWERY BROWAR 
GÓRNICZO-HUTNICZY

(531) 01.01.03, 27.05.01, 05.07.02, 29.01.12
(510), (511) 9 magnesy dekoracyjne, magnesy na lodów-
kę, 14 breloki do kluczy, breloki do kluczy ze skóry, breloki 
do kluczy z imitacji skóry, 16 pióra i długopisy, podkładki pod 
kufle do piwa, podstawki pod kufle do piwa, taśmy elastycz-
ne do użytku biurowego, katalogi i menu, wizytówki, serwet-
ki papierowe, etykiety, opakowania z papieru, tektury i folii 
z tworzyw sztucznych, 21 naczynia, kubki ceramiczne, kubki 
szklane, kubki plastikowe, kubki do napojów, szklanki, szklane 
naczynia do picia, kieliszki, kufle, kufle na piwo, otwieracze 
do butelek, 25 odzież damska i odzież męska, w tym: koszulki 
sportowe z krótkimi rękawami, bluzy sportowe, bluzy polaro-
we, bluzy z kapturem, kurtki, czapki sportowe, czapki z dasz-
kiem, skarpetki, krawaty, muszki, 31 słód, słód do warzenia 
piwa, słód dla piwowarstwa i gorzelni, słód do destylacji, 
chmiel, szyszki chmielowe, chmiel w granulkach, 32 piwo, 
napoje bezalkoholowe o smaku piwa, ekstrakty chmielu 
do produkcji piwa, ekstrakty chmielowe do sporządzania 
napojów, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, napoje 
energetyzujące, woda mineralna, 35 usługi prowadzenia 
sklepu, usługi prowadzenia hurtowni obejmującej sprze-
daż: magnesów dekoracyjnych, magnesów na lodówkę, 
breloków do kluczy, breloków do kluczy ze skóry, breloków 
do kluczy z imitacji skóry, piór i długopisów, podkładek pod 
kufle do piwa, podstawek pod kufle do piwa, taśm elastycz-
nych do użytku biurowego, katalogów i menu, wizytówek, 
serwetek papierowych, etykiet, opakowań z papieru, tektury 
i folii z tworzyw sztucznych, naczyń, kubków ceramicznych, 
kubków szklanych, kubków plastikowych, kubków do napo-
jów, szklanek, szklanych naczyń do picia, kieliszków, kufli, kufli 
na piwo, otwieraczy do butelek, odzieży damskiej i odzieży 
męskiej, w tym: koszulek sportowych z krótkimi rękawami, 
bluz sportowych, bluz polarowych, bluz z kapturem, kurtek, 
czapek sportowych, czapek z daszkiem, skarpetek, krawa-
tów, muszek, słodu, słodu do warzenia piwa, słodu dla pi-
wowarstwa i gorzelni, słodu do destylacji, chmielu, szyszek 
chmielowych, chmielu w granulkach, piwa, napojów bezal-
koholowych o smaku piwa, ekstraktów chmielu do produkcji 
piwa, ekstraktów chmielowych do sporządzania napojów, 
wyciągu z chmielu do wytwarzania piwa, napojów energe-
tyzujących, wody mineralnej, 39 spedycja, logistyka w za-
kresie organizacji transportu, transport, transport towarowy, 
pakowanie, składanie i dostarczanie towarów, zaopatrzenie, 
usługowy przewóz towarów transportem samochodowym, 
towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi.

(210) 500442 (220) 2019 05 29
(731) ADMILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kolbuszowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADMILL Ltd Poland
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(531) 24.15.02, 26.04.07, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 maszyny i obrabiarki do obróbki metali, 
40 mechaniczna lub chemiczna obróbka lub przekształcanie 
przedmiotów lub substancji nieorganicznych, 42 usługi inży-
nierów i naukowców w zakresie ocen, opinii, badań oraz spo-
rządzania raportów w dziedzinie naukowej i technologicznej 
(w tym doradztwo technologiczne).

(210) 500452 (220) 2019 05 29
(731) JACZEWSKI PRZEMYSŁAW KRZYSZTOF HAPP, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Tężnia Zdrój
(510), (511) 6 metalowe zbiorniki [kontenery], metalowe 
kontenery hakowe, metalowe kontenery do transportu, kon-
tenery transportowe z metalu, zbiorniki zasobnikowe na cie-
cze [kontenery] wykonane z metalu, 39 usługi w zakresie: 
wynajem kontenerów, wypożyczanie kontenerów, 41 usłu-
gi w zakresie: rozrywki i rekreacji w zakresie organizowania 
zabaw i gier rozrywkowych, konkursów, gier sportowych, 
pikników, festynów, widowisk, koncertów muzycznych, for-
tepianowych i folklorystycznych, organizowania i prowadze-
nia konferencji, sympozjów, zjazdów oraz edukacji - kursy, 
szkolenia, wypożyczania i dzierżawy sprzętu rekreacyjnego 
i sportowego, 43 usługi w zakresie: wynajmowania pomiesz-
czeń i kwater na pobyt czasowy, hoteli, moteli, pensjonatów 
- rezerwacje miejsc, wypożyczania namiotów, konstrukcji 
przenośnych, kempingowego wyposażenia i urządzenia, ba-
rów szybkiej obsługi, restauracji, restauracji samoobsługowej, 
obsługi gastronomicznej z własnym zapleczem, zaopatrze-
niem w produkty i transportem do odbiorców zewnętrznych 
/catering/, 44 usługi związane z: poprawą zdrowia i kondycji 
psychofizycznej w warunkach szpitalnych i uzdrowiskowych 
takie jak: usługi odnowy biologicznej, inhalacji, basenów 
solankowych, kąpieli solankowych, podwodnych masaży 
kończyn, masażu klasycznego, drenażu limfatycznego, sau-
ny z podczerwienią, krioterapii - leczenie zimnem, kosmetyki 
ciała, piramidy z tężnią solankową - miejsca oczyszczającego 
relaksu, usługi fitness, prowadzenia gimnastyki, wykorzy-
staniem praktyki lekarskiej ogólnej i specjalistycznej, usługi 
fizjoterapii, fizykoterapii, psychologiczne i psychoterapeu-
tyczne, pielęgniarek i położnych, usługi pomocy społecznej 
z zakwaterowaniem i bez zakwaterowania dla osób w pode-
szłym wieku i osób niepełnosprawnych.

(210) 500453 (220) 2019 05 29
(731) KADEFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sierosław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VAGIMAX KADEFARM

(531) 24.13.01, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
mineralne dodatki do żywności, suplementy diety, witaminy, 
zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, prepa-
raty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów 
medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów 
leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny 
do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych, 

pomadki do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia 
soczewek kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy, 
preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, herbaty lecz-
nicze, preparaty medyczne do odchudzania, 35 usługi sprze-
daży towarów: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
mineralne dodatki do żywności, suplementy diety, witaminy, 
zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, prepa-
raty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów 
medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów 
leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny 
do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych, 
pomadki do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia so-
czewek kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy, pre-
paraty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, herbaty lecznicze, 
preparaty medyczne do odchudzania, dodatki żywieniowe 
pochodzenia zwierzęcego wzbogacone witaminami, solami 
mineralnymi i aminokwasami, dodatki żywieniowe pocho-
dzenia roślinnego wzbogacone witaminami i/lub solami 
mineralnymi, przyprawy, napary, herbaty, dodatki smakowe 
do żywności, dodatki żywnościowe (inne niż olejki esencyj-
ne) jako polepszacze smaku żywności.

(210) 500456 (220) 2019 05 29
(731) SOWUL ADAM JAROSŁAW, Klebark Wielki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Grassland

(531) 01.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 wielowarstwowa, rozciągliwa folia stosowana 
w rolnictwie do przechowywania i ochrony sianokiszonki lub 
innych produktów rolnych, folia wykorzystywana do zawija-
nia balotów i tworzenia pryzm w rolnictwie.

(210) 500468 (220) 2019 05 29
(731) WYSOCZAŃSKI ŁUKASZ KONRAD TIGMED 

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) TIGmed
(510), (511) 44 ambulatoryjna opieka medyczna, analizy 
medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, akupunktura, aro-
materapia, analiza surowicy ludzkiej do celów leczenia me-
dycznego, analiza tkanek ludzkich do celów leczenia me-
dycznego, analiza zachowania do celów medycznych, anali-
zy RNA lub DNA w zakresie diagnozowania i prognozowania 
zagrożenia nowotworami, badania DNA do celów medycz-
nych [badania przesiewowe], badania genetyczne do celów 
medycznych, badania medyczne, badania medyczne w ce-
lach diagnostycznych lub leczenia, badania na obecność al-
koholu do celów medycznych, badania optyczne, badania 
poziomu cholesterolu, badania przesiewowe, badania prze-
siewowe dotyczące serca, badania przesiewowe osteoporo-
zy, badania przesiewowe [skriningowe], badania przesiewo-
we w zakresie chorób układu naczyniowego, badania psy-
chologiczne, badania rentgenowskie w celach medycznych, 
badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, badania w za-
kresie diagnozy stanu zdrowia, badanie leków, alkoholu i dna 
do celów medycznych, badanie leków w celach medycz-
nych, badanie na obecność narkotyków w organizmie w za-
kresie nadużywania środków odurzających, badanie osobo-
wości do celów psychologicznych, badanie osobowości 
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[usługi w zakresie zdrowia psychicznego], badanie rozmazu 
metodą PAP, badanie słuchu, badanie sprawności fizycznej, 
chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], chirurgia, chirurgia 
kosmetyczna, chirurgia plastyczna, domowa opieka pielę-
gniarska, doradztwo dietetyczne, doradztwo dotyczące aler-
gii, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo doty-
czące opieki nad osobami starszymi [w zakresie zdrowia], 
doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegli-
wości medycznych, doradztwo dotyczące psychologiczne-
go łagodzenia dolegliwości medycznych, doradztwo gene-
tyczne, doradztwo medyczne w zakresie geriatrii, doradztwo 
medyczne w zakresie dermatologii, doradztwo medyczne 
w zakresie redukcji masy ciała, doradztwo medyczne w za-
kresie ciąży, doradztwo psychologiczne, doradztwo świad-
czone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji 
ciała i urody, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i uro-
dy, doradztwo w dziedzinie rodzenia, doradztwo w zakresie 
biorytmów, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, do-
radztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo w za-
kresie immunologii, doradztwo w zakresie pomocy medycz-
nej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel 
medyczny, doradztwo w zakresie potrzeb medycznych osób 
starszych, doradztwo żywieniowe, fizjoterapia, hydroterapia, 
informacja medyczna, informacje dotyczące masażu, infor-
macje związane z krwiodawstwem, interpretacja sygnałów 
elektrokardiograficznych, kliniki, kliniki medyczne, kompila-
cja raportów medycznych, konsultacje medyczne, konsulta-
cje psychiatryczne, konsultacje psychologiczne, konsultacje 
z dziedziny żywienia, kosmetyczne usuwanie laserem zbęd-
nych włosów, kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą 
lasera, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, laserowe usuwa-
nie tatuaży, laserowe usuwanie żylaków, laserowy zabieg ko-
smetyczny pajączków, leczenie alergii, leczenie odwykowe 
pacjentów nadużywających środki odurzające, leczenie pa-
cjentów uzależnionych od narkotyków, leczenie pacjentów 
uzależnionych od substancji narkotycznych, leczenie psy-
chologiczne, leczenie uzależnienia od narkotyków, leczenie 
w zakresie kontroli wagi ciała, leczenie zwichnięć stawów, 
skręceń, złamań kości lub podobnych urazów (judo-seifuku), 
masaż, masaż gorącymi kamieniami, masaż i masaż terapeu-
tyczny shiatsu, masaż sportowy, masaż tajski, masaż tkanek 
głębokich, masaże, medyczna pielęgnacja stóp, medyczne 
badania osób, monitorowanie pacjentów, muzykoterapia 
w celach fizycznych, psychologicznych i kognitywnych, nad-
zór nad programami redukcji wagi, nakładanie produktów 
kosmetycznych na twarz, nakładanie produktów kosmetycz-
nych na ciało, obrazowanie optyczne do użytku w diagno-
styce medycznej, obrazowanie rentgenowskie do celów me-
dycznych, ocena kontroli wagi, ochrona zdrowia, oferowanie 
terapii laserowej do leczenia chorób, opieka medyczna i ana-
lizy związane z leczeniem pacjenta, opieka medyczna i zdro-
wotna, opieka paliatywna, opieka pielęgniarska, opieka psy-
chologiczna, opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korek-
cyjnej, opieka zdrowotna w postaci organizacji ochrony 
zdrowia (HMO), opieka zdrowotna w zakresie chiropraktyki, 
opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, opieka 
zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, opieka zdro-
wotna związana z hydroterapią, opieka zdrowotna związana 
z akupunkturą, opieka zdrowotna związana z osteopatią, 
opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fi-
zycznej, organizowanie leczenia medycznego, ośrodki zdro-
wia, osteopatia, pielęgnacja stóp, pielęgnacja urody dla ludzi, 
pielęgniarstwo geriatryczne, pilates terapeutyczny, planowa-
nie i nadzorowanie diety, planowanie i nadzorowanie diet 
odchudzających, planowanie programów odchudzających, 
planowanie rodziny, pomoc medyczna, pomoc medyczna 
w nagłych wypadkach, pomoc osobom w rzucaniu palenia, 

poradnictwo dietetyczne, poradnictwo medyczne, porad-
nictwo medyczne związane z utratą słuchu, poradnictwo 
medyczne związane ze stresem, poradnictwo psychologicz-
ne, poradnictwo psychologiczne dla personelu, poradnic-
two w zakresie odżywiania, poradnictwo w zakresie zdrowia 
publicznego, poradnictwo związane z terapią zajęciową, po-
radnictwo żywieniowe, porady medyczne dla osób niepeł-
nosprawnych, porady psychologiczne, porady w zakresie 
farmakologii, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, 
profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, profesjonalne 
doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, profesjonalne do-
radztwo związane z dietą, prowadzenie placówek medycz-
nych, przechowywanie komórek macierzystych, przekłuwa-
nie ciała, przeprowadzanie badań medycznych, przeprowa-
dzanie badań na sen do celów diagnostyki lub leczenia me-
dycznego, przeprowadzanie diagnozy chorób, przeprowa-
dzanie ocen i badań psychologicznych, przeprowadzanie 
testów narkotykowych u osób ubiegających się o pracę, 
przeprowadzanie testów psychologicznych do celów me-
dycznych, przeprowadzanie testów psychologicznych, prze-
prowadzanie testów psychometrycznych do celów medycz-
nych, przeprowadzanie testów u sportowców na wykrycie 
nielegalnych lub zabronionych substancji wpływających 
na poprawę wyników, przeprowadzenie badań przesiewo-
wych w zakresie czynników ryzyka wystąpienia chorób ukła-
du sercowo-naczyniowego, przygotowywanie profili psy-
chologicznych, przygotowywanie profilów psychologicz-
nych do celów medycznych, przygotowywanie i wydawanie 
lekarstw, przygotowywanie raportów dotyczących kwestii 
medycznych, psychiatria, psychoterapia, psychoterapia holi-
styczna, refleksologia, rehabilitacja fizyczna, sporządzanie 
raportów dotyczących opieki zdrowotnej, sporządzanie ra-
portów psychologicznych, świadczenie pomocy medycznej, 
świadczenie usług badań przesiewowych w celu wykrywa-
nia nowotworu płuc, świadczenie usług badań przesiewo-
wych w celu wykrywania nowotworów, świadczenie usług 
medycznych, świadczenie usług w zakresie programów od-
chudzania, świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, 
świadczenie usług w zakresie prowadzenia dokumentacji 
medycznej online, z wyjątkiem stomatologii, świadczenie 
usług z zakresu opieki zdrowotnej w domach, szpitale, testy 
ciążowe, terapia mowy i słuchu, terapia psychologiczna dla 
małych dzieci, terapia w zakresie rzucenia palenia, terapia za-
jęciowa i rehabilitacja, testy psychiatryczne, udostępnianie 
informacji na temat karmienia piersią, udostępnianie infor-
macji medycznych w zakresie geriatrii, udostępnianie infor-
macji medycznych w zakresie dermatologii, udostępnianie 
informacji on-line dotyczących onkologii, udostępnianie in-
formacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, udo-
stępnianie raportów dotyczących badań medycznych osób, 
udostępnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji psychicz-
nej, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych 
do celów rehabilitacji zdrowotnej, udostępnianie wsparcia 
medycznego przy monitorowaniu pacjentów poddanych 
leczeniu medycznemu, udzielanie informacji dotyczących 
modyfikacji zachowania, udzielanie informacji dotyczących 
medycyny, udzielanie informacji dotyczących chiropraktyki, 
udzielanie informacji dotyczących badań fizykalnych, udzie-
lanie informacji dotyczących przygotowywania i wydawania 
leków, udzielanie informacji dotyczących akupunktury, 
udzielanie informacji farmaceutycznych, udzielanie informa-
cji medycznej, udzielanie informacji medycznych w zakresie 
trucizn, udzielanie informacji na temat stomatologii, udziela-
nie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywie-
niowego, udzielanie informacji o szczepieniach dla osób wy-
jeżdżających za granicę, udzielanie informacji o urodzie, 
udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów spo-
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żywczych, udzielanie informacji online związanych z zapo-
bieganiem chorobom układu sercowo-naczyniowego i wy-
lewom, udzielanie informacji pacjentom w zakresie zażywa-
nia leków, udzielanie informacji w dziedzinie cukrzycy za po-
średnictwem Internetu, udzielanie informacji w zakresie wy-
pożyczania maszyn i aparatury medycznej, udzielanie infor-
macji w zakresie suplementów diety i odżywiania, udzielanie 
informacji z zakresu psychologii, udzielanie informacji z za-
kresu ochrony zdrowia przez telefon, udzielanie informacji 
zdrowotnej, udzielanie informacji związanych z odżywia-
niem, udzielanie informacji związanych z leczeniem prze-
mieszczonych stawów, skręceń lub złamanych kości, udziela-
nie informacji związanych z usługami opieki pielęgniarskiej, 
udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi, 
udzielanie informacji związanych z suplementami diety i od-
żywczymi, udzielanie informacji żywieniowych w zakresie 
napojów do redukcji masy ciała do celów medycznych, 
udzielanie informacji żywieniowych w zakresie żywności 
przeznaczonej do redukcji masy ciała do celów medycznych, 
udzielanie porad medycznych w zakresie redukcji masy ciała, 
udzielanie wiadomości i informacji w dziedzinie medycyny, 
usługi analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem ludzi, 
usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem 
i prognozowaniem dotyczącym nowotworów, usługi analiz 
medycznych związane z leczeniem pacjentów, usługi analiz 
medycznych związane z diagnozowaniem raka, usługi analiz 
medycznych związanych z leczeniem osób, usługi badań 
krwi, usługi badań mammograficznych, usługi badań me-
dycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, 
usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka prostaty, 
usługi badań przesiewowych w zakresie ciśnienia krwi, usługi 
badań przesiewowych w celu wykrycia raka jąder, usługi ba-
dań przesiewowych w celu wykrycia raka jelit, usługi badań 
przesiewowych w celu wykrycia raka szyjki macicy, usługi 
badań przesiewowych w celu wykrycia raka piersi, usługi ba-
dań przesiewowych w zakresie zapalenia wątroby, usługi ba-
dań przesiewowych z zakresu kolonoskopii, usługi badania 
cukrzycy, usługi badania korzystania z leków, usługi charyta-
tywne, mianowicie świadczenie usług medycznych, usługi 
charytatywne, mianowicie świadczenie usług medycznych 
dla osób potrzebujących, usługi chirurgii kosmetycznej i pla-
stycznej, usługi dentystyczne, usługi dermatologiczne w za-
kresie leczenia chorób skóry, usługi diagnostyki medycznej 
[testy i analizy], usługi diagnozy psychologicznej, usługi die-
tetyków, usługi domowej opieki zdrowotnej, usługi doradcze 
dotyczące przyrządów stomatologicznych, usługi doradcze 
dotyczące odżywiania, usługi doradcze dotyczące kosmety-
ków, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi do-
radcze dotyczące farmaceutyków, usługi doradcze dotyczą-
ce instrumentów chirurgicznych, usługi doradcze dotyczące 
problemów medycznych, usługi doradcze dotyczące cho-
rób zwyrodnieniowych, usługi doradcze dotyczące zacho-
wania ludzkiego, usługi doradcze dotyczące aparatury 
i przyrządów medycznych, usługi doradcze dotyczące uro-
dy, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, 
usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów biofar-
maceutycznych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące 
produktów medycznych, usługi doradcze i informacyjne 
świadczone za pośrednictwem Internetu, związane z pro-
duktami farmaceutycznymi, usługi doradcze i informacyjne 
związane z produktami farmaceutycznymi, usługi doradcze 
i konsultacyjne w zakresie odżywiania, usługi doradcze w za-
kresie zdrowia, usługi doradcze w zakresie przyrządów me-
dycznych, usługi doradcze w zakresie implantów ortope-
dycznych, usługi doradcze w zakresie żywienia, usługi do-
radcze w zakresie dietetyki, usługi doradcze w zakresie chi-
rurgii, usługi doradcze w zakresie odchudzania, usługi dorad-

cze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie 
opieki zdrowotnej [medyczne], usługi doradcze w zakresie 
leczenia chorób zwyrodnieniowych, usługi doradcze w za-
kresie laktacji, usługi doradcze w zakresie farmakologii, usługi 
doradcze związane z dietą, usługi doradcze związane z usłu-
gami medycznymi, usługi doradcze związane z pielęgnacją 
skóry, usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], usługi 
doradztwa farmaceutycznego, usługi doradztwa technicz-
nego dotyczącego zdrowia, usługi doradztwa w zakresie 
kontrolowania wagi, usługi doradztwa związane z odchu-
dzaniem, usługi doradztwa żywieniowego, usługi drenażu 
limfatycznego, usługi elektroterapii dla fizjoterapii, usługi 
farm zdrowia [medyczne], usługi farmaceutyczne, usługi fi-
zjoterapii, usługi gabinetów odchudzania, usługi ginekolo-
giczne, usługi hydroterapii domowej, usługi indywidualnych 
konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, usługi 
informacji medycznej, usługi informacji medycznej świad-
czone za pośrednictwem Internetu, usługi informacyjne do-
tyczące soczewek kontaktowych, usługi informacyjne w za-
kresie opieki medycznej, usługi informacyjne w zakresie 
opieki zdrowotnej, usługi klinik chirurgii kosmetycznej i pla-
stycznej, usługi klinik medycznych, usługi klinik medycznych 
i opieki zdrowotnej, usługi klinik zdrowia, usługi klinik zdro-
wia [medyczne], usługi kliniki dentystycznej, usługi konsulta-
cyjne dotyczące pielęgnacji urody, usługi kuracji uzdrowisko-
wych, usługi kurortów [medyczne], usługi laserowego usu-
wania owłosienia, usługi laserowej korekty wzroku, usługi le-
czenia w zakresie płodności człowieka, usługi lecznicze doty-
czące usuwania cellulitu, usługi lecznicze w zakresie polep-
szania krążenia, usługi lecznicze w zakresie usuwania tkanki 
tłuszczowej, usługi lecznicze związane z odrastaniem wło-
sów, usługi lekarskie, usługi medyczne, usługi medyczne 
do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, usługi me-
dyczne dotyczące leczenia raka skóry, usługi medyczne, mia-
nowicie zapłodnienie in vitro, usługi medyczne w dziedzinie 
nefrologii, usługi medyczne w dziedzinie onkologii, usługi 
medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi medyczne 
w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, usługi medyczne 
w zakresie leczenia skóry, usługi medyczne w zakresie lecze-
nia przewlekłego bólu, usługi medyczne w zakresie badań 
przesiewowych w dziedzinie bezdechu sennego, usługi me-
dyczne w zakresie badań przesiewowych w dziedzinie lecze-
nia bezdechu sennego, usługi medyczne w zakresie cukrzy-
cy, usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych zwią-
zanych z chorobami układu sercowo-naczyniowego, usługi 
medyczne w zakresie wydawania orzeczeń lekarskich na od-
ległość [tele-reporting], usługi medyczne w zakresie pielę-
gniarstwa, usługi medyczne związane z usuwaniem, lecze-
niem i przetwarzaniem komórek ludzkich, usługi medycz-
nych badań przesiewowych w dziedzinie astmy, usługi na-
stawiania kości, usługi obrazowania medycznego, usługi 
oceny medycznej, usługi oddawania nasienia ludzkiego, 
usługi odsysania tłuszczu, usługi okulistyczne, usługi opieki 
dziennej w klinikach medycznych nad chorymi dziećmi, 
usługi opieki medycznej, usługi opieki medycznej świadczo-
ne przez uzdrowiska [spa], usługi opieki medycznej świad-
czone przez kliniki i szpitale, usługi opieki nad pacjentami 
hospitalizowanymi i dochodzącymi, usługi opieki poporodo-
wej dla kobiet, usługi opieki wyręczającej w postaci domo-
wej pomocy pielęgniarskiej, usługi opieki zdrowotnej, usługi 
opieki zdrowotnej oferowane za pośrednictwem sieci zakon-
traktowanych jednostek służby zdrowia, usługi optometrycz-
ne, usługi optyczne, usługi ortodontyczne, usługi pielęgniar-
skiej pomocy domowej, usługi pielęgniarstwa pediatryczne-
go, usługi podologa, usługi położnicze, usługi położnicze 
[akuszeria], usługi pomocy medycznej, usługi poradnictwa 
medycznego, usługi poradnictwa psychologicznego w za-
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kresie sportu, usługi prywatnych szpitali, usługi przesiewo-
wych badań wzroku, usługi psychiatryczne, usługi psycholo-
gów, usługi psychoterapeuty, usługi psychoterapeutyczne, 
usługi refleksologiczne, usługi rentgenowskie, usługi świad-
czone przez dietetyków, usługi świadczone przez szpitale, 
usługi sztucznego zapłodnienia, usługi techników elektrora-
diologów, usługi telemedyczne, usługi terapeutyczne, usługi 
testów audiologicznych, usługi transtelefonicznego monito-
rowania serca, usługi tymczasowej opieki zastępczej w po-
staci pomocy pielęgniarskiej, usługi udostępniania placówek 
medycznych, usługi w zakresie akupunktury, usługi w zakre-
sie analiz medycznych, usługi w zakresie audiologii, usługi 
w zakresie badań lekarskich, usługi w zakresie badań me-
dycznych, mianowicie ocena sprawności fizycznej, usługi 
w zakresie chiropraktyki, usługi w zakresie diagnostyki chirur-
gicznej, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, 
usługi w zakresie hydroterapii, usługi w zakresie kontrolowa-
nia wagi, usługi w zakresie krioterapii, usługi w zakresie kura-
cji odchudzających, usługi w zakresie laserowego odmładza-
nia skóry, usługi w zakresie leczenia uzależnień, usługi w za-
kresie leczenia medycznego, usługi w zakresie leczenia chi-
rurgicznego, usługi w zakresie leczenia bezsenności, usługi 
w zakresie leczenia nałogu palenia, usługi w zakresie leczenia 
zespołu abstynencyjnego dla osób uzależnionych, usługi 
w zakresie lekarskich wizyt domowych, usługi w zakresie 
medycyny sportowej, usługi w zakresie medycyny i zdrowia 
związane z dna, genetyką i testami genetycznymi, usługi 
w zakresie nauki o włosach i skórze głowy, usługi w zakresie 
ocen i badań psychologicznych, usługi w zakresie oceny oso-
bowości [usługi w zakresie zdrowia psychicznego], usługi 
w zakresie oceny psychologicznej, usługi w zakresie odchu-
dzania, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi 
w zakresie planowania programów redukcji wagi, usługi 
w zakresie planowania diety odchudzającej, usługi w zakre-
sie przygotowywania raportów medycznych, usługi w zakre-
sie psychologii pracy, usługi w zakresie psychologii dla osób 
indywidualnych i grup, usługi w zakresie szczepień, usługi 
w zakresie terapii mowy, usługi w zakresie terapii zajęciowej, 
usługi w zakresie terapii za pomocą światła, usługi w zakresie 
testów psychologicznych, usługi w zakresie trwałego usuwa-
nia i redukcji owłosienia, usługi w zakresie usuwania włosów, 
usługi w zakresie wkłuwania się do żył, usługi w zakresie wy-
szukiwania informacji medycznych, usługi w zakresie zabie-
gów upiększających, usługi w zakresie zarządzania stresem, 
usługi w zakresie zdrowia psychicznego, usługi w zakresie 
zorganizowanej opieki zdrowotnej, usługi zapładniania me-
todą in vitro, usuwanie laserowe pajączków naczyniowych, 
uzupełnienie włosów, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami 
do celów kosmetycznych, wydawanie raportów medycz-
nych, wykonywanie badań medycznych, wynajem łóżek 
specjalnie skonstruowanych do leczenia medycznego, wy-
najem sprzętu do celów medycznych, wynajem sprzętu 
do opieki zdrowotnej dla ludzi, wynajem urządzeń medycz-
nych, wypożyczanie instrumentów chirurgicznych, wypoży-
czanie instrumentów medycznych, wypożyczanie instru-
mentów stomatologicznych, wypożyczanie maszyn i urzą-
dzeń medycznych, wypożyczanie medycznych urządzeń 
rentgenowskich, wypożyczanie sprzętu medycznego, wy-
pożyczanie sprzętu medycznego i służącego ochronie zdro-
wia, wypożyczanie sprzętu szpitalnego, wypożyczanie ultra-
dźwiękowych urządzeń diagnostycznych, wypożyczanie 
urządzeń i instalacji w dziedzinie technologii medycznej, za-
biegi terapeutyczne dla twarzy, zabiegi terapeutyczne dla 
ciała, zapewnianie leczenia medycznego, zapewnianie le-
czenia psychologicznego, zapewnianie obiektów i sprzętu 
długoterminowej opieki, zapewnianie obiektów i sprzętu 

do rehabilitacji fizycznej, zapewnianie tymczasowej opieki 
zastępczej, zapewnianie zaplecza medycznego podczas im-
prez sportowych.

(210) 500489 (220) 2019 05 30
(731) CENTERMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) + CenterMed

(531) 24.13.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo i pomoc w zakresie prowadze-
nia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie orga-
nizacji i zarządzania placówkami medycznymi, zarządzanie 
profesjonalne działalnością gospodarczą w zakresie usług 
medycznych, franszyza w zakresie prowadzenia placówek 
medycznych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym 
sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej towa-
rów takich jak: farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, 
opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, 
środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, medyczne preparaty 
i materiały diagnostyczne, aparaty, urządzenia i instrumen-
ty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne 
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy, urządzenia 
do diagnostyki, badania i kontroli medycznej, urządzenia 
do masażu, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilita-
cji, urządzenia, narzędzia i przybory chirurgiczne i do lecze-
nia ran, urządzenia do obrazowania medycznego, sztuczne 
organy i implanty, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 
konferencji, kongresów, sympozjów, działalność edukacyj-
na w zakresie medycyny, usługi klubów zdrowia w zakresie 
poprawiania kondycji, 44 usługi w zakresie podstawowej 
i specjalistycznej opieki medycznej, analizy medyczne i ba-
dania diagnostyczne, badania bakteriologiczne, rehabilitacja, 
fizjoterapia i fizykoterapia, stomatologia i protetyka, usługi 
pielęgniarskie i położnicze, prowadzenie hospicjów, klinik 
medycznych, lecznic, sanatoriów, szpitali, uzdrowisk domów 
opieki dla osób w podeszłym wieku, domów opieki dla osób 
niepełnosprawnych, poradnictwo psychologiczne, usługi 
optyczne, usługi w zakresie chirurgii plastycznej, usługi za-
płodnienia metodą in vitro, rehabilitacja dla osób maltreto-
wanych, salony fryzjerskie i kosmetyczne.

(210) 500504 (220) 2019 05 30
(731) WITCZAK JACEK GASTRO SERWIS, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Olej To i zadbaj o zdrowie

(531) 01.15.15, 05.03.15, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 oleje i tłuszcze jadalne, oleje do użytku w go-
towaniu artykułów spożywczych, 30 mąka, mieszanki chle-
bowe, płatki zbożowe, kawa, kakao, herbata, produkty zbo-
żowe, ryż, musztarda, ocet, przyprawy.
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(210) 500526 (220) 2019 05 30
(731) CHRANIUK ROMAN, Poznań;
KANIOR RYSZARD, Dąbrowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZARNY KSIĄŻĘ

(531) 02.01.02, 02.01.20, 07.01.01, 24.03.01, 24.03.12, 24.03.13, 
26.04.03, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 32 piwo.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 500530 (220) 2019 05 30
(731) NOTEDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOAIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NoteMe

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 notesy.

(210) 500533 (220) 2019 05 30
(731) NOTEDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOAIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowny)
(540) NOTEME
(510), (511) 16 notesy.

(210) 500538 (220) 2019 05 30
(731) DROZDOWSKA JOANNA FIREMAN LEAGUE, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIREMAN LEAGUE 2011

(531) 01.15.05, 24.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 komiksy, 18 torebki, portmonetki i portfele, 
torby, saszetki biodrowe, torebki na biodra, torebki do no-
szenia przy pasku, plecaki, 25 odzież, odzież skórzana, pa-

ski, obuwie, skarpetki, bielizna, akcesoria na szyję, 26 dodatki 
do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstyl-
ne, ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upi-
nania włosów, sprzączki do ubrań, dekoracyjne akcesoria 
do włosów.

(210) 500539 (220) 2019 05 30
(731) CHRANIUK ROMAN, Poznań;
KANIOR RYSZARD, Dąbrowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIAŁY KSIĄŻĘ

(531) 02.01.02, 02.01.21, 02.01.23, 07.01.01, 24.01.08, 24.01.10, 
24.03.12, 26.04.03, 26.04.14, 26.04.15, 26.04.22, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 32 piwo.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 500542 (220) 2019 05 31
(731) KROPLEWSKI ZYGMUNT ZAKŁADY DRZEWNE 

POLDAN EKSPORT-IMPORT, Sławno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KB KROPLA BAŁTYKU

(531) 24.09.05, 24.09.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi agencji nieruchomości dotyczące 
sprzedaży i wynajmu budynków, organizowanie wynajmu 
mieszkań, zarządzanie nieruchomością, administrowanie 
nieruchomościami, 37 budowanie nieruchomości, budowa-
nie domów, budownictwo mieszkaniowe, wznoszenie ob-
szarów mieszkalnych.

(210) 500547 (220) 2019 05 31
(731) KROPLEWSKI ZYGMUNT ZAKŁADY DRZEWNE 

POLDAN EKSPORT-IMPORT, Sławno
(540) (znak słowny)
(540) KROPLA BAŁTYKU
(510), (511) 36 usługi agencji nieruchomości dotyczące 
sprzedaży i wynajmu budynków, organizowanie wynajmu 
mieszkań, zarządzanie nieruchomością, administrowanie 
nieruchomościami, 37 budowanie nieruchomości, budowa-
nie domów, budownictwo mieszkaniowe, wznoszenie ob-
szarów mieszkalnych.
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(210) 500552 (220) 2019 05 31
(731) DZIEDZINA KRZYSZTOF MILLEX, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MR Marco Rossi

(531) 24.01.15, 27.05.01
(510), (511) 18 torebki damskie, 25 obuwie.

(210) 500558 (220) 2019 05 31
(731) KRUPKA WŁADYSŁAW, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Kapitan Żbik
(510), (511) 16 komiksy.

(210) 500570 (220) 2019 05 31
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) DEVIMED
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, żywność dietetyczna i substancje 
przystosowane do celów medycznych, suplementy diety dla 
ludzi.

(210) 500574 (220) 2019 05 31
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) PYRAL24
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, żywność dietetyczna i substancje 
przystosowane do celów medycznych, suplementy diety dla 
ludzi.

(210) 500577 (220) 2019 05 31
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) DENOFIX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, żywność dietetyczna i substancje 
przystosowane do celów medycznych, suplementy diety dla 
ludzi.

(210) 500579 (220) 2019 05 31
(731) HS-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowny)
(540) ETUO
(510), (511) 9 etui na smartfony, etui na telefony komórko-
we, etui typu flip cover do smartfonów, etui z klapką do te-
lefonów komórkowych, skórzane etui na telefony komórko-
we, futerały na telefony, futerały na tablety, futerały do te-
lefonów komórkowych ze skóry lub z imitacji skóry, futerały 
do telefonów komórkowych z materiału lub z materiałów 
tekstylnych, futerały dopasowane do telefonów komórko-
wych, futerały na telefony [specjalnie dopasowane], etui 
do tabletów, pokrowce z klapką do tabletów, pokrowce 
do tabletów, pokrowce na smartfony, skórzane pokrow-
ce na smartfony, wodoodporne pokrowce na smartfony, 
pokrowce na słuchawki telefoniczne, ciekłokrystaliczne 

folie ochronne do smartfonów, folie ochronne dostosowa-
ne do smartfonów, ochraniacze na ekran do smartfonów 
ze szkła hartowanego, osłony do ekranów telefonów ko-
mórkowych w formie folii, karty pamięciowe, karty pamię-
ci SD, uchwyty do korzystania z telefonów komórkowych 
bez użycia rąk, uchwyty na deskę rozdzielczą na telefony 
komórkowe, uchwyty na tablety przystosowane do użytku 
w samochodach, uchwyty przystosowane do telefonów 
komórkowych, uchwyty samochodowe do telefonów, ry-
siki z końcówkami przewodzącymi do urządzeń z ekranami 
dotykowymi, rysiki elektroniczne, adaptery telefoniczne, 
adaptery USB, adaptery do łączenia urządzeń medialnych, 
przejściówki [adaptery] podróżne do wtyczek elektrycz-
nych, adaptery kart typu flash, adaptery do słuchawek, słu-
chawki, słuchawki telefoniczne, bezprzewodowe zestawy 
słuchawkowe do smartfonów, bezprzewodowe zestawy 
słuchawkowe do zastosowania z telefonami komórkowymi, 
ładowarki, ładowarki baterii do użytku z telefonami, łado-
warki bezprzewodowe, ładowarki do telefonów komórko-
wych, ładowarki do smartfonów, ładowarki do telefonów 
komórkowych, do użytku w pojazdach, ładowarki USB, ła-
dowarki do baterii do tabletów, bezprzewodowe podkładki 
ładujące do smartfonów, zestawy głośnomówiące do te-
lefonów komórkowych, głośniki, głośniki do telefonów 
komórkowych, głośniki bezprzewodowe z możliwością 
połączenia, przewody USB do telefonów komórkowych, 
kable USB, banki energii, stacje dokujące, stacje dokujące 
do tabletów, stacje dokujące do telefonów komórkowych, 
stojaki przystosowane do tabletów, stojaki dostosowane 
do telefonów komórkowych, kijki do robienia sobie zdjęć 
(selfie) (monopody ręczne), kijki do robienia selfie jako ak-
cesoria do smartfonów, zasilacze do smartfonów, 35 usłu-
gi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w za-
kresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej 
i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towa-
rów: etui na smartfony, etui na telefony komórkowe, etui 
typu flip cover do smartfonów, etui z klapką do telefonów 
komórkowych, skórzane etui na telefony komórkowe, fu-
terały na telefony, futerały na tablety, futerały do telefo-
nów komórkowych ze skóry lub z imitacji skóry, futerały 
do telefonów komórkowych z materiału lub z materiałów 
tekstylnych, futerały dopasowane do telefonów komórko-
wych, futerały na telefony [specjalnie dopasowane], etui 
do tabletów, pokrowce z klapką do tabletów, pokrowce 
do tabletów, pokrowce na smartfony, skórzane pokrow-
ce na smartfony, wodoodporne pokrowce na smartfony, 
pokrowce na słuchawki telefoniczne, ciekłokrystaliczne 
folie ochronne do smartfonów, folie ochronne dostosowa-
ne do smartfonów, ochraniacze na ekran do smartfonów 
ze szkła hartowanego, osłony do ekranów telefonów ko-
mórkowych w formie folii, karty pamięciowe, karty pamię-
ci SD, uchwyty do korzystania z telefonów komórkowych 
bez użycia rąk, uchwyty na deskę rozdzielczą na telefony 
komórkowe, uchwyty na tablety przystosowane do użytku 
w samochodach, uchwyty przystosowane do telefonów 
komórkowych, uchwyty samochodowe do telefonów, ry-
siki z końcówkami przewodzącymi do urządzeń z ekranami 
dotykowymi, rysiki elektroniczne, adaptery telefoniczne, 
adaptery USB, adaptery do łączenia urządzeń medialnych, 
przejściówki [adaptery] podróżne do wtyczek elektrycz-
nych, adaptery kart typu flash, adaptery do słuchawek, słu-
chawki, słuchawki telefoniczne, bezprzewodowe zestawy 
słuchawkowe do smartfonów, bezprzewodowe zestawy 
słuchawkowe do zastosowania z telefonami komórkowymi, 
ładowarki, ładowarki baterii do użytku z telefonami, łado-
warki bezprzewodowe, ładowarki do telefonów komórko-
wych, ładowarki do smartfonów, ładowarki do telefonów 
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komórkowych, do użytku w pojazdach, ładowarki USB, ła-
dowarki do baterii do tabletów, bezprzewodowe podkładki 
ładujące do smartfonów, zestawy głośnomówiące do te-
lefonów komórkowych, głośniki, głośniki do telefonów 
komórkowych, głośniki bezprzewodowe z możliwością 
połączenia, przewody USB do telefonów komórkowych, 
kable USB, banki energii, stacje dokujące, stacje dokujące 
do tabletów, stacje dokujące do telefonów komórkowych, 
stojaki przystosowane do tabletów, stojaki dostosowane 
do telefonów komórkowych, kijki do robienia sobie zdjęć 
(selfie) (monopody ręczne), kijki do robienia selfie jako ak-
cesoria do smartfonów, zasilacze do smartfonów.

(210) 500592 (220) 2019 06 02
(731) SZWED JACEK PIOTR, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KP Klub Przedsiębiorczości

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], 
nauczanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, orga-
nizowanie i prowadzenie kongresów, kształcenie praktyczne 
[pokazy].

(210) 500594 (220) 2019 06 03
(731) CENTRUM INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wołów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ci CENTRUM INWESTYCYJNE CIEPŁO I KOMFORT

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi budowlane, naprawy, usługi 
instalacyjne.

(210) 500599 (220) 2019 06 03
(731) PVG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Szczecin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CP24

(531) 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.04, 27.07.01
(510), (511) 7 urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące 
i piorące, myjnie samochodowe.

(210) 500601 (220) 2019 06 03
(731) KUŚ PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) punktzero.com
(510), (511) 35 reklamy za pośrednictwem stron kompute-
rowych, reklamy telewizyjne, uaktualnianie materiałów rekla-
mowych i internetowych, 37 nadzór budowlany, inwestor-
ski, 41 organizowanie i prowadzenie koncertów, pokazów, 
zjazdów, usługi studia nagrań, publikacja elektroniczna on-
-line książek i periodyków, 42 inżynieryjne ekspertyzy, usługi 
graficzne, projektowanie programowania komputerowego, 
wzornictwo przemysłowe, opracowywanie projektów tech-
nicznych, doradztwo budowlane, projektowanie scenografii, 
projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie mebli i wy-
posażenia wnętrz, projektowanie budynków.

(210) 500603 (220) 2019 06 03
(731) POLSKI BETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Katowice

(540) (znak słowny)
(540) EkoBeton
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, cement, 
materiały do budowy i pokryć dróg, materiały wiążące 
do naprawy dróg, klinkier (kruszywo), gips (materiał budow-
lany), wapno, żużel (materiał budowlany), 40 obróbka mate-
riałów, obróbka (przetwarzanie) odpadów.

(210) 500604 (220) 2019 06 03
(731) STOKŁOSA ŁUKASZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GREENWAY GO GREEN!
(510), (511) 1 produkty chemiczne do celów przemysło-
wych, preparaty bakteriologiczne inne niż do użytku me-
dycznego i weterynaryjnego, przemysłowe nieorganiczne 
środki chemiczne, przemysłowe organiczne środki chemicz-
ne, środki chemiczne do usuwania kwasu, przeznaczone 
do stosowania w produkcji przemysłowej, 3 preparaty my-
jące, preparaty myjące do pojazdów, przemysłowe środki 
ścierne, środki wybielające stosowane w pralnictwie (ultra-
maryna), środki nadające połysk do czyszczenia okien, mydła, 
produkty z mydła, 5 preparaty bakteriologiczne do celów 
medycznych i weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne 
do użytku farmaceutycznego, mydła dezynfekujące, mydła 
antybakteryjne.

(210) 500617 (220) 2019 06 03
(731) POLSKI BETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Katowice

(540) (znak słowny)
(540) Ekobeton
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, cement, 
materiały do budowy i pokryć dróg, materiały wiążące 
do naprawy dróg, klinkier (kruszywo), gips (materiał budow-
lany), wapno, żużel (materiał budowlany), 40 obróbka mate-
riałów, obróbka (przetwarzanie) odpadów.
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(210) 500619 (220) 2019 06 03
(731) KUŚ PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUNKT ZERO

(531) 27.05.01, 26.01.04
(510), (511) 35 reklamy za pośrednictwem stron kompute-
rowych, reklamy telewizyjne, uaktualnianie materiałów rekla-
mowych i internetowych, 37 nadzór budowlany, inwestor-
ski, 41 organizowanie i prowadzenie koncertów, pokazów, 
zjazdów, usługi studia nagrań, publikacja elektroniczna on-
-line książek i periodyków, 42 inżynieryjne ekspertyzy, usługi 
graficzne, projektowanie programowania komputerowego, 
wzornictwo przemysłowe, opracowywanie projektów tech-
nicznych, doradztwo budowlane, projektowanie scenografii, 
projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie mebli i wy-
posażenia wnętrz, projektowanie budynków.

(210) 500633 (220) 2019 06 03
(731) STAROŃ DOMINIK WIKTOR WROTEL, Dzierżoniów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wrotel

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 instalowanie, konserwacja i naprawa sys-
temów wykrywania pożarów, instalowanie, konserwacja 
i naprawa systemów gaszenia pożaru, instalacja sieci kom-
puterowych, instalowanie bezprzewodowego sprzętu te-
lekomunikacyjnego i bezprzewodowych lokalnych sieci 
komputerowych, instalowanie i naprawa sieci telekomunika-
cyjnych, instalowanie urządzeń sieci komunikacyjnych, insta-
lowanie sieci łączności elektronicznej, instalowanie urządzeń 
do sieci danych, instalowanie zintegrowanych sieci radio-
wych, instalowanie anten satelitarnych, konserwacja i serwi-
sowanie alarmów antywłamaniowych, instalowanie, konser-
wacja i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, instalowanie 
okablowania w budynkach do przekazu telekomunikacyj-
nego, zarządzanie projektem budowy, 42 administrowanie 
prawami użytkowników w sieciach komputerowych, usługi 
w zakresie sieci komputerowej, hosting stron internetowych 
na rzecz osób trzecich, na serwerach komputerowych dla 
globalnej sieci komputerowej, opracowywanie sieci kompu-
terowych, usługi konfiguracji sieci komputerowych, usługi 
doradcze w zakresie sieci komputerowych, projektowanie 
i opracowywanie systemów komputerowych, projektowa-
nie i opracowywanie komputerowych sieci bezprzewo-
dowych, projektowanie i opracowywanie sieci telekomu-
nikacyjnych, projektowanie i planowanie techniczne sieci 
telekomunikacyjnych, projektowanie i planowanie technicz-
ne sprzętu telekomunikacyjnego, projektowanie urządzeń 
i sprzętu telekomunikacyjnego, projektowanie i planowanie 
techniczne sieci telekomunikacyjnych, inżynieria telekomu-
nikacyjna, projektowanie budowlane, opracowywanie pro-
jektów budowlanych, projektowanie systemów inżynierii 
budowlanej, projektowanie techniczne i doradztwo, usługi 
opracowywania projektów technicznych, projektowanie 
i planowanie techniczne systemów kanalizacyjnych, bada-

nia i opracowywanie projektów technicznych, planowanie 
projektów technicznych, planowanie projektów technicz-
nych w dziedzinie inżynierii, planowanie techniczne i zarzą-
dzanie projektami technicznymi w zakresie opracowywania 
sprzętu oświetleniowego, projektowanie systemów oświe-
tleniowych, projektowanie oświetlenia krajobrazowego, 
projektowanie i opracowywanie oprogramowania i sprzętu 
do wzmacniania i transmisji sygnału, projektowanie i opra-
cowywanie oprogramowania operacyjnego do sieci i ser-
werów komputerowych, projektowanie i opracowywanie 
urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych, projek-
towanie i opracowywanie aparatury, przyrządów i sprzę-
tu do bezprzewodowej transmisji danych, projektowanie 
i opracowywanie architektury sprzętu komputerowego, pro-
jektowanie i opracowywanie architektury oprogramowania 
komputerowego, projektowanie i opracowywanie produk-
tów inżynieryjnych, projektowanie rurociągów, projektowa-
nie i planowanie techniczne rurociągów w dziedzinie gazu, 
wody i wody ściekowej, projektowanie instalacji i urządzeń 
przemysłowych, projektowanie konstrukcji, projektowanie 
ramowych konstrukcji przestrzennych, projektowanie na za-
mówienie i inżynieria w zakresie systemów telefonicznych, 
systemów telewizji kablowej i światłowodów, projektowanie 
produktów przemysłowych, projektowanie systemów elek-
trycznych i elektronicznych, projektowanie systemów infor-
matycznych, projektowanie systemów komunikacyjnych, 
projektowanie systemów pomiarowych, usługi inżynieryjne 
w zakresie projektowania systemów elektronicznych, usługi 
projektowania architektonicznego w dziedzinie ruchu dro-
gowego i transportu, usługi projektowania dotyczące narzę-
dzi testowych do przesyłania danych, usługi projektowania 
dotyczące architektury, usługi projektowania technicznego 
związane z elektrowniami, usługi projektowania w zakresie 
tworzenia sieci, usługi w zakresie przemysłowego projekto-
wania technicznego, projektowanie i planowanie technicz-
ne instalacji do ogrzewania, projektowanie urbanistyczne, 
usługi projektowania na zamówienie, usługi w zakresie pro-
jektowania komercyjnego, projektowanie pojazdów oraz 
części i elementów pojazdów, projektowanie części do po-
jazdów mechanicznych, projektowanie komponentów me-
chanicznych i mikromechanicznych, projektowanie trans-
formatorów elektromagnetycznych na zamówienie, usługi 
inżynieryjne dotyczące projektowania systemów łączno-
ściowych, projektowanie i opracowywanie sieci dystrybucji 
energii, projektowanie architektoniczne w zakresie planowa-
nia miasta, usługi projektowania w zakresie tworzenia sieci, 
projektowanie narzędzi, usługi projektowania dotyczące 
narzędzi do obróbki metali, usługi projektowania dotyczące 
pras do obróbki metali, usługi w zakresie komputerowego 
projektowania części i form, projektowanie i opracowywanie 
systemów do wytwarzania energii regeneracyjnej.

(210) 500640 (220) 2019 06 03
(731) BASTA PAWEŁ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANTONIA centrum medyczne

(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.13.25
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
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(210) 500643 (220) 2019 06 03
(731) RAUSIŃSKA KLAUDIA, Oława
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CV

(531) 27.05.01, 03.03.01
(510), (511) 18 baty, czapraki pod siodła końskie, derki na ko-
nie, klapy na oczy dla koni, nakolanniki dla koni, obroże dla 
zwierząt, odzież dla zwierząt, okrycia dla zwierząt, osprzęt 
do uprzęży, sakwy, siodła do jazdy konnej, strzemiona, uprzę-
że, zapięcia do siodeł, owijki na nogi dla koni, nauszniki dla 
koni, 25 bielizna wchłaniająca pot, bryczesy, czapki,czapki 
z daszkiem, daszki jako nakrycia głowy, kamizelki, koszule, ko-
szulki z krótkim rękawem, krawaty, kurtki, nauszniki, odzież, 
rękawiczki, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, szale, fraki 
jeździeckie, koszule jeździeckie, odzież jeździecka, podkola-
nówki jeździeckie, bluzy, swetry, spodnie.

(210) 500644 (220) 2019 06 03
(731) ADAMCZYK SEBASTIAN RADOSŁAW PPHU FOSS, 

Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) poddasze dobrze ocieplone TERMOLOCK

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.05, 26.11.02
(510), (511) 17 materiały izolacyjne do dachów, materiały 
izolacyjne dla budownictwa, materiały izolacyjne z tworzyw 
sztucznych, materiały izolacyjne produkowane z tworzyw 
sztucznych, materiały izolacyjne wykonane z ponownie 
przerobionych tworzyw sztucznych.

(210) 500647 (220) 2019 06 03
(731) CC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AIR POLO
(510), (511) 5 odświeżacze powietrza, samochodowe od-
świeżacze powietrza, odświeżacze powietrza w sprayu, 
wkłady do odświeżaczy powietrza, preparaty do odświeża-
nia powietrza, spraye do dezodoryzacji powietrza, spraye 
odświeżające do pomieszczeń, środki do oczyszczania po-
wietrza, dezodoranty do samochodów, uniwersalne produk-
ty dezodoryzujące do użytku domowego, handlowego lub 
przemysłowego, żel do dezodoryzacji powietrza, produkty 
dezodoryzujące do użytku domowego, handlowego lub 
przemysłowego, preparaty neutralizujące zapachy, materiały 
pochłaniające zapachy, preparaty do neutralizacji zapachów.

(210) 500649 (220) 2019 06 03
(731) KRUCZEK JACEK EKOIZOLACJE, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKOizolacje

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.03.14, 07.03.11
(510), (511) 37 usługi izolacyjne, izolacja termiczna bu-
dynków, instalacja materiałów izolacyjnych, montaż izolacji 
do budynków.

(210) 500658 (220) 2019 06 04
(731) HIPOKAMPUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Strażnicy Planety
(510), (511) 28 gry planszowe, gry towarzyskie, karty do gry.

(210) 500666 (220) 2019 06 04
(731) HIPOKAMPUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Było sobie życie
(510), (511) 28 gry planszowe, gry towarzyskie, karty do gry.

(210) 500679 (220) 2019 06 04
(731) AKCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nakło nad Notecią
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AQUINO więcej dla wygody

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.04
(510), (511) 11 deski sedesowe.

(210) 500682 (220) 2019 06 04
(731) DĄBEK MARCIN BODY WORKS, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) DR BLAST
(510), (511) 44 laserowe usuwanie tatuaży.

(210) 500691 (220) 2019 06 04
(731) LEONIEC PIOTR SENSIVA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOCUS RF SCULPTOR

(531) 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 10 urządzenia elektryczne do celów kosmetycz-
nych wykorzystujące fale radiowe.
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(210) 500693 (220) 2019 06 04
(731) ZONDZIUK EWA R E V I R, Oleśnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) revir

(531) 11.07.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież męska, damska i dziecięca, odzież 
codzienna, odzież rekreacyjna, odzież sportowa, odzież wie-
czorowa, odzież do spania, odzież dżinsowa, odzież wierzch-
nia, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bezrękawniki, 
bielizna, bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bokserki, 
bokserki damskie [bielizna], slipy męskie, figi damskie, majtki, 
bielizna nocna, bikini, biustonosze, staniki sportowe, swetry, 
golfy [odzież], polary, półgolfy, narzutki na ramiona, bluzy 
z kapturem, bluzy sportowe, bluzy dresowe, bluzy polarowe, 
kurtki, kurtki dżinsowe, kurtki dresowe, kurtki bluzy, płaszcze, 
żakiety z dzianiny, wiatrówki, chusty [odzież], chustki [apasz-
ki], szale, szaliki, rękawiczki, bluzki, podkoszulki, koszulki polo, 
koszulki z krótkim rękawem, t-shirty z krótkim rękawem, 
topy [odzież], tuniki, body [odzież], kamizelki, kombinezony, 
kostiumy, stroje plażowe, kostiumy kąpielowe, kąpielów-
ki, koszule, koszule codzienne, koszule eleganckie, koszule 
sportowe, piżamy, koszule nocne, szlafroki, legginsy, getry, 
skarpetki, spodnie, eleganckie spodnie, spodnie [nieformal-
ne], dżinsy, spodnie dresowe, krótkie spodnie, spodenki, 
szorty, spódnico-spodnie, spódnice, stroje wizytowe, sukien-
ki damskie, szelki, paski, krawaty, rajstopy, obuwie, obuwie 
damskie, obuwie dla mężczyzn, obuwie dla dzieci, obuwie 
na plażę, obuwie sportowe, obuwie rekreacyjne, obuwie 
codzienne, buty sznurowane, nakrycia głowy, chusty, szale 
na głowę, czapki [nakrycia głowy], czapki z daszkiem, nakry-
cia głowy dla dzieci, opaski na głowę, 35 usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej świadczone online w zakresie następujących to-
warów: odzież męska, damska i dziecięca, odzież codzienna, 
odzież rekreacyjna, odzież sportowa, odzież wieczorowa, 
odzież do spania, odzież dżinsowa, odzież wierzchnia, arty-
kuły odzieżowe w stylu sportowym, bezrękawniki, bielizna, 
bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bokserki, bokserki 
damskie [bielizna], slipy męskie, figi damskie, majtki, bielizna 
nocna, bikini, biustonosze, staniki sportowe, swetry, golfy 
[odzież], polary, półgolfy, narzutki na ramiona, bluzy z kaptu-
rem, bluzy sportowe, bluzy dresowe, bluzy polarowe, kurtki, 
kurtki dżinsowe, kurtki dresowe, kurtki bluzy, płaszcze, żakiety 
z dzianiny, wiatrówki, chusty [odzież], chustki [apaszki], szale, 
szaliki, rękawiczki, bluzki, podkoszulki, koszulki polo, koszulki 
z krótkim rękawem, t-shirty z krótkim rękawem, topy [odzież], 
tuniki, body [odzież], kamizelki, kombinezony, kostiumy, 
stroje plażowe, kostiumy kąpielowe, kąpielówki, koszule, 
koszule codzienne, koszule eleganckie, koszule sportowe, 
piżamy, koszule nocne, szlafroki, legginsy, getry, skarpetki, 
spodnie, eleganckie spodnie, spodnie [nieformalne], dżinsy, 
spodnie dresowe, krótkie spodnie, spodenki, szorty, spód-
nico-spodnie, spódnice, stroje wizytowe, sukienki damskie, 
szelki, paski, krawaty, rajstopy, obuwie, obuwie damskie, obu-
wie dla mężczyzn, obuwie dla dzieci, obuwie na plażę, obu-
wie sportowe, obuwie rekreacyjne, obuwie codzienne, buty 
sznurowane, nakrycia głowy, chusty, szale na głowę, czapki 
[nakrycia głowy], czapki z daszkiem, nakrycia głowy dla dzie-
ci, opaski na głowę.

(210) 500694 (220) 2019 06 04
(731) POZNAŃSKI WOJCIECH CFC, Modlniczka

(540) (znak słowny)
(540) ŁOBUZ
(510), (511) 25 odzież, w szczególności: koszule, koszulki, t-
-shirty z krótkim rękawem, spodnie, szorty [odzież], bluzy 
sportowe, bluzy dresowe, swetry, kurtki, szaliki, skarpetki, 
damskie sukienki, spódnice, sukienki dla niemowląt i małych 
dzieci, odzież treningowa, ubrania codzienne, piżamy, kostiu-
my kąpielowe, szlafroki, nakrycia głowy, czapki, kapelusze, 
obuwie, bielizna męska, bielizna damska, odzież dziecięca.

(210) 500695 (220) 2019 06 04
(731) BUCZEK JULIAN VERRS, Grobelki
(540) (znak słowny)
(540) VERRS
(510), (511) 25 odzież.

(210) 500697 (220) 2019 06 04
(731) PROGRESION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) chcę zostać

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.12, 03.07.17
(510), (511) 41 kursy szkoleniowe, publikowanie materiałów 
multimedialnych online, produkcja nagrań audio i video oraz 
produkcja multimedialna i usługi fotograficzne.

(210) 500700 (220) 2019 06 04
(731) STOWARZYSZENIE KLUB BOCIANA, Śrem
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOCIAN KLUB BOCIANA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.03, 26.03.01, 03.07.07
(510), (511) 35 promowanie usług ubezpieczeniowych 
w imieniu osób trzecich, 36 usługi ubezpieczeniowe, usłu-
gi doradcze, konsultacyjne i informacyjne dotyczące ubez-
pieczenia, 41 usługi szkoleniowe w zakresie ubezpieczeń, 
45 usługi prawne związane z roszczeniami z tytułu ubez-
pieczeń społecznych, usługi doradcze związane z prawami 
konsumenta [usługi prawne].

(210) 500713 (220) 2019 06 05
(731) ZEGARSKA BARBARA CLINICA DERMATOESTETICA 

PRYWATNY GABINET DERMATOLOGICZNY 
I ALERGOLOGICZNY  
PROF. DR HAB. MED. BARBARA ZEGARSKA, Bydgoszcz

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D DERMATOESTETICA Clinica Profesor B.W. Zegarscy
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.21, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi kosmetyczne.

(210) 500714 (220) 2019 06 05
(731) TELIANI VALLEY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRIBUTE TO THE EARTH

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.13, 26.11.13, 18.04.01, 
18.04.02, 01.15.24

(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina.

(210) 500808 (220) 2019 06 06
(731) SOBCZAK BARBARA EWA INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dr Sobczak

(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży kosmetyków do pielęgnacji 
jamy ustnej, past do zębów dla dzieci i dorosłych, nici den-
tystycznych szczoteczek do zębów, płynów do płukania 
ust, 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi 
medyczne, poradnictwo medyczne, konsultacje medyczne, 
badania medyczne, kliniki medyczne, medyczne badania 
osób, ambulatoryjna opieka medyczna, usługi opieki me-
dycznej, usługi pomocy medycznej, świadczenie pomo-
cy medycznej, usługi oceny medycznej, usługi informacji 
medycznej, udzielanie informacji medycznej, prowadzenie 
placówek medycznych, zapewnianie leczenia medycznego, 
wydawanie raportów medycznych, świadczenie usług me-
dycznych, organizowanie leczenia medycznego, usługi ob-
razowania medycznego, usługi poradnictwa medycznego, 
kompilacja raportów medycznych, przeprowadzanie badań 
medycznych, wykonywanie badań medycznych, usługi kli-
nik medycznych, opieka medyczna i zdrowotna, usługi udo-
stępniania placówek medycznych, udostępnianie wsparcia 
medycznego przy monitorowaniu pacjentów poddanych 
leczeniu medycznemu, pomoc medyczna w nagłych wy-
padkach, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, 
doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, doradztwo 
medyczne w zakresie ciąży, usługi doradcze dotyczące pro-
blemów medycznych, badania rentgenowskie w celach 
medycznych, usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, 
doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone 
przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, usługi 
analiz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych, 
świadczone przez laboratoria medyczne usługi medycz-
ne w zakresie oceny stanu zdrowia, doradztwo medyczne 
w zakresie redukcji masy ciała, usługi medyczne w zakresie 
leczenia przewlekłego bólu, obrazowanie optyczne do użyt-
ku w diagnostyce medycznej, doradztwo w zakresie potrzeb 
medycznych osób starszych, usługi doradcze dotyczące 
aparatury i przyrządów medycznych, usługi doradcze i in-
formacyjne dotyczące produktów medycznych, usługi in-
dywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pa-
cjentów, usługi medyczne do celów diagnostyki chorób ciała 

człowieka, usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała 
ludzkiego, usługi opieki medycznej świadczone przez klini-
ki i szpitale, usługi w zakresie badań medycznych, pomoc 
stomatologiczna, stomatologia kosmetyczna, doradztwo 
związane ze stomatologią, udzielanie informacji na temat 
stomatologii, usługi dentystyczne, konsultacje dentystycz-
ne, usługi kliniki dentystycznej, chirurgia stomatologiczna, 
usługi związane z implantologią stomatologiczną, usługi 
związane z leczeniem implantologicznym, usługi związane 
z protetyką, usługi związane z leczeniem protetycznym.

(210) 500888 (220) 2019 06 07
(731) KOSTRZEWA-ZIEMKIEWICZ MAJA, KACPERCZYK 

AGATA MAMAVILLE SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Mamaville
(510), (511) 35 organizowanie targów w celach handlowych 
lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, po-
kazy towarów, projektowanie materiałów reklamowych, pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów 
reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama 
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama ze-
wnętrzna, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingo-
we, usługi pośrednictwa w handlu, usługi public relations, 
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów re-
klamowych, usługi związane z listami prezentów, wystawy 
w celach handlowych lub reklamowych, marketing ukierun-
kowany, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych 
dla osób trzecich, organizacja pokazów mody w celach 
promocyjnych, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tek-
stów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności 
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi 
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.

(210) 500926 (220) 2019 06 10
(731) PRAXTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowny)
(540) PRAXTON
(510), (511) 35 pośrednictwo pracy (biura), 36 pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, wycena i zarządzanie nieru-
chomościami, usługi zarządzania nieruchomościami, usługi 
w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządza-
nia majątkiem i nieruchomościami, agencje pośrednictwa 
w handlu nieruchomościami, 37 usługi budowlane, usługi 
budowlane i konstrukcyjne, naprawcze roboty budowlane, 
wznoszenie budynków i innych konstrukcji, budowa budyn-
ków mieszkalnych i komercyjnych, budowa części budyn-
ków, budowa prywatnych budynków mieszkalnych, budowa 
budynków na zamówienie, budowa budynków wielorodzin-
nych, budowa fundamentów budynków, budowa budynków 
produkcyjnych i przemysłowych, przygotowywanie terenu 
pod budowę, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, instalacja urządzeń elektrycznych, instalacja 
uziemienia elektrycznego, eliminacja zakłóceń w instalacjach 
elektrycznych, instalacja urządzeń elektrycznych i generato-
rów prądu, instalacja systemów oświetlenia elektrycznego 
i systemów elektroenergetycznych, tynkowanie, nakładanie 
wylewki posadzkowej, tapetowanie, budowa domów.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 492363, 495919, 498466, 498526, 500095, 500402, 500604

2 498466

3 493400, 496776, 496846, 497080, 497130, 497131, 497134, 497360, 497792, 498601, 498726, 499562, 499563, 
499569, 499570, 500604

4 492363, 496776

5 489050, 493629, 496602, 496758, 496908, 497080, 497130, 497131, 497134, 497360, 497792, 497821, 497941, 
498280, 498452, 498601, 498872, 498874, 499535, 499562, 499563, 499569, 499570, 499714, 500028, 500029, 
500095, 500108, 500338, 500345, 500349, 500350, 500395, 500403, 500404, 500453, 500570, 500574, 500577, 
500604, 500647

6 498466, 498649, 500081, 500315, 500374, 500452

7 492363, 499001, 499699, 499725, 499810, 500081, 500130, 500438, 500442, 500599

8 499542, 499545, 500081

9 486173, 496301, 496502, 496846, 496912, 497721, 497724, 498620, 498649, 499271, 499544, 499558, 499574, 
499589, 499596, 499827, 500095, 500213, 500214, 500320, 500324, 500416, 500420, 500440, 500579

10 499545, 499569, 499570, 499810, 499952, 500314, 500691

11 496502, 497875, 498325, 499725, 499810, 500213, 500214, 500679

12 492363, 499001, 499810, 500081, 500221

14 500420, 500440

16 486173, 493400, 496301, 496912, 497276, 497721, 497724, 498431, 498432, 498862, 498864, 498971, 498982, 
499444, 499542, 500020, 500134, 500418, 500420, 500423, 500440, 500530, 500533, 500538, 500558

17 500456, 500644

18 496846, 499542, 500033, 500172, 500276, 500310, 500420, 500428, 500538, 500552, 500643

19 492363, 499634, 499821, 500315, 500374, 500423, 500603, 500617

20 492363, 492437, 498325, 498649, 499821, 500020, 500081

21 493400, 499545, 499810, 500440

24 498325, 499523, 499525, 499545

25 493629, 496846, 496912, 497276, 497721, 497941, 498376, 499011, 499294, 499493, 499545, 500033, 500053, 
500137, 500172, 500276, 500310, 500418, 500420, 500440, 500538, 500552, 500643, 500693, 500694, 500695

26 499011, 500538

27 498340

28 486173, 496912, 497721, 498620, 499545, 500420, 500658, 500666

29 496758, 497360, 497925, 497996, 497999, 498054, 498501, 498861, 498874, 498971, 498982, 499515, 499654, 
499963, 500030, 500125, 500417, 500504

30 496311, 496758, 497837, 497999, 498280, 498452, 498601, 498861, 498874, 499090, 499091, 499515, 499654, 
499963, 500030, 500381, 500504

31 492363, 496602, 496758, 498874, 498971, 498982, 499963, 500440

32 496564, 496567, 496758, 496846, 497838, 497941, 498352, 498859, 498874, 498971, 498982, 499285, 499322, 
499324, 499327, 499334, 499515, 499963, 500030, 500440, 500526, 500539

33 496758, 496846, 496961, 497725, 500030, 500357, 500714

34 489050, 497276, 500420
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35 486173, 489050, 492363, 492437, 493400, 496502, 496776, 496881, 496908, 496912, 497276, 497721, 497724, 
497792, 497837, 497925, 497941, 498340, 498431, 498432, 498433, 498466, 498538, 498553, 498590, 498619, 
498653, 498719, 498881, 498883, 498964, 498971, 498982, 499323, 499339, 499444, 499476, 499477, 499493, 
499754, 499827, 500020, 500030, 500031, 500066, 500111, 500129, 500130, 500318, 500321, 500382, 500397, 
500402, 500420, 500440, 500453, 500489, 500579, 500601, 500619, 500693, 500700, 500808, 500888, 500926

36 492363, 497906, 497907, 498881, 499476, 499477, 499517, 499827, 500129, 500423, 500542, 500547, 500700, 
500926

37 492363, 496883, 497875, 497906, 497907, 498589, 498590, 499476, 499477, 499587, 499590, 499592, 499725, 
500081, 500095, 500213, 500214, 500315, 500423, 500542, 500547, 500594, 500601, 500619, 500633, 500649, 
500926

38 486173, 496912, 497721, 497724, 499574, 499587, 499589, 499590, 499592, 499596, 500420

39 492363, 497837, 498431, 498432, 498589, 498914, 499476, 499477, 500366, 500423, 500440, 500452

40 492363, 496301, 496758, 497837, 497999, 499476, 499477, 499574, 499589, 499594, 499595, 499596, 499690, 
499693, 500020, 500053, 500081, 500095, 500438, 500442, 500603, 500617

41 486173, 489910, 492363, 493629, 496304, 496772, 496912, 497721, 497724, 497837, 498431, 498432, 498433, 
498619, 498620, 498653, 499339, 499444, 499584, 499971, 500066, 500247, 500418, 500420, 500427, 500452, 
500489, 500592, 500601, 500619, 500697, 500700

42 486173, 492363, 496778, 496881, 496912, 497721, 497875, 497906, 497907, 498340, 498431, 498432, 498971, 
498982, 499339, 499476, 499477, 499574, 499589, 499596, 499690, 499693, 499725, 499754, 500081, 500095, 
500420, 500438, 500442, 500601, 500619, 500633

43 492363, 494781, 496758, 496846, 497107, 497837, 498341, 498549, 498861, 498914, 498999, 499573, 500030, 
500217, 500318, 500321, 500381, 500394, 500452

44 489050, 498285, 498538, 498553, 498971, 498982, 499476, 499477, 499584, 499971, 500031, 500397, 500452, 
500468, 500489, 500640, 500682, 500713, 500808

45 486173, 499444, 500031, 500095, 500700
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WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

# HASHTAG SUSHI 498861

+ CenterMed 500489

ADMILL Ltd Poland 500442

ADMILL Spółka z o.o. 500438

AIR POLO 500647

Aisse Diallo 499584

AJ 496776

AKADEMIA ELEKTRONIKI 499339

AKADEMIA MALOWANIA 489910

ALMiG Kompressoren Polska S.A. 499725

AMERICANOS 496846

ANTONIA centrum medyczne 500640

APART K2 498341

AQUINO więcej dla wygody 500679

BAF FASHION 500053

bangkuk 500217

Baseus 499810

BATTEXTRA LIFE 499544

BERIMAL FORTE 499570

BERIMAL 499569

Bez deka mleka 497925

BEZ DEMAGOGII 496912

BIAŁY KSIĄŻĘ 500539

BIFIX ADMIRAL TEA 498280

BIFIX Sylwetka 498874

BIFIX THEA 498452

Bio Dex 497080

Bio Migra 497130

Bio Mind 497131

BIOFITON 498601

Blanket Story 498325

BOCIAN KLUB BOCIANA 500700

Brainset 496881

Bratex Dual Matt 498466

BRIKOL DAJEMY CIEPŁO 500130

BUBBLE POP LABORATORY 500416

Było sobie życie 500666

CANAL+ DOKUMENT 500420

CANNA RHIZOTONIC 498526

CARPENTER 498590

CARPETS & MORE 498340

CC CENTRAL POINT 496502

CHATEAU DEYAN 496961

chcę zostać 500697

CHOROBEX 496908

Ci CENTRUM INWESTYCYJNE  
CIEPŁO I KOMFORT 500594

Cola Jurajska 499334

CollafleXIN 497360

CP24 500599

CRIMSON CUT 499294

CV 500643

CZARNA KACZKA 498999

CZARNY KSIĄŻĘ 500526

D DERMATOESTETICA  
Clinica Profesor B.W. Zegarscy 500713

DAVOSTER 497821

DENOFIX 500577

Deska serów Lidla  
ROZSMAKUJ SIĘ W SERACH ŚWIATA 500417

DEVIMED 500570

diaWet 500382

DR BLAST 500682

dr Sobczak 500808

DWUTYGODNIK MIEJSKI KRAKÓW.PL 499444

ECONTENTA SOLUTIONS 499323

EkoBeton 500603

Ekobeton 500617

EKOizolacje 500649

endermo 498376

ETUO 500579

Europe Mountains 498914

EXODUS BRAND PROFESSIONAL  
MARKETING SOLUTIONS 499754

EXPO SWEET 500111

F Fleet Agency 500129

f FORTEM S.A. 497907

f 497906

Fido 493400

FIREMAN LEAGUE 2011 500538

FOCUS RF + 500324

FOCUS RF SCULPTOR 500691

FOCUS RF TALUS 500320

FRIXI 498862

FRIXIO 498864

Gabinety Terapii Ewy Bienert EB 499971

Gellwe Baby Love 500108

Gockowiak 499821

GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKA  
METROPOLIA 498431
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GRAFEN POLSKA 497875

Grassland 500456

GREENERY by Oceanic 499562

GREENWAY GO GREEN! 500604

hell fire 497134

Hortex SOK 100% POMARAŃCZA  
ŻRÓDŁO WITAMINY C 496567

Hortex SOK100% JABŁKO ŹRÓDŁO  
WITAMINY C 496564

Hortex 496758

HORTEX. PROSTO Z NATURY. 499515

HOTEL LIDIA 497107

HumiCalc 4.0 500402

IBUM SUPERMAX 498872

iLab PLUS 498433

in medio Café 500321

INFINI GOODS 500172

inmedio Café 500318

INMET INMET-BTH ŁUKOWSKI ARTUR 500081

INOFAMA ROK ZAŁ. 1880  
OCYNKOWNIA INOFAMA S.A. 499594

INOFAMA ROK ZAŁ. 1880  
OCYNKOWNIA INOWROCŁAW 499595

ists 499587

ists 499590

ists 499592

JAŚNIE PEŁNE 497838

JEST tylko jeden waran 498649

joguś 499654

JOVI I KEFIR SUSZONA ŚLIWKA 498501

Julimex 499011

juRajska Lemoniada CYTRYNA i ARBUZ 
 BEZ KONSERWANTÓW NA NATURALNEj  
WODZiE MiNERALNEj 499322

juRajska Lemoniada CYTRYNA i LiMONKA  
BEZ KONSERWANTÓW NA NATURALNEj  
WODZiE MiNERALNEj 499327

juRajska Lemoniada CYTRYNA i TRAWA  
CYTRYNOWA BEZ KONSERWANTÓW  
NA NATURALNEj WODZiE MiNERALNEj 499324

kaberstop 500404

Kapitan Żbik 500558

KB KROPLA BAŁTYKU 500542

KISZ ME NOW 497999

KLUBOWA 500357

KOMAROP OUT 500395

KOMAX TECHNOLOGY 499001

KP Klub Przedsiębiorczości 500592

KRĘCĘ 500030

KROPLA BAŁTYKU 500547

KUCHNIA OTWARTA 2019 498549

KWINTESENCJA SMAKU 499963

kyambalo 496778

La Squalana 498726

lagraf partners 500020

LC LeviCare 500314

Leśny kalejdoskop 497724

Levofta 500338

Levoftyal 500345

Lewofta 500349

Lewoftyal 500350

LIMACLIN 500028

LM -LI MEI- 500428

Lody Tradycyjne DUDEK A.D.1986 496311

ŁOBUZ 500694

ŁÓDZKA SZKOŁA MODY KOSMETOLOGII  
FRYZJERSTWA ANAGRA 496304

MAATON 497941

Małopolski Instytut Samorządu  
Terytorialnego i Administracji 498653

Mamaville 500888

Mars 499523

MASZ TWARZ 498285

MATIO FUNDACJA POMOCY RODZINOM  
I CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ 500418

melex 500221

METROPOLIA GZM 498432

metrozenil 500403

MINING & METALLURGY BREWERY  
BROWAR GÓRNICZO-HUTNICZY 500440

MISJA: PACJENT 497721

MR Marco Rossi 500552

mubio 498881

My SchooL 499542

NA PIZZU 500125

NoteMe 500530

NOTEME 500533

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ  
MUKOWISCYDOZY 500427

OKAM 500423

Olej To i zadbaj o zdrowie 500504

oliveo 492437

ONLY THE BEST QUALITY STUFF USE  
IN GOOD HEALTH Tweed FROM YOUR 
FRIENDS AT TWEED 497276

OSTINA 500031

PANDA SUPER MARKET 498719

Paperflow 499271

Perfect Fruits BIO 498982

Perfect Fruits 498971

PKO Konto Firmowe e-Biznes 499517

Planer Pełen Czasu 500134

Planet pay 499827

PŁYN HYDRAULICZNY DA-1 495919

poddasze dobrze ocieplone TERMOLOCK 500644



1 2 1 2

Nr  ZT29/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 85

POLDRIP 500213

POLDRIP 500214

PRAXTON 500926

przyjemność pizza i szprycer 500381

PUK PIASECZNO 499476

PUK PIASECZNO 499477

PUNKT ZERO 500619

punktzero.com 500601

PURE by Oceanic 499563

PYRAL24 500574

Q FELEK 498352

REGESTIM 500029

RESCUE 496602

revir 500693

Rodos 499525

RYKI SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA od 1926  
JEDZ naturalne ...to seria ryckich produktów 
 dedykowanych osobom poszukującym 
 tradycyjnego sera o prostym składzie.  
Do powstania takiego sera wystarczą  
3 składniki: mleko, sól i kultury bakterii.  
O wyjątkowym smaku decyduje zarówno 
nasza receptura jak i mleko, które pochodzi 
 z jednej z najczystszych krain, pachnącej  
ziołami i słońcem - Lubelszczyzny. Właśnie  
taki jest nasz ser! BEZ KONSERWANTÓW  
BEZ LAKTOZY BEZ GMO Z MLEKA OD KRÓW

KARMIONYCH PASZAMI BEZ GMO  
ZAWARTOŚĆ LAKTOZY \< 0,01 g w 100 g  
PRODUKTU SM RYKI  
Wyprodukowano w Polsce 497996

Salceson 493629

Savi Technologie 500095

Schronisko Dobrych Myśli 500394

SECURBOX 499558

SHOQ Boutique 500137

siedzieje 498619

SILESIA DENTAL 500397

SKY5 499596

SKYWORKS SKY5 499589

SKYWORKS 499574

so cute 499545

SOLUZ lighting 498964

SPACEDOOR 500374

SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA RYKI od 1926  
SER ŻÓŁTY Gouda JEDZ naturalne  
PROSTY SKŁAD mleko sól kultury bakterii 498054

SSC 499090

Strażnicy Planety 500658

SUSHI WARSZAWA 499573

TATTOO ART FESTIVAL 498883

TAURON 492363

TENSLAB 499690

TENSLAB 499693

Tężnia Zdrój 500452

TIGmed 500468

TO BYŁ ROK! 498620

TONIC JURAJSKI na naturalnej wodzie  
MINERALNEJ 498859

TOROS GROUP MANUFACTURE 499952

TOTAL bet 486173

TRÂN TRÂN TRADITIONAL  
VIETNAMESE CUISINE 494781

TRADYCJA I JAKOŚĆ ŻOŁĄDKÓWKA  
KLASYCZNA Z MIĘTĄ Dobry Smak  
WYPRODUKOWANO ZE SPIRYTUSU  
LUKSUSOWEGO PRODUCT OF POLAND 497725

TRIBUTE TO THE EARTH 500714

TWEED CBD 489050

TWINS 499493

Twoja Decyzja // 3:34 SZANUJĘ.  
NIE HEJTUJĘ EUROPEJSKA KAMPANIA  
SPOŁECZNA V AKADEMIA DE VIRION  
- FUNDACJA 496772

twojesoczewki twojesoczewki.com 498538

twojesoczewki twojesoczewki.com 498553

V VERONI Mineral ALKALICZNA 
HYDRATION WATER pH 7,9-8,1  
+SELEN I CYNK 499285

VAGIMAX KADEFARM 500453

VERRS 500695

VIBOVIT IMMUNO 499535

w MIG 499634

WAKE UP PARK 500247

welmax security clean 499699

WOJ-MAR 500366

WR mini CRANE 498589

wrotel 500633

wszogumka 499714

WYDAWNICTWO DiG 496301

ZAPAHC KAWY 497837

ZBÓJ SZCZYREK 500066

ZIOLOVE 497792

ZłoteRęce 496883



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.

884085 PHYLION (2019 03 25) 9
884363 1 (2019 03 23)

CFE: 26.03.23, 27.07.01 9
1034001 NAVITEL (2019 06 06)

CFE: 01.13.01 9, 35, 42
1463043 PAXAT RAHAT 

(2019 03 01)
5, 20, 29, 30, 35, 36, 

37, 39, 43
1463221 CPA (2018 12 18, 2018 10 17)

CFE: 16.01.11, 26.01.16, 27.05.01 9, 12, 37
1473590 DUPLAXIL (2019 04 23) 5
1473641 2018 11 23)

CFE: 03.01.01 25
1473642 MYOPRIDIN (2019 04 18) 5
1473661 CONARET (2019 02 07, 2018 12 05) 5
1473684 ROZESTA (2018 12 13, 2018 12 13) 5
1473700 SUPRASTIGEL (2019 01 14, 2018 10 15) 5
1473721 GEOFIP (2019 04 16)

CFE: 26.03.06, 26.11.01 1, 2, 19
1473773 true (2019 04 04) 3
1473777 WALKER (2019 04 01, 2018 10 22)

CFE: 26.13.25, 27.05.01 16, 18
1473797 Sunole Outdoor Yarn (2019 03 11)

CFE: 01.03.01, 26.04.05, 
27.05.01, 29.01.13

18, 22, 23, 24, 25

1473833 Endumax (2019 03 28)
CFE: 27.05.17 7

1473837 TERBIO (2018 12 18, 
2018 06 29)

29, 30, 32

1473903 ZAOZHIJIXIE (2019 04 19)
CFE: 01.05.02, 28.03.00 7

1473905 Fortify IHC (2018 12 28) 5, 31
1473908 RED LEAF (2019 05 13)

CFE: 05.03.04, 26.01.15 10

1473971 Fortify FHC (2018 12 28) 5, 31
1474006 SCENT CROWN (2019 05 07, 

2018 11 12)
3

1474027 FLORAL GLORY (2019 05 07, 2018 11 12) 3
1474056 OCEAN VIBE (2019 05 07, 2018 11 12) 3
1474124 NISHAN HOUSE (2019 05 17)

CFE: 26.03.23, 26.04.09, 
26.11.25, 27.05.01, 28.03.00

9, 16, 28, 35

1474146 AQUAMANIA (2018 11 26)
CFE: 27.05.01 12

1474231 SQM (2019 02 07, 2018 10 04) 1, 42, 44
1474244 PRISMO (2019 04 26) 9
1474298 2019 05 23, 2018 12 19)

CFE: 03.05.01, 05.05.21 3, 5
1474308 2019 05 23, 2018 12 19)

CFE: 03.05.01, 05.05.21 3, 5
1474312 2019 05 23, 2018 12 19)

CFE: 03.05.01, 05.05.21 3, 5
1474313 ProfilakTone (2019 04 02)

CFE: 27.05.01 5, 29, 35
1474323 2019 05 23, 2018 12 19)

CFE: 03.05.01, 05.05.01 3, 5
1474324 2019 05 23, 2018 12 19)

CFE: 03.05.01, 05.05.21 3, 5
1474337 VANTERM V (2018 12 27, 2018 12 18)

CFE: 01.15.15, 26.04.13, 
27.05.02, 29.01.12

6, 7, 11, 35

1474344 BOSUN (2019 03 05)
CFE: 27.05.17 3

1474354 2019 05 23, 2018 12 19)
CFE: 03.05.01, 05.05.21 3, 5

1474366 PARKER (2019 05 24)
CFE: 27.05.17, 28.03.00 7



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  1473721, 1474231 

2  1473721 

3  1473773, 1474006, 1474027, 1474056, 1474298, 1474308, 1474312,
 1474323, 1474324, 1474344, 1474354 

5  1463043, 1473590, 1473642, 1473661, 1473684, 1473700, 1473905,
 1473971, 1474298, 1474308, 1474312, 1474313, 1474323, 1474324,
 1474354 

6  1474337 

7  1473833, 1473903, 1474337, 1474366 

9  884085, 884363, 1034001, 1463221, 1474124, 1474244 

10  1473908 

11  1474337 

12  1463221, 1474146 

16  1473777, 1474124 

18  1473777, 1473797 

19  1473721 

20  1463043 

22  1473797 

23  1473797 

24  1473797 

25  1473641, 1473797 

28  1474124 

29  1463043, 1473837, 1474313 

30  1463043, 1473837 

31  1473905, 1473971 

32  1473837 

35  1034001, 1463043, 1474124, 1474313, 1474337 

36  1463043 

37  1463043, 1463221 

39  1463043 

42  1034001, 1474231 

43  1463043 

44  1474231



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.

492118 WERTFORM GmbH
2019 03 15 32

491663 BIRKENSTOCK SALES GMBH
2019 05 10 21, 25, 35

491662 Birkenstock Sales GmbH
2019 05 10 25, 35

495539 The Procter & Gamble Company
2019 06 18 5, 24

495179 ODYSEA LTD Sovereign House
2019 06 25 29

491958 COMPO EXPERT GmbH
2019 06 25 1

492587 Swiss Pharma International AG
2019 06 25 3, 5



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

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

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

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
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S P R O S T O W A N I E

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

20/2019 22 1463043
RAHAT (2019 03 01)
CFE: 27.05.01, 28.05.00 5, 20, 29, 30,  
         35, 36, 37, 39, 43

publikacja ta powinna być uznana  
za nie byłą

20/2019 22 1463221
CPA (2018 12 18, 2018 10 17)
CFE: 16.01.11, 26.01.16, 27.05.01 9, 37

publikacja ta powinna być uznana  
za nie byłą


