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

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

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

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



BIULETYN
Urzędu Patentowego

Znaki towarowe

Warszawa, dnia 22 lipca 2019 r. Nr ZT30

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) 486776 (220) 2018 06 06
(731) ENDEMOL SHINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) STULECIE WINNYCH
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji 
informacyjnej, zbieranie i rozpowszechnianie informa-
cji, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, re-
portaży, filmów, teleturniejów, widowisk rozrywkowych 
i sportowych, programów informacyjnych, programów 
z interaktywnym udziałem widzów, emisja telewizyjna, 
obsługa przekazu obrazu i dźwięku, obsługa przekazu 
cyfrowego, rozpowszechnianie obrazu i dźwięku za po-
średnictwem Internetu, sieci teleinformatycznych, prze-
kazu satelitarnego, audycje telewizyjne, audycje radio-
we, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego, 
usługi telekomunikacyjne związane z prowadzeniem 
portali internetowych i telekomunikacyjnych, w tym 
dostępnych bezpośrednio w telefonie komórkowym 
oraz w systemie telewizji interaktywnej, 41 produkcja 
i montaż filmów, reportaży, programów telewizyjnych, 
realizacja spektakli, organizacja i prowadzenie teletur-
niejów i konkursów, imprez artystycznych, estradowych, 
sportowych, organizacja i prowadzenie szkoleń, konkur-
sów i teleturniejów z interaktywnym udziałem widzów 
i słuchaczy, usługi wynajmu nagrań, wynajmowanie stu-
dia nagraniowego i filmowego, organizacja i produkcja 
nagrań filmowych i dźwiękowych, obsługa techniczna 
i menadżerska produkcji telewizyjnej i filmowej, publi-
kowanie tekstów innych niż reklamowe, 42 usługi tech-
niczne związane z prowadzeniem portali internetowych 
i telekomunikacyjnych, w tym dostępnych bezpośrednio 
w telefonie komórkowym oraz w systemie telewizji in-
teraktywnej, programowanie komputerowe, utrzymanie 
oraz udostępnianie oprogramowania komputerowego, 
usługi w zakresie ochrony antywirusowej, projektowanie 
systemów komputerowych, doradztwo w zakresie pro-
jektowania stron internetowych, doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, konwersja danych 
lub dokumentów na formę elektroniczną, usługi udo-
stępniania czasu dostępu do sieci Internet - kawiarenka 
internetowa, dostępu do krajowych i międzynarodo-
wych serwerów i portali internetowych, usługi admini-
strowania prawami własności intelektualnej, udzielania 
licencji i pośrednictwa w obrocie prawami własności 
intelektualnej.

(210) 492421 (220) 2018 11 07
(731) SEMICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) SEMICON

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 26.11.06, 26.04.04, 26.03.01
(510), (511) 1 środki chemiczne używane w elektronice, 
pasty lutownicze, kleje do montażu elementów elektronicz-
nych, 9 elementy półprzewodnikowe, podzespoły elektro-
niczne, układy scalone, półprzewodnikowe diody laserowe, 
moduły laserowe z optyką szklaną, mierniki wielkości elek-
trycznych: multimetry, częstotliwościomierze, watomierze, 
mierniki pojemności, mierniki wielkości nieelektrycznych: 
mierniki wilgotności, temperatury, natężenia światła, na-
tężenia dźwięku, przepływu powietrza, siły, obrotów, ci-
śnienia, 37 instalowanie, konserwacja i naprawa urządzeń 
elektronicznych.

(210) 493852 (220) 2018 12 14
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JBB Bałdyga POLANKI KIEŁBASKI WĘDZONE
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(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 
27.05.24, 08.01.01, 08.01.06, 08.03.08, 08.03.12, 08.05.01, 
08.05.03, 05.09.17, 05.09.22, 05.09.23, 05.03.11, 05.03.14, 
11.01.04, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 26.04.02, 
26.04.04, 26.04.08, 26.04.12, 26.04.15, 26.04.16, 
26.04.18, 26.04.22

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

(210) 494120 (220) 2018 12 20
(731) FRONERI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1947 ZIELONA BUDKA

(531) 27.05.01, 26.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, mrożone wy-
roby cukiernicze i słodycze, wyroby lodowe i desery lodowe, 
lody, lody smakowe, lody mleczne, lody wodne, lody soko-
we, lody owocowe, sorbety zawarte w tej klasie, mrożone jo-
gurty, wyroby lodowe, desery lodowe, lody, sorbety lodowe 
z dodatkiem bakalii, galaretek owocowych, ciastek, kawałków 

owoców, sosów, lody w proszku, preparaty do sporządzania 
lodów, środki wiążące do produkcji lodów, sosy do lodów 
i deserów, wafle i rożki do lodów, ozdoby jadalne do lodów, 
40 produkcja na rzecz osób trzecich wyrobów cukierniczych 
i słodyczy, mrożonych wyrobów cukierniczych i słodyczy, 
wyrobów lodowych i deserów lodowych, lodów, sorbetów. 
lodów w proszku, preparatów do sporządzania lodów, środ-
ków wiążących do produkcji lodów, sosów do lodów i de-
serów, wafli i rożków do lodów, ozdób jadalnych do lodów 
i deserów.

(210) 494121 (220) 2018 12 20
(731) FRONERI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1947 ZIELONA BUDKA LODY ZE SMAKIEM

(531) 27.05.01, 29.01.03, 29.01.11
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i w napoje, 
lodziarnie, kawiarnie, kafeterie, bary, restauracje.

(210) 494123 (220) 2018 12 20
(731) FRONERI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1947 ZIELONA BUDKA

(531) 27.05.01, 26.11.03
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, mrożone wy-
roby cukiernicze i słodycze, wyroby lodowe i desery lodowe, 
lody, lody smakowe, lody mleczne, lody wodne, lody soko-
we, lody owocowe, sorbety zawarte w tej klasie, mrożone jo-
gurty, wyroby lodowe, desery lodowe, lody, sorbety lodowe 
z dodatkiem bakalii, galaretek owocowych, ciastek, kawałków 
owoców, sosów, lody w proszku, preparaty do sporządzania 
lodów, środki wiążące do produkcji lodów, sosy do lodów 
i deserów, wafle i rożki do lodów, ozdoby jadalne do lodów, 
40 produkcja na rzecz osób trzecich wyrobów cukierniczych 
i słodyczy, mrożonych wyrobów cukierniczych i słodyczy, 
wyrobów lodowych i deserów lodowych, lodów, sorbetów, 
lodów w proszku, preparatów do sporządzania lodów, środ-
ków wiążących do produkcji lodów, sosów do lodów i de-
serów, wafli i rożków do lodów, ozdób jadalnych do lodów 
i deserów.

(210) 494132 (220) 2018 12 20
(731) MIAZGA AGNIESZKA 2PI GROUP, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) 33 indeed

(531) 27.05.01, 29.01.02, 29.01.11
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, reklama, promocja, reklama i marketing stron inter-
netowych on-line, kampanie reklamowe i marketingowe, 
usługi reklamy graficznej, agencje reklamowe, doradztwo 
i konsultacje reklamowe i marketingowe, doradztwo mar-
ketingowe w zakresie mediów społecznościowych, admi-
nistrowanie dotyczące marketingu, doradztwo w zakresie 
public relations, doradztwo i konsultacje w zakresie działal-
ności gospodarczej i marketingu, udostępnianie i wynajem 
powierzchni reklamowej, analizy rynku, analizy w zakresie 
marketingu, doradztwo w zakresie public relations, usługi 
public relations, badania konsumenckie, badania opinii pu-
blicznej, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, analiza 
trendów marketingowych, badania w dziedzinie strategii 
marketingowych usługi w zakresie opracowania graficznego 
do celów reklamowych, analiza danych i statystyk dotyczą-
cych badań rynkowych, dostarczanie informacji marketin-
gowych, dystrybucja i produkcja materiałów reklamowych, 
dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, negocjowanie 
kontraktów reklamowych, negocjowanie umów kupna 
i sprzedaży towarów, obróbka tekstów, pisanie tekstów re-
klamowych do celów reklamowych i promocyjnych, ocena 
statystyczna danych marketingowych, oceny szacunkowe 
do celów marketingowych, organizowanie i przeprowadza-
nie wydarzeń promocyjnych, organizowanie targów i wy-
staw, organizowanie i prowadzenie aukcji, organizowanie 
aukcji internetowych, organizowanie sprzedaży w trybie 
aukcji i przetargów publicznych, udostępnianie powierzchni 
reklamowej, czasu reklamowego i mediów, produkcja i dys-
trybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja reklam 
telewizyjnych i radiowych, produkcja wizualnych materiałów 
reklamowych, projektowanie logo reklamowych, publikowa-
nie materiałów reklamowych on-line, redagowanie tekstów 
reklamowych, reklama on-line za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, reklamy on-line, usługi agencji modelek i modeli 
do celów promocji sprzedaży,usługi reklamowe związane 
z zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz promo-
wania sprzedaży, zarządzanie programami motywacyjnymi 
na rzecz sprzedaży i promocji, zarządzanie sprzedażą i bazą 
klientów, zbieranie biznesowych danych statystycznych, 
41 doradztwo zawodowe, dostarczanie filmów i progra-
mów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie, dubbing, produkcja filmów innych niż re-
klamowe, fotoreportaże, informacja o imprezach rozrywko-
wych, edukacji i rekreacji, komputerowe przygotowanie ma-
teriałów do publikacji, organizacja pokazów mody i imprez 
w celach rozrywkowych, usługi rozrywkowe, imprezy kultu-
ralne, imprezy taneczne, imprezy z degustacją win w celach 
edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, sym-
pozjów, kongresów, warsztatów, szkoleń, kursy szkoleniowe, 
kursy szkoleniowe z zakresu reklamy i marketingu, organizo-
wanie konkursów, loterii, widowisk, imprez sportowych, po-
kazów, obozy rekreacyjne, organizowanie wyjazdów integra-
cyjnych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub 

edukacyjnych, planowanie przyjęć, organizowanie festiwali, 
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
publikowanie tekstów i książek, innych niż teksty reklamo-
we, telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie filmów 
on-line nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektro-
nicznych, usługi gier oferowane w systemie on-line za po-
średnictwem sieci komputerowej, biura rezerwacji biletów 
koncertowych, 42 usługi graficzne, projektowanie stron inter-
netowych w celach reklamowych, projektowanie opakowań, 
projektowanie graficzne, projektowanie druku, projektowa-
nie produktów, projektowanie wizualne, projektowanie logo 
w celu tworzenia tożsamości firm, tworzenie i utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, wynajmowanie ser-
werów WWW, tworzenie stron internetowych, tworzenie wi-
tryn internetowych, doradztwo w projektowaniu stron inter-
netowych, projektowanie animacji i efektów specjalnych dla 
osób trzecich, projektowanie i opracowywanie produktów 
multimedialnych, projektowanie sklepów, usługi projektów 
graficznych, projektowanie i opracowywanie oprogramowa-
nia w dziedzinie aplikacji mobilnych, umożliwianie tymcza-
sowego użytkowania aplikacji opartych na wykorzystaniu 
sieci Web.

(210) 494134 (220) 2018 12 20
(731) BYGAR ARTUR PRZEDSIĘBIORSTWO 

ELEKTROMONTAŻOWE ELSTAR ELECTRIC, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELSTAR ELECTRIC

(531) 27.05.01, 26.02.18, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe szafki (inne niż meble), metalowe 
pudła i metalowe obudowy, kanały i półki kablowe z metalu, 
szafki, pudła i szuflady z metalu (inne niż meble) do transpor-
tu, przechowywania i/lub instalacji elementów elektrycznych 
i elektronicznych, moduły konstrukcyjne z metalu do składa-
nia tablic sterowniczych i szafek sterowniczych, 7 rozdziela-
jące urządzenia elektryczne, 9 aparatura i urządzenia do gro-
madzenia i przechowywania energii elektrycznej, aparatura 
i urządzenia do przekształcania energii elektrycznej, aparatu-
ra i urządzenia do przełączania energii elektrycznej, aparatura 
i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, aparatura 
i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, 
elektroniczne układy logiczne, elektryczne instalacje do kon-
troli dostępu, elektryczne instalacje sterujące, elektryczne 
urządzenia do zabezpieczania dostępu, elektryczne urzą-
dzenia kontrolne, elektryczne urządzenia kontrolno - ste-
rujące, elektryczne urządzenia łącznościowe, elektryczne 
urządzenia połączeniowe, elektryczne urządzenia pomiaro-
we, elektryczne urządzenia programujące, elektryczne urzą-
dzenia przełączające, elektryczne urządzenia sterujące pro-
cesami, elektryczne urządzenia sygnalizacyjne, elektryczne 
urządzenia wspomagające, elektryczne urządzenia zdalnego 
sterowania, elektryczne zautomatyzowane urządzenia ste-
rownicze, instalacje automatyczne do sterowania dostępem, 
instalacje do kontroli przepływu [elektryczne], instalacje 
elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania 
procesami przemysłowymi, instalacje elektrycznego okablo-
wania, instalacje szerokopasmowe, monitorujące urządze-
nia [elektryczne], monitorujące urządzenia bezpieczeństwa 
[elektryczne], monitorujące urządzenia kontrolne [elektrycz-
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ne], sterowanie zdalne procesami przemysłowymi (instalacje elek-
tryczne do -), układy elektroniczne, układy elektryczne, urzą-
dzenia do magazynowania energii elektrycznej, urządzenia 
do pomiaru energii elektrycznej, urządzenia do przechowy-
wania danych [elektryczne lub elektroniczne], urządzenia 
do regulacji energii elektrycznej, urządzenia do sterowania 
mocą [elektryczne], urządzenia do sterowania procesami 
[elektryczne], urządzenia do wyświetlania wyników [elek-
tryczne], urządzenia elektryczne do monitorowania sieci 
zasilającej, urządzenia elektryczne do sterowania, urządzenia 
monitorujące, elektryczne, urządzenia sterujące elektryczne, 
urządzenia zamykające bezpieczeństwa [elektryczne], urzą-
dzenia zwalniające do zamykania [elektryczne], zdalne stero-
wanie procesami przemysłowymi (instalacje elektryczne do 
-), 11 elektryczne instalacje oświetleniowe, elektryczne insta-
lacje oświetleniowe do wnętrz, instalacje oświetlenia awaryj-
nego, instalacje oświetleniowe, 35 sprzedaż detaliczna i hur-
towa na rzecz osób trzecich powyższych towarów, w tym 
za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż 
wysyłkowa powyższych towarów, marketing, reklama, rekla-
ma radiowa, reklama telewizyjna, reklama w prasie, reklama 
na stronach internetowych, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, promocja sprzedaży powyższych towarów 
i świadczonych usług, prezentacja oferty handlowej w Inter-
necie, organizowanie targów, wystaw i pokazów związanych 
z promocją powyższych towarów, 37 instalacja urządzeń 
elektrycznych, instalacja urządzeń elektrycznych i generato-
rów prądu, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 
instalowanie sieci łączności elektronicznej, instalowanie 
systemów komputerowych wykorzystujących półprzewod-
nikowe obwody elektroniczne, konserwacja elektrycznych 
systemów handlowych, konserwacja systemów elektronicz-
nych lub klimatyzacyjnych, naprawa linii wysokiego napię-
cia, naprawa urządzeń elektrycznych, renowacja instalacji 
elektrycznych, serwisowanie sieci elektrycznych, usługi w za-
kresie eliminacji zakłóceń dla urządzeń elektrycznych, usługi 
w zakresie instalacji elektrycznych, usługi.

(210) 494136 (220) 2018 12 20
(731) WNUK TOMASZ TENDO, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) Skin Advisor
(510), (511) 3 kosmetyki, 35 promocja sprzedaży, admini-
strowanie sprzedażą, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, 
usługi zarządzania sprzedażą, marketing handlowy [inny niż 
sprzedaż], promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz 
innych, analiza rynku, usługi reklamowe, marketingowe i pro-
mocyjne, analizy i badania dotyczące działalności gospodar-
czej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, 
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządza-
nie i administrowanie działalnością gospodarczą, zawieranie 
transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line, 
handel (zarządzanie w zakresie zamówień w -), handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze 
towarów i usług, dostarczanie informacji konsumentom 
na temat towarów i usług, elektroniczne przetwarzanie za-
mówień, handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom [punkty informacji konsumenckiej], zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców to-
warów i usług, zarządzanie administracyjne zamówieniami 
na zakup w ramach usług świadczonych przez firmy wy-
syłkowe, zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych, 
zarządzanie w zakresie zamówień, zarządzanie w zakresie 
zamówień handlowych, zamówienia handlowe (zarządzanie 
w zakresie -), negocjowanie umów kupna i sprzedaży towa-
rów, organizowanie usług wynikających z umów z osobami 

trzecimi [handel], organizowanie zakupów zbiorowych, po-
zyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, pro-
cedury administracyjne związane ze składaniem zleceń kup-
na za pośrednictwem telefonu lub komputera, udzielanie 
informacji konsumenckich o produktach w zakresie kosme-
tyków, udzielanie porad dla konsumentów o produktach, 
telemarketing, skomputeryzowane zamówienia towarów, 
skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień 
on-line, przygotowanie prezentacji do celów handlowych, 
usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.

(210) 494137 (220) 2018 12 20
(731) POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA  

SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) vetingo

(531) 27.05.01, 24.13.01, 29.01.12
(510), (511) 14 breloki do kluczy, 16 broszury, blankiety, ka-
talogi, kalendarze biurkowe, kalendarze - notesy, materiały 
biurowe, materiały piśmienne, notatniki, plakaty, plansze, 
podkłady biurkowe, skorowidze, tablice ogłoszeniowe, teczki 
na dokumenty, podstawki do długopisów i ołówków, przy-
bory do pisania, zestawy przyborów do pisania, segregatory, 
35 usługi reklamowe, reklamy w Internecie, reklamy wizualne 
i graficzne, reklamy mailingowe, reklama prasowa, 41 usługi 
organizowania oraz obsługi: targów, konferencji, kongresów, 
seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie spotkań 
branżowych i paneli dyskusyjnych.

(210) 494149 (220) 2018 12 20
(731) POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA  

SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) vetingo
(510), (511) 14 breloki do kluczy, 16 broszury, blankiety, ka-
talogi, kalendarze biurkowe, kalendarze-notesy, materiały 
biurowe, materiały piśmienne, notatniki, plakaty, plansze, 
podkłady biurkowe, skorowidze, tablice ogłoszeniowe, teczki 
na dokumenty, podstawki do długopisów i ołówków, przy-
bory do pisania, zestawy przyborów do pisania, segregatory, 
35 usługi reklamowe, reklamy w Internecie, reklamy wizualne 
i graficzne, reklamy mailingowe, reklama prasowa, 41 usługi 
organizowania oraz obsługi: targów, konferencji, kongresów, 
seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie spotkań 
branżowych i paneli dyskusyjnych.

(210) 494183 (220) 2018 12 21
(731) IMAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) IMAD
(510), (511) 35 świadczenie usług na rzecz osób trzecich 
w zakresie przedstawienia kompleksowej oferty towarów 
w postaci komputerów, sprzętu komputerowego, kompute-
rów elektronicznych, terminali komputerowych oraz druka-
rek z nimi używanych, monitorów ekranowych, urządzeń na-
pędowych dla dysków elastycznych, modemów, aparatów 
sterujących dla powyższych towarów, kart, dysków, taśm 
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i przewodów, oraz mikrochipów i obwodów elektronicznych 
do zapisu danych, części i osprzętu dla powyższych towarów, 
programów komputerowych umożliwiających nabywcom 
rozeznanie i zakup tych towarów oraz prowadzenie super-
marketów i sklepów detalicznych, sklepów internetowych 
w zakresie wszystkich w/w towarów, pozyskiwanie umów 
na zakup i sprzedaż towarów i usług na wszystkie w/w to-
wary, pozyskiwanie umów na rzecz innych, odnośnie kup-
na i sprzedaży w/w towarów, pozyskiwanie umów na rzecz 
osób trzecich związanych ze sprzedażą w/w towarów, pre-
zentowanie w/w towarów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż 
w/w towarów, promocja sprzedaży w/w towarów, admi-
nistrowanie sprzedażą w/w towarów, promocje sprzedaży 
w punkcie sprzedaży, na rzecz innych w/w towarów, analiza 
rynku dot. w/w towarów, usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne w/w towarów, zawieranie transakcji handlo-
wych na rzecz innych, przez sklepy on-line w/w towarów, 
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze  w/w towarów i usług, dostarczanie informacji 
konsumentom na temat towarów i usług w/w, 37 serwis 
urządzeń elektronicznych, w tym sprzętu komputerowego 
i urządzeń telekomunikacyjnych, serwis elektronicznych 
urządzeń konsumenckich, naprawa, instalacja i konserwacja 
komputerów i  całego sprzętu komputerowego i telekomu-
nikacyjnego, instalowanie komputerów i sprzętu telekomu-
nikacyjnego, urządzeń telekomunikacyjnych, konserwacja 
i naprawa sieci komputerowych, usługi konsultacyjne zwią-
zane z instalacją, konserwacją i naprawą sprzętu komputero-
wego i urządzeń telekomunikacyjnych, instalacja, konserwa-
cja i naprawa sprzętu do sieci komputerowych i technologii 
informacyjnej, 42 instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis 
oprogramowania komputerowego, naprawa uszkodzonych 
programów komputerowych.

(210) 494232 (220) 2018 12 27
(731) KACPRZAK KRZYSZTOF, Grudziądz
(540) (znak słowny)
(540) RIVERFOX
(510), (511) 12 łodzie, jachty, przyczepy, szalupy, wiosła, wóz-
ki dla wędkarzy, wózki transportowe, barki, pojazdy do poru-
szania się po wodzie, 28 sprzęt wędkarski, wędki, kołowrotki, 
przynęty sztuczne, żyłki, podbieraki, ochraniacze (części stro-
jów sportowych).

(210) 494438 (220) 2019 01 03
(731) KOWALCZYK PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) art CONNECTION music

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 nagrania muzyczne i inne dane w formie pro-
gramów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, 
media wykorzystywane dla magazynowania i transmisji da-
nych cyfrowych, dyski kompaktowe audio, video i audio-vi-
deo, dyski magnetyczne, nośniki do rejestracji dźwięku i ob-
razu, programy, programy gier dla urządzeń przenośnych, 
w tym telefonów komórkowych, płyty CD, DVD, wysokiej 
rozdzielczości z muzyką i innymi danymi, 41 usługi rozrywki, 

dostarczanie oprogramowania i muzyki on-line, dane mu-
zyczne oferowane w systemie on-line z sieci komputerowej, 
udostępnianie danych dla użytkowników sieci, usługi agen-
cji reprezentującej artystów-wykonawców (impresariat), wy-
twórnia fonograficzna,.

(210) 494682 (220) 2019 01 09
(731) LIERA ARTUR WOJCIECH, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) liera LIERA. ACADEMY

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.02.03
(510), (511) 44 usługi w zakresie makijażu permanentnego, 
usługi kosmetyczne.

(210) 494687 (220) 2019 01 11
(731) STADION MIEJSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) 

(531) 07.05.09, 29.01.15
(510), (511) 35 reklama, wynajmowanie przestrzeni reklamo-
wej, 36 organizowanie wynajmu nieruchomości, zarządzanie 
nieruchomością na której znajduje się stadion, 41 wynajmo-
wanie stadionu na działalność sportową, kulturalną i rozryw-
kową oraz na organizację targów, wystaw, do edukacji spor-
towej oraz do zajęć sportowych i rekreacyjnych.

(210) 494690 (220) 2019 01 11
(731) LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L CZEKO MUSZELKI

(531) 01.15.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 płatki śniadaniowe.

(210) 494691 (220) 2019 01 11
(731) STADION MIEJSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) STADION MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU

(531) 27.05.01, 26.03.23, 26.04.02, 26.04.04, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, wynajmowanie przestrzeni reklamo-
wej, 36 organizowanie wynajmu nieruchomości, zarządzanie 
nieruchomością na której znajduje się stadion, 41 wynajmo-
wanie stadionu na działalność sportową, kulturalną i rozryw-
kową oraz na organizację targów, wystaw, do edukacji spor-
towej oraz do zajęć sportowych i rekreacyjnych.

(210) 494692 (220) 2019 01 11
(731) LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L CZEKO KULECZKI

(531) 01.15.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 płatki śniadaniowe.

(210) 494695 (220) 2019 01 11
(731) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowny)
(540) APPETITA DANIE DNIA
(510), (511) 29 dania gotowe warzywno-mięsne, rybne 
i mięsne mrożone i w proszku na bazie produktów zawar-
tych w tej klasie, warzywa suszone, gotowane i konserwo-
wane, przeciery, konserwy warzywne, zupy i buliony oraz 
koncentraty i składniki do wytwarzania bulionów i zup, kon-
centraty pomidorowe, mięsa i ekstrakty mięsne, ryby, drób 
i dziczyzna, owoce konserwowane, suszone i gotowane, 
bakalie, mieszanki bakaliowe, owoce suszone, 30 sosy, sosy 
do mięsa, sosy do sałatek, przyprawy, zagęszczacze stoso-
wane przy gotowaniu produktów spożywczych, sól, sole 
wielosmakowe, sole warzywne, sole ziołowe, musztardy, 
octy, majonezy, produkty żywnościowe w formie gotowych 
dań, takich, jak: kanapki, naleśniki, pierogi, placki, pizze, kluski, 
paszteciki, pyzy, knedle, krokiety, spaghetti, tortille, pierożki 
ravioli, risotto, sushi, słodycze, płatki zbożowe, muesli, mie-
szanki płatków zbóż i bakalii, batony i wafle z bakaliami w po-
lewie czekoladowej lub jogurtowej lub bez polewy, herbat-
niki, pieczywo z bakaliami, herbaty, 31 orzeszki arachidowe 
i pistacjowe, ziarna, pestki, migdały, orzechy, mak.

(210) 494708 (220) 2019 01 13
(731) KARPIŃSKI JERZY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) ŁYK

(531) 01.15.15, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.

(210) 495130 (220) 2019 01 23
(731) PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipiny Stare
(540) (znak słowny)
(540) FELCIA
(510), (511) 30 świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości 
i mrożone wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wy-
roby waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkopty, 
herbatniki, torty, pizze, słodycze, wyroby czekoladowe, cze-
kolada, czekoladki, praliny, batony, żelki, galaretki owocowe 
[słodycze], gumy do żucia, suche wafle, wafle o różnych 
kształtach, wyroby cukiernicze z waflem oblewane, dekoro-
wane, nadziewane, lody, sorbety.

(210) 495140 (220) 2019 01 23
(731) PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipiny Stare
(540) (znak słowny)
(540) FELEK
(510), (511) 30 świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości 
i mrożone wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wy-
roby waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkopty, 
herbatniki, torty, pizze, słodycze, wyroby czekoladowe, cze-
kolada, czekoladki, praliny, batony, żelki, galaretki owocowe 
[słodycze], gumy do żucia, suche wafle, wafle o różnych 
kształtach, wyroby cukiernicze z waflem oblewane, dekoro-
wane, nadziewane, lody, sorbety.

(210) 495141 (220) 2019 01 23
(731) PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipiny Stare
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FELEK

(531) 08.01.09, 08.01.14, 08.01.25, 27.03.15, 27.05.01, 27.05.02, 
27.05.03, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.12

(510), (511) 30 świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości 
i mrożone wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wy-
roby waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkopty, 
herbatniki, torty, pizze, słodycze, wyroby czekoladowe, cze-
kolada, czekoladki, praliny, batony, żelki, galaretki owocowe 
[słodycze], gumy do żucia, suche wafle, wafle o różnych 
kształtach, wyroby cukiernicze z waflem oblewane, dekoro-
wane, nadziewane, lody, sorbety.
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(210) 495158 (220) 2019 01 24
(731) GĘSICKI WOJCIECH, Zemborzyce Tereszyńskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIMBA PLACE ZABAW

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 03.02.01
(510), (511) 16 materiały piśmienne i wyposażenie edu-
kacyjne, 20 meble szkolne, 28 konstrukcje wspinaczkowe 
[wyposażenie placów zabaw], piaskownice [wyposażenie 
placów zabaw], przyrządy na place zabaw dla dzieci, przy-
rządy na place zabaw, przyrządy na place zabaw wykonane 
z metalu, przyrządy na place zabaw wykonane z drewna, 
przyrządy na place zabaw wykonane z tworzyw sztucz-
nych, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, 
zjeżdżalnie [wyposażenie placów zabaw], place zabaw dla 
dzieci na stacjach benzynowych, 41 usługi dziecięcych pla-
ców zabaw, usługi placów zabaw, udostępnianie obszarów 
rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzieci.

(210) 495511 (220) 2019 02 02
(731) SOPREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) Śliwka
(510), (511) 35 usługi reklamowe, reklama osób trzecich, 
pośrednictwo handlowe, zarządzanie w działalności handlo-
wej, doradztwo w zakresie: działalności gospodarczej i zarzą-
dzania, usługi sklepów detalicznych w branży spożywczej, 
usługi sklepów detalicznych w branży monopolowej, dystry-
bucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, 
prospektów i broszur, reklamy, organizowanie wystaw w ce-
lach handlowych lub reklamowych, wynajmowanie miejsc 
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zaopatrzenie osób 
trzecich, zarządzanie lokalami gastronomicznymi, barami, 
pubami, 43 puby, bary, usługi barowe, bary szybkiej obsłu-
gi, koktajlbary,  kafeterie, kawiarnie, restauracje, restauracje 
samoobsługowe, pizzerie, usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, przygotowanie i dostarczanie żywności i napojów 
na zamówienie, organizowanie przyjęć gastronomicznych, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, catering, doradztwo kulinarne, usługi degu-
stacji win i napojów alkoholowych, winiarnie.

(210) 495512 (220) 2019 02 02
(731) SOPREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) Kompot
(510), (511) 35 usługi reklamowe, reklama osób trzecich, 
pośrednictwo handlowe, zarządzanie w działalności handlo-
wej, doradztwo w zakresie: działalności gospodarczej i zarzą-
dzania, usługi sklepów detalicznych w branży spożywczej, 
usługi sklepów detalicznych w branży monopolowej, dystry-
bucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, 
prospektów i broszur, reklamy, organizowanie wystaw w ce-
lach handlowych lub reklamowych, wynajmowanie miejsc 
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zaopatrzenie osób 
trzecich, zarządzanie lokalami gastronomicznymi, barami, 

pubami, 43 puby, bary, usługi barowe, bary szybkiej obsłu-
gi, koktajlbary,  kafeterie, kawiarnie, restauracje, restauracje 
samoobsługowe, pizzerie, usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, przygotowanie i dostarczanie żywności i napojów 
na zamówienie, organizowanie przyjęć gastronomicznych, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, catering, doradztwo kulinarne, usługi degu-
stacji win i napojów alkoholowych, winiarnie.

(210) 496027 (220) 2019 02 18
(731) CHŁODNICKA MAGDALENA PPHU VITO, Turek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VITO Namioty

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.01.13, 
26.11.01, 26.11.13

(510), (511) 18 kije do parasoli, kółka do parasoli, parasole, 
pokrowce na parasole, parasole przeciwdeszczowe i prze-
ciwsłoneczne, szkielety do parasoli przeciwdeszczowych 
lub przeciwsłonecznych, parasolki, rączki do parasoli, kom-
plety podróżne - wyroby skórzane, kufry podróżne, torby 
podróżne, plecaki, walizki, torby sportowe, torby na kółkach, 
20 paliki namiotowe niemetalowe, stojaki na parasole, haki 
do zasłon, kółka do zasłon, karnisze do zasłon, kontuary, ko-
sze niemetalowe, parawany meblowe, obiekty nadmuchi-
wane powietrzem do reklamy, siedzenia metalowe, stoiska 
wystawowe, 22 brezenty, drabinki sznurowe, hamaki, kapok, 
markizy, namioty, plandeki, płótno na żagle, taśmy do żalu-
zji, pasy skórzane, wiązadła niemetalowe, włókna tekstylne, 
taśmy do związywania nie metalowe, 35 prowadzenie usług 
w zakresie: prezentowanie produktów w mediach dla ce-
lów sprzedaży detalicznej, organizowanie wystaw i targów 
w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych jak ulotki, prospekty, druki, prób-
ki, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama 
radiowa, telewizyjna, prasowa, tworzenie tekstów rekla-
mowych i sponsorowanych, wyselekcjonowanie z myślą 
o osobach trzecich produktów z zakresu sprzętu i oprzyrzą-
dowania turystyki jak: namioty, altany, hamaki, torby, pleca-
ki, pokrowce na sprzęt turystyczny oraz sprzętu do prowa-
dzenia działalności handlowej jak: siedziska, stoły, parawany, 
różne namioty handlowe – tak, by umożliwić konsumentom 
obejrzenie i dokonanie zakupu  w dobrych warunkach, pro-
wadzenie agencji importowo - eksportowej, agencji infor-
macji handlowej, agencji reklamowej, handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych.

(210) 496070 (220) 2019 02 19
(731) TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdańsk

(540) (znak słowny)
(540) TRIATHLON IN DA HOUSE
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama, 
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, re-
klama zewnętrzna, usługi marketingowe, udostępnianie 
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, usługi public relations, 41 organizowa-
nie i prowadzenie imprez i zawodów sportowych, organizo-
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wanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń i treningów, usługi 
związane z działalnością kulturalną, organizowanie i prowa-
dzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, udostępnianie 
obiektów i urządzeń sportowych, udostępnianie ośrodków 
rekreacji, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, usługi 
obozów wakacyjnych, w formie rozrywki, wynajmowanie 
obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, wypoży-
czanie sprzętu sportowego, organizowanie zawodów spor-
towych, organizowanie i obsługa zjazdów, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, orga-
nizowanie i prowadzenie sympozjów, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism.

(210) 496397 (220) 2019 04 03
(731) GÓRALSKA HALINA, GÓRALSKI KAROL GUSTAW 

SPÓŁKA CYWILNA, Iłża
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wodadlafirmy.pl

(531) 01.15.15, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane 
oraz inne napoje bezalkoholowe, wody źródlane, napoje 
smakowe na bazie wody, napoje i soki owocowe, syropy 
i inne produkty do produkcji napojów, woda sodowa, woda 
mineralna aromatyzowana, lemoniada, napoje z soków owo-
cowych, nektary owocowe, soki warzywne, syropy do napo-
jów, preparaty do przygotowywania napojów.

(210) 496839 (220) 2019 03 07
(731) EM & EM M. PIETRUCHA M. DEPTUŁA  

SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZOO Landia

(531) 03.06.03, 26.01.02, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 18 obroże, obroże dla zwierząt, obroże dla ko-
tów, obroże dla psów, obroże dla zwierząt domowych, elek-
troniczne obroże dla zwierząt domowych, obroże dla zwie-
rząt domowych zawierające informacje medyczne, ubranka 
dla zwierząt, smycze dla zwierząt, smycze dla zwierząt do-
mowych, smycze dla psów, skórzane smycze, nosidełka dla 
zwierząt, kagańce, buty dla psów, getry dla zwierząt, kokardy 
dla zwierząt domowych, odzież dla psów, odzież dla zwie-
rząt, odzież dla zwierząt domowych, okrycia dla psów, stroje 
dla zwierząt domowych, 20 budy, kojce i legowiska dla zwie-
rząt domowych, domki do zabawy dla zwierząt domowych, 
klatki i skrzynki dla zwierząt domowych, budki dla zwierząt 
domowych, budy dla zwierząt domowych, kosze do spania, 
niemetalowe, dla zwierząt domowych, kosze, niemetalowe, 
do przewożenia zwierząt domowych, nadmuchiwane posła-
nia dla zwierząt domowych, niemetalowe skrzynie do trans-
portu zwierząt, opaski niemetalowe do identyfikacji zwierząt 
domowych, poduszki dla zwierząt domowych, posłania dla 

zwierząt domowych, przenośne posłania dla zwierząt do-
mowych, skrzynki lęgowe dla zwierząt domowych, tabliczki 
identyfikacyjne z tworzyw sztucznych dla zwierząt, trans-
portery dla zwierząt w formie pudeł, 21 miski dla zwierząt 
domowych, miski do picia dla zwierząt domowych, miski 
na karmę i wodę dla zwierząt domowych, niemechanicz-
ne poidła dla zwierząt domowych w postaci przenośnych 
dystrybutorów wody i płynów, pojemniki na nieczystości 
dla zwierząt domowych, pojemniki na żywność dla zwierząt 
domowych, plastikowe pojemniki do dozowania napojów 
dla zwierząt domowych, pojemniki z tworzyw sztucznych 
do dozowania żywności dla zwierząt domowych, pojemniki 
stosowane w gospodarstwie domowym do przechowywa-
nia karmy dla zwierząt domowych, czerpaki do karmy dla 
psów, elektroniczne dozowniki pokarmu dla zwierząt domo-
wych, karmniki dla ptaków, karmniki dla ptaków w postaci 
pojemników, karmniki dla ptaków w postaci pojemniczków, 
karmniki do karmienia ptaków trzymanych w klatkach, klatki 
dla ptaków domowych, klatki dla zwierząt domowych, klatki 
druciane na zwierzęta domowe, kuwety dla kotów, kuwety 
dla zwierząt domowych, naczynia na pokarm dla zwierząt 
domowych, szczotki do zębów dla zwierząt, tace z tworzyw 
sztucznych do użytku jako kuwety dla kotów, uruchamiane 
przez zwierzęta dozowniki pokarmu dla zwierząt domowych, 
grzebienie przeznaczone dla zwierząt domowych, słoiki 
na przekąski dla zwierząt domowych, szczoteczki do zębów 
dla zwierząt domowych, szufelki do sprzątania odchodów 
zwierząt domowych, 28 zabawki dla zwierząt, gry, zabawki 
i przedmioty do zabawy dla zwierząt domowych, zabawki 
dla psów, sztuczne kości będące zabawkami dla psów, za-
bawki dla kotów, 35 usługi handlu detalicznego lub hurto-
wego w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych, 
sprzedaż detaliczna lub hurtowa obroży, obroży dla zwierząt, 
obroży dla kotów, obroży dla psów, obroży dla zwierząt do-
mowych, elektronicznych obroży dla zwierząt domowych, 
obroży dla zwierząt domowych zawierających informacje 
medyczne, ubranek dla zwierząt, smyczy dla zwierząt, smy-
czy dla zwierząt domowych, smyczy dla psów, skórzanych 
smyczy, nosidełek dla zwierząt, kagańców, butów dla psów, 
getrów dla zwierząt, kokard dla zwierząt domowych, odzie-
ży dla psów, odzieży dla zwierząt, odzieży dla zwierząt do-
mowych, okryć dla psów, strojów dla zwierząt domowych, 
bud, kojców i legowisk dla zwierząt domowych, domków 
do zabawy dla zwierząt domowych, klatek i skrzynek dla 
zwierząt domowych, budek dla zwierząt domowych, bud 
dla zwierząt domowych, niemetalowych koszów do spania 
dla zwierząt domowych, niemetalowych koszów do prze-
wożenia zwierząt domowych, nadmuchiwanych posłań dla 
zwierząt domowych, niemetalowych skrzyń do transportu 
zwierząt, opasek niemetalowych do identyfikacji zwierząt 
domowych, poduszek dla zwierząt domowych, posłań dla 
zwierząt domowych, przenośnych posłań dla zwierząt do-
mowych, skrzynek lęgowych dla zwierząt domowych, tabli-
czek identyfikacyjnych z tworzyw sztucznych dla zwierząt, 
transporterów dla zwierząt w formie pudeł, misek dla zwie-
rząt domowych, misek do picia dla zwierząt domowych, mi-
sek na karmę i wodę dla zwierząt domowych, niemechanicz-
nych poideł dla zwierząt domowych w postaci przenośnych 
dystrybutorów wody i płynów, pojemników na nieczystości 
dla zwierząt domowych, pojemników na żywność dla zwie-
rząt domowych, plastikowych pojemników do dozowania 
napojów dla zwierząt domowych, pojemników z tworzyw 
sztucznych do dozowania żywności dla zwierząt domo-
wych, pojemników stosowanych w gospodarstwie domo-
wym do przechowywania karmy dla zwierząt domowych, 
czerpaków do karmy dla psów, elektronicznych dozowników 
pokarmu dla zwierząt domowych, karmników dla ptaków, 
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karmników dla ptaków w postaci pojemników, karmników 
dla ptaków w postaci pojemniczków, karmników do karmie-
nia ptaków trzymanych w klatkach, klatek dla ptaków do-
mowych, klatek dla zwierząt domowych, klatek drucianych 
na zwierzęta domowe, kuwet dla kotów, kuwet dla zwierząt 
domowych, naczyń na pokarm dla zwierząt domowych, 
szczotek do zębów dla zwierząt, tac z tworzyw sztucznych 
do użytku jako kuwety dla kotów, uruchamianych przez 
zwierzęta dozowników pokarmu dla zwierząt domowych, 
grzebieni przeznaczonych dla zwierząt domowych, słoików 
na przekąski dla zwierząt domowych, szczoteczek do zębów 
dla zwierząt domowych, szufelek do sprzątania odchodów 
zwierząt domowych, zabawek dla zwierząt, gier dla zwierząt 
domowych, zabawek dla zwierząt domowych, przedmio-
tów do zabawy dla zwierząt domowych, zabawek dla psów, 
sztucznych kości będących zabawkami dla psów, zabawek 
dla kotów.

(210) 496859 (220) 2019 03 08
(731) MACIEJEWSKA ANNA, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OŚRODEK EDUKACJI MONTESSORI POLSKIEJ 

I ZAGRANICZNEJ Stowarzyszenie Instytut Rozwoju 
Edukacji i Społeczeństwa Obywatelskiego Szkoła 
Dwujęzyczna Montessori Uniwersytet Dziecięcy 
Akademii Montessori - Bambini Montessori 
Montessori School Bambini Montessori Przedszkole 
Akademia Montessori - Montessori Academy - 
karty pracy, podręczniki, opracowanie i publikacje, 
szkolenia, warsztaty, konferencje, sympozja-krajowe 
i zagraniczne Program Edukacyjny „Montessori 
oczami dziecka - Inspiracje Naukowe”

(531) 27.05.01, 26.15.01, 26.15.03, 26.15.05, 29.01.15
(510), (511) 16 książki, podręczniki, materiały drukowane, 
publikacje drukowane formularze, 41 edukacja, edukacja ję-
zykowa, edukacja [nauczanie], organizacja egzaminów w za-
kresie edukacji, doradztwo zawodowe w zakresie edukacji, 
organizowanie seminariów związanych z edukacją, edukacja 
zawodowa dla młodych ludzi, edukacja on-line z kompu-
terowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstra-
netów, udzielanie informacji i przygotowywanie raportów 
o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, organizo-
wanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, organi-

zowanie zawodów w zakresie edukacja lub rozrywki, usługi 
szkół w zakresie edukacji, zajęcia zorganizowane dla dzieci 
w zakresie edukacji lub rozrywki, obozy letnie w zakresie roz-
rywki lub edukacji, doradztwo zawodowe.

(210) 496862 (220) 2019 03 08
(731) MACIEJEWSKA ANNA, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ośrodek Metodyczny Rozwoju Edukacji Polskiej 

i Zagranicznej Placówka Kształcenia Ustawicznego 
Doskonalenie Zawodowe Nauczycieli, Doradztwo 
Metodyczne OPRACOWANIE I PUBLIKACJE 
PODRĘCZNIKÓW, RECENZJE, KONKURSY, TESTY 
EGZAMINACYJNE, SZKOLENIA, JĘZYKI OBCE, 
KONFERENCJE, SYMPOZJA, PATRONATY NAUKOWE, 
LICENCJE ORE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.15.01, 26.03.23
(510), (511) 16 książki, podręczniki, materiały drukowane, 
publikacje drukowane formularze, 41 edukacja, edukacja ję-
zykowa, edukacja [nauczanie], organizacja egzaminów w za-
kresie edukacji, doradztwo zawodowe w zakresie edukacji, 
organizowanie seminariów związanych z edukacją, edukacja 
zawodowa dla młodych ludzi, edukacja on-line z kompu-
terowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstra-
netów, udzielanie informacji i przygotowywanie raportów 
o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, organizo-
wanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, organi-
zowanie zawodów w zakresie edukacja lub rozrywki, usługi 
szkół w zakresie edukacji, zajęcia zorganizowane dla dzieci 
w zakresie edukacji lub rozrywki, obozy letnie w zakresie roz-
rywki lub edukacji, doradztwo zawodowe.

(210) 496864 (220) 2019 03 08
(731) BACHLEDA-CURUŚ JAKUB, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOUNTAIN EXPLORERS

(531) 27.05.01, 06.01.02, 24.01.11, 29.01.14
(510), (511) 35 sprzedaż artykułów sportowych ubrań, 
41 wypożyczanie sprzętu sportowego.
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(210) 496866 (220) 2019 03 08
(731) WESZLO GROUP STANOWSKI  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Weszło
(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma 
[periodyki], gazety, kalendarze, książki, materiały drukowane, 
materiały piśmienne, papier, periodyki [czasopisma], pod-
ręczniki [książki], publikacje drukowane, 25 odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, a mianowicie ulotek, prospektów, druków, 
próbek, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamo-
wej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie 
nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przy-
gotowywanie reklamy prasowej, reklamy radiowe, reklamy 
telewizyjne, marketing, produkcja filmów reklamowych, pu-
blikowanie tekstów sponsorowanych, lokowanie produktów, 
promocja i zarządzanie profesjonalnym biurem redakcyjnym 
strony internetowej i biura turystycznego, public relations, 
zarządzanie biznesowe, usługi merchandisingu, doradztwo 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, zapew-
nianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
usług turystycznych, sprzedaż detaliczna on-line obejmują-
ca: usługi turystyczne, prasę, broszury, książki i czasopisma, 
odzież, obuwie, nakrycia głowy, artykuły spożywcze i na-
poje, piwo, gadżety sportowe, zabawki, 38 telekomunikacja 
informacyjna (w tym strony internetowe), komunikacja radio-
wa, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, 
komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, 
transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, 
transmisja programów radiowych, transmisja programów 
telewizyjnych, transmisja wideo na żądanie, udostępnianie 
forów internetowych on-line, usługi związane z elektro-
nicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne] 
świadczenie usług turystycznych przez aplikacje mobilne, 
41 udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony 
internetowej, udzielanie informacji związanych z treningiem 
fizycznym za pośrednictwem strony internetowej on-line, 
udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi 
za pośrednictwem strony internetowej on-line, udzielanie 
informacji związanych z wychowaniem fizycznym za po-
średnictwem strony internetowej on-line, dostarczanie fil-
mów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo 
na żądanie, informacja o edukacji, informacja o imprezach 
rozrywkowych, informacja o rekreacji, kultura fizyczna, or-
ganizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem 
osób, organizowanie i prowadzenie eventów oraz wydarzeń 
rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, or-
ganizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i pro-
wadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], 
organizowanie loterii, organizowanie zawodów sportowych, 
produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikro-
filmów, produkcja muzyczna, produkcja programów radio-
wych i telewizyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie 
wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, prowadzenie 
wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness, pu-
blikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie 
tekstów (innych niż teksty reklamowe), telewizyjne usługi 
rozrywkowe, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, 
udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Inter-

necie, udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry ha-
zardowe], udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w golfa, 
udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier, udo-
stępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie 
obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji 
elektronicznych, nie do pobrania, usługi agencji dystrybucji 
biletów [rozrywka], usługi biblioteczne, usługi edycji wideo 
na potrzeby realizacji imprez, usługi kulturalne, edukacyjne 
lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi mu-
zeów [wystawy], usługi pokazów filmowych, usługi rozryw-
kowe, usługi studia nagrań, usługi w zakresie obozów wa-
kacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 
wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiek-
tów sportowych, wynajmowanie stadionów, świadczenie 
rozrywki przez aplikacje mobilne.

(210) 496901 (220) 2019 03 07
(731) MURATOR EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FKW Festiwal Kryminalna Warszawa

(531) 10.01.11, 09.07.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 publikacje drukowane, gazety, czasopisma, 
książki, broszury, notesy, kalendarze, katalogi, segregatory, 
zeszyty, podręczniki, ulotki, prospekty, foldery, plany, mapy, 
fotografie, plakaty, 35 organizacja targów i wystaw w celach 
handlowych i reklamowych, prowadzenie akcji promocyjnej 
w prasie, radiu, telewizji, Internecie, na wszystkich nośnikach, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, prowadzenie 
interesów osób trzecich w zakresie zarządzania i organizacji 
firm, doradztwa handlowego, prowadzenie badań rynku, 
wyszukiwanie kontrahentów, pozyskiwanie i systematyzacja 
danych komputerowych baz danych, 38 rozpowszechnianie 
obrazu i dźwięku za pośrednictwem Internetu, sieci telein-
formatycznych, przekazu satelitarnego, udostępnianie serwi-
sów informacyjnych, działalność portali internetowych, udo-
stępnianie on-line książek i publikacji, 41 produkcja i montaż 
filmów, reportaży, programów radiowych i telewizyjnych, 
organizacja wystaw związanych z problematyką kryminalną, 
organizacja imprez rozrywkowych, szkoleń, konkursów, kon-
ferencji, seminariów, pokazów, imprez rekreacyjnych, udo-
stępnianie gier i programów on-line, publikowanie książek.

(210) 496913 (220) 2019 03 11
(731) MANUSCRIPTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MANUSCRIPTUM
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(531) 24.09.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubiler-
skie, kamienie szlachetne i półszlachetne, przyrządy zegar-
mistrzowskie i chronometryczne, 16 papier i karton, druki, 
materiały introligatorskie, fotografie,  artykuły piśmienne 
i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje do celów biurowych lub 
domowych, materiały do rysowania i materiały dla artystów, 
pędzle do malowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, 
arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pa-
kowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, 
35 usługi sprzedaży- detalicznej i hurtowej w związku z dzie-
łami sztuki.

(210) 496944 (220) 2019 03 11
(731) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RODZINA ZDROWIA Normalipid

(531) 27.05.01, 02.09.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty medycz-
ne, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, 
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, reduktory choleste-
rolu, suplementy diety do kontroli cholesterolu, preparaty 
farmaceutyczne do leczenia zaburzeń układu trawiennego, 
preparaty probiotyczne do celów medycznych pomaga-
jące w utrzymaniu naturalnej równowagi flory w układzie 
trawiennym.

(210) 496953 (220) 2019 03 11
(731) PROF. COSMETICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) (znak słowny)
(540) thermoled master
(510), (511) 3 kosmetyki, 10 przyrządy do fizykoterapii, urzą-
dzenia do masażu.

(210) 496956 (220) 2019 03 11
(731) ANWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) evie

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 żaluzje i rolety zewnętrzne i wewnętrzne me-
talowe, okiennice metalowe, elementy składowe żaluzji, rolet 
i okiennic metalowych, 19 żaluzje wewnętrzne i zewnętrzne 
niemetalowe i nietekstylne, okiennice niemetalowe, osłony 
pancerne, niemetalowe, moskitiery niemetalowe, elementy 
składowe żaluzji, okiennic, osłon, moskitier niemetalowych, 
20 rolety okienne tekstylne wewnętrzne, rolety wewnętrz-
ne okienne papierowe, rolety wewnętrzne okienne [meble], 
rolety z plecionek drewnianych [meble], poziome żaluzje 
wewnętrzne z lamelkami, żaluzje plisowane, elementy skła-
dowe rolet niemetalowych, 22 markizy z materiałów tek-

stylnych i z tworzyw sztucznych, taśmy do żaluzji, tekstylne 
żaluzje zewnętrzne, siatki maskujące, 24 moskitiery, 42 ba-
dania naukowe i technologiczne związane z mapowaniem 
patentów oraz badania techniczne w zakresie zewnętrznych 
i wewnętrznych przesłon okiennych i drzwiowych, prace 
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami w zakresie 
zewnętrznych i wewnętrznych przesłon okiennych i drzwio-
wych dla osób trzecich.

(210) 497000 (220) 2019 03 12
(731) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VeLAR

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 nielecznicze antyperspiranty, dezodoranty 
i antyperspiranty, antyperspiranty w aerozolach, antyperspi-
ranty do użytku osobistego, olejki aromatyczne, olejki mine-
ralne, balsamy inne niż do celów medycznych, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do demaki-
jażu, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła dezodorujące 
i dezynfekujące oraz przeciwpotne, preparaty do golenia, 
preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, prepa-
raty do makijażu, odświeżacze do ust w aerozolu, prepara-
ty kąpielowe do celów higienicznych, kremy do skóry, sole 
kąpielowe do celów innych niż lecznicze, szampony, środki 
do czyszczenia zębów, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów 
kosmetycznych, woda kolońska, woda toaletowa i zapacho-
wa, zestawy kosmetyków, żele do masażu inne niż do celów 
medycznych, żele do wybielania zębów, pianki, kosmety-
ki upiększające, kosmetyki funkcjonalne, żele nawilżające, 
kremy tonizujące, kosmetyki do włosów, kosmetyki do de-
makijażu, środki nawilżające, kosmetyki do rzęs, kosmetyki 
do brwi, koncentraty nawilżające, kosmetyki do paznokci, 
płynne, płynne kremy, kosmetyki do ust, kosmetyki zawie-
rające pantenol, kosmetyki zwierające keratynę, kosmetyki 
dla dzieci, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki w postaci 
kremów, płyny do twarzy, toniki do twarzy, kremy do ciała, 
żele po opalaniu, olejki do ciała, peelingi do twarzy, kosme-
tyki w formie olejków, kosmetyki do cery zmarszczkowej 
kosmetyki w formie żelu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, 
zmywacze do paznokci, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, 
kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, nawilżające balsa-
my do skóry, płyny do pielęgnacji skóry, perełki zawierające 
kosmetyki do kąpieli, kosmetyki w formie sproszkowanej 
(pudry), zmywacze lakieru do paznokci, mydła nielecznicze, 
mydła granulowane, mydła w żelu, mydła w płynie, mydła 
w kremie, mydła w kostce, emulsje do mycia ciała nie zawie-
rające mydła, balsamy oczyszczające, balsamy do rąk, bal-
samy do golenia, balsamy do ciała, żele do czyszczenia zę-
bów, żele oczyszczające, żele do kąpieli, żele do golenia, żele 
do demakijażu, żele do twarzy, żele do rąk, żele do ciała, żele 
do czyszczenia zębów, pasty do zębów, odżywki do włosów, 
odżywki do ust, odżywki do paznokci, szampony, 5 mydła 
lecznicze, mydła dezynfekujące, mydła antybakteryjne, my-
dła i detergenty lecznicze i odkażające, aldehydy do celów 
farmaceutycznych, anestetyki, antyseptyki, białkowe suple-
menty diety, borowina lecznicza, borowina do kąpieli, chu-
steczki odkażające, nasączone chusteczki antyseptyczne, 
chusteczki wilgotne nasączone płynem farmaceutycznym, 
chusteczki nasączone płynami farmaceutycznymi, wyciąg 
z chmielu do celów farmaceutycznych, preparaty czyszczące 
do szkieł kontaktowych, środki dezynfekcyjne i antyseptycz-
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ne, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, gorczyca 
do celów farmaceutycznych, lecznicza guma do życia, guma 
do żucia odświeżająca oddech do celów leczniczych, gwa-
jakol do celów farmaceutycznych, herbaty zielone do celów 
leczniczych, intymne preparaty nawilżające, jod co celów 
farmaceutycznych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, kom-
presy, kwasy do celów farmaceutycznych, lecznicze napoje 
mineralne, lecznicze napoje izotoniczne, napoje stosowane 
w lecznictwie, herbata ziołowa, napoje ziołowe do użytku 
leczniczego, zioła lecznicze, olejek terpentynowy do celów 
farmaceutycznych, olejek migdałowy do celów farmaceu-
tycznych, olejek z kopru do celów leczniczych, leki dla ludzi, 
leki ziołowe, mięta do celów farmaceutycznych, mineralne 
suplementy diety, sole mineralne do kąpieli, suplementy 
diety dla ludzi i zwierząt, suplementy zawierające mleczko 
pszczele, mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, 
środki oczyszczające, kadzidełka do odstraszania owadów, 
preparaty farmaceutyczne do uśmierzania skutków ukąszeń 
owadów, odżywcze suplementy diety, preparaty i artykuły 
higieniczne, materiały opatrunkowe, płyny do płukania ust, 
płyny do celów farmaceutycznych, antybakteryjne płyny 
do rąk, lecznicze płyny do pielęgnacji skóry, płyny dezyn-
fekujące inne niż mydła, płyny lecznicze do płukania ust, 
spraye odświeżające do pomieszczeń, preparaty do niszcze-
nia szkodników, preparaty do niszczenia robactwa, środki 
przeczyszczające, suplementy zawierające siemię lniane, 
mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, sole 
mineralne do kąpieli, preparaty do sterylizacji, spray do użyt-
ku farmaceutycznego, tabletki do ssania do celów farmaceu-
tycznych, tampony, środki uspokajające, wata do celów lecz-
niczych, preparaty witaminowe, zioła do palenia do celów 
leczniczych, zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone i zakon-
serwowane, substancje żrące do celów farmaceutycznych, 
żywność dla niemowląt.

(210) 497012 (220) 2019 03 12
(731) ZAKŁAD ROBÓT KOMUNIKACYJNYCH - DOM 

W POZNANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZRK-DOM POZNAŃ

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi budowlane, związane z budową dróg 
i mostów, budowa dróg kołowych i szynowych wykończe-
niowe roboty budowlane, wynajem sprzętu budowlanego 
i burzącego, usługi w zakresie instalowania, naprawy i kon-
serwacji specjalistycznych maszyn budowlanych.

(210) 497291 (220) 2019 03 18
(731) FUNDACJA BUKOVINA, Bukowina Tatrzańska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bukowina Tatrzańska

(531) 01.03.06, 01.03.15, 01.15.24, 05.01.05, 05.01.16, 06.01.04, 
27.05.01

(510), (511) 35 promocje produktów regionalnych i wyrobów 
kuchni regionalnej, promocje w zakresie kultury i tradycji, pro-
mocje sportu, rekreacji i turystyki, materiały promocyjno-re-
klamowe, ogłoszenia reklamowe, plakaty reklamowe, pokazy 
towarów, głównie produktów regionalnych i produktów kuch-
ni regionalnej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
dot. produktów regionalnych i produktów kuchni regionalnej, 
organizowanie targów, wystaw promocyjnych, w celach han-
dlowych lub reklamowych, wynajmowanie miejsc na umiesz-
czanie ogłoszeń lub reklam, 41 organizowanie imprez sporto-
wych, rekreacji oraz imprez turystycznych.

(210) 497308 (220) 2019 03 18
(731) FUNDACJA BUKOVINA, Bukowina Tatrzańska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bukowina Tatrzańska

(531) 01.03.06, 01.03.15, 01.15.24, 05.01.05, 05.01.16, 06.01.04, 
24.01.11, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 35 promocje produktów regionalnych i wyro-
bów kuchni regionalnej, promocje w zakresie kultury i trady-
cji, promocje sportu, rekreacji i turystyki, materiały promocyj-
no-reklamowe, ogłoszenia reklamowe, plakaty reklamowe, 
pokazy towarów, głównie produktów regionalnych i pro-
duktów kuchni regionalnej, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych dot. produktów regionalnych i produktów 
kuchni regionalnej, organizowanie targów, wystaw pro-
mocyjnych, w celach handlowych lub reklamowych, wy-
najmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 
41 organizowanie imprez sportowych, rekreacji oraz imprez 
turystycznych.

(210) 497313 (220) 2019 03 18
(731) FUNDACJA BUKOVINA, Bukowina Tatrzańska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bukowina Tatrzańska

(531) 01.03.06, 01.03.15, 01.15.24, 05.01.05, 05.01.16, 06.01.04, 
24.01.11, 27.05.01

(510), (511) 35 promocje produktów regionalnych i wyro-
bów kuchni regionalnej, promocje w zakresie kultury i trady-
cji, promocje sportu, rekreacji i turystyki, materiały promocyj-
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no-reklamowe, ogłoszenia reklamowe, plakaty reklamowe, 
pokazy towarów, głównie produktów regionalnych i pro-
duktów kuchni regionalnej, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych dot. produktów regionalnych i produktów 
kuchni regionalnej, organizowanie targów, wystaw pro-
mocyjnych, w celach handlowych lub reklamowych, wy-
najmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 
41 organizowanie imprez sportowych, rekreacji oraz imprez 
turystycznych.

(210) 497337 (220) 2019 03 19
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) (znak słowny)
(540) SOKOŁÓW WYGODNIE I SMACZNIE
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wy-
roby na bazie mięsa.

(210) 497343 (220) 2019 03 19
(731) NEST PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 produkty farmaceutyczne i inne 
środki do celów leczniczych lub weterynaryjnych, suplemen-
ty diety.

(210) 497344 (220) 2019 03 19
(731) NEST PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) NEST PHARM
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 produkty farmaceutyczne i inne 
środki do celów leczniczych lub weterynaryjnych, suplemen-
ty diety.

(210) 497352 (220) 2019 03 19
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) (znak słowny)
(540) SOKOLIKI DUO SNACK
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki, kieł-
basa, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie 
mięsa, wyroby z mleka i na bazie mleka, ser, ser żółty.

(210) 497353 (220) 2019 03 19
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW NOWOŚĆ WYGODNIE I SMACZNIE 

SPECJALNA LINIA KROJONYCH MIĘS WOŁOWYCH 
MIĘSO WOŁOWE 100% KOSTKA A’LA BOLOGNESE 
Tniemy za Ciebie! JAKOŚĆ GWARANTOWANA 
GWARANCJA POCHODZENIA DO SPOŻYCIA PO 
OBRÓBCE TERMICZNEJ PRODUKT MROŻONY

(531) 05.01.03, 08.05.01, 08.05.25, 01.15.17, 11.03.18, 05.09.17, 
08.07.03, 11.01.03, 11.03.20, 25.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 
29.01.15, 26.04.09

(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wy-
roby na bazie mięsa.

(210) 497354 (220) 2019 03 19
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW NOWOŚĆ WYGODNIE I SMACZNIE 

SPECJALNA LINIA KROJONYCH MIĘS WOŁOWYCH 
MIĘSO WOŁOWE 100% PASKI A’LA STROGONOF 
Tniemy za Ciebie JAKOŚĆ GWARANTOWANA 
GWARANCJA POCHODZENIA DO SPOŻYCIA PO 
OBRÓBCE TERMICZNEJ PRODUKT MROŻONY



Nr  ZT30/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 17

(531) 01.15.17, 05.01.03, 05.09.15, 08.05.01, 08.05.25, 11.01.03, 
11.03.18, 11.03.20, 25.01.15, 26.04.09, 27.05.01, 27.07.01, 
29.01.15

(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wy-
roby na bazie mięsa.

(210) 497355 (220) 2019 03 19
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW NOWOŚĆ WYGODNIE I SMACZNIE 

SPECJALNA LINIA KROJONYCH MIĘS WOŁOWYCH 
MIĘSO WOŁOWE 100% KOSTKA GULASZOWA 
Tniemy za Ciebie! JAKOŚĆ GWARANTOWANA 
GWARANCJA POCHODZENIA DO SPOŻYCIA PO 
OBRÓBCE TERMICZNEJ PRODUKT MROŻONY

(531) 01.15.17, 05.01.03, 05.09.01, 08.05.01, 08.05.25, 11.01.03, 
11.03.18, 11.03.20, 25.01.15, 26.04.09, 27.05.01, 27.07.01, 
29.01.15

(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wy-
roby na bazie mięsa.

(210) 497378 (220) 2019 03 19
(731) FUNDACJA WIEDZA UMIEJĘTNOŚĆ ROZWÓJ, Gorlice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIEDZA UMIEJĘTNOŚĆ ROZWÓJ

(531) 20.07.02, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 anyż, preparaty aromatyczne do żywności, 
aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, 
aromaty spożywcze, inne niż olejki eteryczne, agat (baton 
czekoladowy nadziewany), baozi (nadziewane kluski gotowa-
ne na parze), batony zbożowe, bibimbap (ryż z warzywami 
i wołowiną), preparaty usztywniające do bitej śmietany, bloki 
lodu, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, burri-
to, chałwa, cheesburgery, chipsy [produkty zbożowe], chleb, 
chleb bezdrożdżowy, chow-chow [przyprawa], ciacho (lody 
z aromatami i esencjami innymi niż eteryczne), chutney (ostry, 
gesty sos), ciasto [masa do pieczenia], ciasto w proszku, cukier, 
cukier palmowy, cukierki miętowe, curry [przyprawa], cykoria 
[substytut kawy], cynamon [przyprawa], czekolada, czekolada 
pitna, czosnek mielony [przyprawa], dania liofilizowane, których 

głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których 
głównym składnikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze do ciast, 
dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe, 
do napojów, inne niż olejki eteryczne, drożdże, dulce de leche 
(kajmak), koronka (dekoracyjne wyroby cukiernicze), enzymy 
do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje 
eteryczne i olejki eteryczne, garść (słodycze na bazie czekolady 
z przyprawami i liofilizowanymi owocami), gałka muszkatołowa, 
gimbap (koreańskie danie z ryży), gofry, gotowe potrawy na ba-
zie makaronu, goździki [przyprawa], grzanki, grań (sorbet), guma 
do żucia, guma do żucia odświeżająca oddech, herbata mro-
żona, herbatniki petit-beurre, imbir [przyprawa], jadalny papier 
ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi 
nadziewane), jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki, 
kanapki z parówką (hot -dog), kapary, karmelki [cukierki], kasza 
bulgur, kasza kukurydziana, kasza manna, kasze spożywcze, 
kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona, keczup, kiełki psze-
niczne do celów spożywczych dla ludzi, kostki lodu, krakersy, 
kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona [po-
pcorn], kurkuma, kuskus [kasza], kwiaty i liście jaki substytuty 
herbaty, lody, lomper (podpłomyk na bazie ziemniaków), lód 
naturalny lub sztuczny, lód pokruszony ze słodzoną czerwona 
fasolą, lukier do ciast, lukier lustrzany (polewa lustrzana), lukre-
cja [cukiernictwo], majonez, makaron nitki, makaron rurki, ma-
karoniki [wyroby cukiernicze], makarony, maltoza, marcepan, 
masa do pieczenia [ciasto], marynaty, mąka, mąka gorczyco-
wa, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa, 
mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mieszanki 
ciasta do okonomiyaki (japońskich wytrawnych naleśników), 
mięsne sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta do wyrobów 
cukierniczych, miętówki odświeżające oddech, miód, miodun-
ki (nadziewane słodycze), miraż (nadziewane praliny), mleczko 
pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musz-
tarda, naleśniki, napary, inne niż do celów leczniczych, napoje 
czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje 
kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie 
kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie 
herbaty, ocet, ocet piwny, onigiri (kulki ryżowe), flisz (słodycze 
czekoladowe), owies łuskany, owocowe galaretki [słodycze], 
pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], papier jadalny, papka 
ryżowa do celów kulinarnych, papryka [przyprawa], pasta mig-
dałowa pasta z soi [przyprawy], pasta czekoladowa do smaro-
wania zawierająca orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki 
[wyroby cukiernicze], pastyła, pasztet w cieście (pâté en croûte), 
pesto [sos], piccalilli (marynowane warzywa w pikantnym sosie 
musztardowym), pieprz, pierniki, pierożki na bazie mąki, pierożki 
ravioli, pizza, placki, placki kimchi (kimchijeon), płatki kukurydzia-
ne, pomadki [cukierki], pralinki, preparaty do zmiękczania mięsa 
do użytku domowego, preparaty roślinne zastępujące kawę, 
produkty spożywcze na bazie owsa, produkty wiążące do kieł-
bas, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania 
lodów, proziaki (placki na bazie mąki i sody), przekąski na bazie 
ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzona komosa ryżowa, 
przetworzone nasiona do użytku jako przyprawy, przyprawy, 
przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), pit-
furki [wyroby cukiernicze], puddingi, quiche, ramen (japońskie 
danie na bazie makaronu), mączki z roślin strączkowych, ryż, 
ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, senebei (ciasteczka ryżowe), 
siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa], skarb (słodycze 
- wyroby czekoladowe), skrobia do celów spożywczych, słodziki 
naturalne, słód do celów spożywczych, soba (japoński makaron 
z gryki), soda oczyszczona (wodorowęglan sodu do pieczenia), 
mąka sojowa, sorbet [lod]), sos jabłkowy [przyprawa], sos sojo-
wy, sos żurawinowy [przyprawa], sosy [przyprawy], sosy do ma-
karonów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, 
sól do konserwacji żywności, sól selerowa, spaghetti, suchary, 
sushi, syrop z agawy (słodzik naturalny), syropy i melasa, szafran 
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[przyprawa], środki wiążące do lodów spożywczych, tabule (sa-
łatka z kuskus), tacos (danie meksykańskie), tapioka, tarty (z owo-
cami), tortille, udon (makaron japoński), wafle ryżowe, wanilia 
(aromat), warenki (pierogi z nadzieniem), woda morska do go-
towania, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji 
świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, 
wyroby czekoladowe na bazie orzechów arachidowych, wyro-
by czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki 
zbożowe, zaczyn, zboża, zefir (wyroby cukiernicze), ziarna seza-
mu [przyprawa], ziele angielskie, zioła do celów spożywczych, 
zioła konserwowane [przyprawy], 41 doradztwo zawodowe, 
fotografia, fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja o im-
prezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktycz-
ne (pokazy), nauczanie indywidualne, organizowanie balów, 
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem 
osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kon-
gresów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów (szkoleń), organizowanie konkur-
sów (edukacja lub rozrywka), organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, planowanie przyjęć (rozrywka), 
produkcja filmów, innych niż reklamowe, przekazywanie know-
-how (szkolenia), publikowanie książek, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, przekazywanie know-how (szkolenia - kul-
tura kulinarii świata), rezerwowanie miejsc na pokazy, szkolenia 
sado (szkolenia z japońskiej ceremonii picia herbaty), usługi 
edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi klubowe (roz-
rywka lub nauczanie), usługi klubów zdrowia (zdrowie i ćwicze-
nia fizyczne), usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi 
rozrywkowe, usługi trenerskie, usługi w zakresie oświaty (na-
uczania), 43 bary szybkiej obsług (snack-bary), food track (mo-
bilne snack-bary), biura zakwaterowania (hotele, pensjonaty), 
dekoracja ciast, dekorowanie żywności, informowanie i porady 
w zakresie przygotowanie posiłków, kafeterie (bufety), motele, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, 
rezerwacja miejsc w hotelach, rzeźbienie w jedzeniu (carving), 
obsługa barowa, usługi hotelowe, usługi osobistych kucharzy, 
usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania (zarzą-
dzenie przyjazdami i wyjazdami), usługi restauracyjne, usługi 
rezerwacji pokojów, wynajmowanie sal na zebrania, wynajmo-
wanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wypożyczanie krze-
seł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie 
urządzeń do gotowania.

(210) 497493 (220) 2019 03 21
(731) GREEN TREE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Froggy

(531) 03.11.12, 05.07.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 torebki do pakowania [koperty, woreczki] 
z papieru lub tworzyw sztucznych.

(210) 497561 (220) 2019 03 22
(731) VIP CHALLENGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V VIP CHALLENGE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 zapewnianie dostępu do forów interneto-
wych, zapewnianie dostępu do internetowych pokojów 
rozmów [chatroomów] i forów internetowych, zapewnianie 
dostępu do stron internetowych, usługi w zakresie konfe-
rencji internetowych, usługi w zakresie internetowych emisji 
radiowych, zapewnianie dostępu do portali internetowych 
na rzecz osób trzecich, usługi telekomunikacyjne świad-
czone za pośrednictwem platform i portali internetowych, 
usługi emisyjne w zakresie telewizji opartej na protokole 
internetowym (IPTV), rozpowszechnianie informacji za po-
średnictwem terminali komputerowych i Internetu, pośred-
nictwo w zakresie przesyłania informacji, zapewnianie wie-
lu użytkownikom dostępu do informacji komputerowych 
w sieciach komputerowych i do baz danych, prowadzenie 
serwerów i portali internetowych, usługi multimedialne, 
usługi informacyjne za pośrednictwem Internetu.

(210) 497744 (220) 2019 03 26
(731) ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ALLEGRO ZAPŁAĆ PÓŹNIEJ
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe w zakresie 
obsługiwania sklepów on-line, aplikacje mobilne w zakresie 
obsługiwania sklepów on-line, 35 obsługa rynków on-line 
w celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych mię-
dzy osobami trzecimi podczas sprzedaży i zakupu towarów, 
udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla osób trze-
cich, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, udostępnianie 
przestrzeni reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń drob-
nych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi porównywania 
cen, pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych 
polegająca na: udostępnianiu witryny internetowej w świa-
towej sieci komputerowej, za pomocą której osoby trzecie 
mogą oferować i zaopatrywać się w towary i usługi, umiesz-
czać, określać status oraz realizować zlecenia i zamówienia 
handlowe, zawierać umowy i dokonywać transakcji, usługi 
handlu on-line w odniesieniu do licytacji elektronicznych 
oraz oceny on-line z tym związane, usługi informacyjne 
dotyczące wyżej wymienionych usług, 36 usługi finanso-
we, usługi kredytowe, usługi kredytów odnawialnych, usłu-
gi płatnicze polegające na udostępnianiu limitu środków 
z koniecznością ich zwrotu, pobieranie płatności za towary 
i usługi, zapewnianie pożyczek ratalnych, organizowanie 
sprzedaży ratalnej towarów, pośrednictwo w zakresie zaku-
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pu na raty, finansowanie zakupów na raty, usługi finanso-
we i kredytowe w zakresie odroczonej płatności za towary, 
42 usługi komputerowe, mianowicie udostępnianie wyszu-
kiwarki produktów w ramach serwisu internetowego, two-
rzenie i utrzymywanie, w imieniu osób trzecich, informatycz-
nych systemów marketingowych dostępnych przez Internet, 
oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania 
sklepów on-line.

(210) 497758 (220) 2019 04 30
(731) BIFIX WOJCIECH PIASECKI SPÓŁKA JAWNA,  

Górki Małe
(540) (znak słowny)
(540) BiFIX Zimowa
(510), (511) 5 herbaty ziołowe lecznicze, zioła lecznicze, 
29 owoce suszone, 30 herbaty.

(210) 497826 (220) 2019 03 27
(731) CT-CARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Calnex
(510), (511) 1 preparaty do usuwania kamienia kotłowego, 
3 środki czyszczące i odrdzewiające.

(210) 497862 (220) 2019 03 28
(731) MULTIFARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MY5

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 
27.07.01, 29.01.14

(510), (511) 2 farby, lakiery, emalie, farby podkładowe, środ-
ki do konserwacji drewna, preparaty zabezpieczające przed 
psuciem się drewna, 16 pędzle, folie malarskie, wałki malar-
skie, taśmy przylepne malarskie, 17 pianki izolacyjne, silikono-
we masy uszczelniające.

(210) 497928 (220) 2019 03 29
(731) Canopy Growth Corporation, Smiths Falls, CA
(540) (znak słowny)
(540) CANOPY GROWTH
(510), (511) 35 rozwój działalności gospodarczych, zarzą-
dzanie nimi i prowadzenie ich w branży opieki zdrowotnej, 
branży weterynaryjnej, branży marihuany leczniczej, branży 
konopi siewnych i w branży zaawansowanych technologii, 
porady i informacje dotyczące zarządzania przedsiębior-
stwami, nadzór nad zarządzaniem działalnością gospo-
darczą, planowanie działalności gospodarczej, doradztwo 
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej doty-
czącej marihuany leczniczej, marihuany i konopi siewnych, 
marketing, mianowicie marketing bezpośredni w zakresie 
towarów i usług innych osób, usługi marketingowe w zakre-
sie organizowania dystrybucji produktów innych osób oraz 
marketing cyfrowy w zakresie towarów i usług innych osób, 
36 inwestycje finansowe w przedsiębiorstwa z branży opieki 
zdrowotnej, branży weterynaryjnej, branży marihuany lecz-

niczej, przemysłu konopi siewnych i przemysłu zaawansowa-
nych technologii, dystrybucja dywidend, zysków, zysków ka-
pitałowych, środków pieniężnych i papierów wartościowych 
od firm działających w branży opieki zdrowotnej, branży ma-
rihuany leczniczej, branży konopi siewnych i branży zaawan-
sowanych technologii, a mianowicie inwestycje kapitałowe, 
doradztwo finansowe, sponsoring finansowy, inwestowanie 
funduszy, 41 dostarczanie informacji, wiadomości i komen-
tarzy dotyczących kultury masowej, polityki i aktualności, 
usługi edukacyjne i usługi edukacyjne dla pacjentów mia-
nowicie materiały audio, wizualne i drukowane, seminaria, 
warsztaty, zajęcia i sesje szkoleniowe w dziedzinie leczniczej 
marihuany i konopi siewnych, pokazy edukacyjne dotyczące 
uprawy roślin, warsztaty i seminaria w dziedzinie ogrodnic-
twa, udostępnianie strony internetowej dostarczającej infor-
macji edukacyjnych dotyczących medycznej marihuany i ko-
nopi siewnych, usługi edukacyjne i szkoleniowe dotyczące 
sprzedaży i selekcji medycznych konopi siewnych i produk-
tów z konopi siewnych do celów medycznych, zapewnianie 
edukacji medycznej w dziedzinie medycznych konopi siew-
nych i produktów z konopi siewnych do celów medycznych, 
udostępnianie strony edukacyjnej zawierającej oceny, recen-
zje i zalecenia dotyczące marihuany i produktów z marihu-
any medycznej, wskazań i skutków działania poszczególnych 
odmian konopi siewnych, korzyści z medycznej marihuany 
i produktów z konopi siewnych do celów medycznych, 
udostępnianie edukacyjnej strony internetowej zawierającej 
badania w dziedzinie medycznej marihuany i produktów 
z konopi siewnych do celów medycznych, usługi edukacyj-
ne i szkoleniowe dotyczące konopi siewnych w branży we-
terynaryjnej i branży opieki nad zwierzętami, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów, konferencji, kongresów, forów 
i seminariów, organizacja wystaw w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, praktyczne szkolenia w dziedzinie medycznej 
marihuany i konopi siewnych, 42 badania naukowe, badania 
i rozwój w dziedzinie medycznej marihuany i konopi siew-
nych, badania kliniczne, badania jakości konopi siewnych, 
44 obsługa strony internetowej dostarczającej informacji 
o zaletach marihuany leczniczej i konopi siewnych, działań 
i badań związanych z leczniczą marihuaną i konopiami siew-
nymi, obsługa strony internetowej zawierającej informacje 
dotyczące ocen, recenzji i zaleceń odnośnie produktów lecz-
niczych z marihuaną publikowanych przez użytkowników, 
do celów komercyjnych, obsługa strony internetowej dostar-
czającej informacji w dziedzinie marihuany leczniczej oraz 
wskazań i skutków poszczególnych szczepów konopi siew-
nych, usługi konsultacyjne dotyczące stosowania marihuany, 
konopi i ich pochodnych dla celów leczniczych, alternatyw-
ne usługi medyczne, poradnictwo zdrowotne, dostarczanie 
informacji, wiadomości i komentarzy dotyczących zdrowia, 
ogrodnictwo, usługi szkółek roślin.

(210) 497933 (220) 2019 03 29
(731) KOSZAREK LILIANA, Sierakowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIDZI MI SIĘ OPTYK L.M. Koszarek
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(531) 02.09.04, 16.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 szkła optyczne, wyroby optyczne, okula-
ry, okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, oprawki 
do okularów, soczewki kontaktowe, lornetki, lupy, gogle 
do uprawiania sportu, etui na okulary, pojemniki na soczewki 
kontaktowe, lusterka optyczne, akcesoria do okularów i so-
czewek kontaktowych, 44 usługi optyczne, usługi medyczne 
w zakresie okulistyki.

(210) 498079 (220) 2019 04 01
(731) TAN-VIET INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA, 

Łęgowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOKYOTO

(531) 26.02.03, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy 
i składniki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, su-
szone warzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, 
koncentraty pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, bły-
skawiczne zupy miso, zupy w proszku, buliony, grzyby 
suszone, grzyby konserwowe, oleje jadalne, olej sezamo-
wy, konserwy rybne, konserwy mięsne, owoce konser-
wowe, warzywa konserwowe, mięso i ekstrakty mięsne, 
ryby, drób, dziczyzna, owoce i warzywa konserwowane, 
suszone i gotowane, galaretki, dżemy, mrożone owoce, 
mrożone warzywa, mrożone owoce morza, bambus kro-
jony, bambus konserwowy, prażynki krewetkowe, chrupki 
ziemniaczane, suszone owoce, bakalie, wiórki kokosowe, 
jaja w proszku, przecier pomidorowy, warzywa suszone, 
grzyby suszone, oleje jadalne, kostki bulionowe, płaty 
suszonych alg nori (hoshi-nori), rozdrobnione ziarna se-
zamu, dania orientalne, tempura, 30 przyprawy spożyw-
cze, mieszanki przypraw, przyprawowe uszlachetniacze 
smaku do potraw, przyprawy w płynie, sosy, sosy dodatki 
smakowe, sosy do makaronów, sosy do ryżu, ryż i potra-
wy na bazie ryżu, makaron i potrawy na bazie makaronu, 
kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, potrawy ryżowe, cukier 
trzcinowy, mąka kukurydziana, mąka ryżowa, mąka pszen-
na, preparaty zbożowe, chleb, ciastka, wyroby cukiernicze 
i piekarnicze, makarony, słodycze, lody, miód, drożdże, 
proszki do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy, majonezy, 
chrupki kukurydziane, chrupki ryżowe, sushi, imbir suszo-
ny, imbir marynowany, prażone i mielone ziarna sezamu 
do użytku jako przyprawy, 31 orzechy ziemne, orzechy la-
skowe, orzechy włoskie, migdały, ziarna sezamu, orzechy 
arachidowe, wodorosty jadalne, imbir, sezam, naturalne 
dodatki uszlachetniające do potraw, ciast, pieczywa i in-
nych wypieków takie jak ziarna zbóż, ziarna słonecznika, 
maku, orzechy, migdały, daktyle, grzyby świeże, 32 piwo, 
napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi, koncen-
traty i ekstrakty owocowe, wody mineralne i gazowane, 
soki owocowe, syropy, 33 alkohole, napoje alkoholowe.

(210) 498227 (220) 2019 04 03
(731) NIEDZIŃSKA JUSTYNA, Warszawa
(540) (znak słowny)

(540) TIMEMIŚ
(510), (511) 28 zabawki, zabawki edukacyjne, zabawki elek-
troniczne, zabawki mówiące, zabawki dla dzieci, zabawki 
na baterie, zabawki z tworzyw sztucznych, zabawki przysto-
sowane do celów edukacyjnych.

(210) 498327 (220) 2019 04 05
(731) STACHOŃ JAKUB, CZYŻ FILIP PROMO  

SPÓŁKA CYWILNA, Zaskale
(540) (znak słowny)
(540) JANUSZ NOSACZ
(510), (511) 25 odzież, okrycia wierzchnie, czapki i kapelusze, 
obuwie, 29 chipsy ziemniaczane, chipsy owocowe, orzeszki 
ziemne, przekąski, 32 napoje energetyzujące, napoje izoto-
niczne, napoje orzeźwiające, piwo, napoje na bazie piwa, 
wyciąg z chmielu do warzenia piwa, brzeczka piwna, 34 pu-
dełka na zapałki, pojemniki na tytoń, zapalniczki, tabakierki, 
popielniczki dla palaczy, papierosy elektroniczne, papierosy, 
cygaretki, cygarnice, 35 sprzedaż za pośrednictwem sieci 
Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych produktów 
odzieżowych i ozdobnych, piwa, napojów, alkoholi, wyro-
bów tytoniowych, papierosów elektronicznych, akcesoriów 
dla palaczy, podkładek pod kufle, butelek, kufli na piwo, 
naczyń do picia, kieliszków, otwieraczy do butelek, reklamy 
radiowe i telewizyjne, reklamy za pośrednictwem mediów 
elektronicznych, zwłaszcza Internetu, usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pośrednictwem mediów 
społecznościowych, dystrybucja materiałów reklamowych 
(próbek, druków, prospektów, broszur).

(210) 498443 (220) 2019 04 08
(731) KULIK KORNELIA ANNA FACE ACADEMY,  

Broniszew Stary
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FACE ACADEMY

(531) 02.03.01, 02.03.23, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 44 salony piękności, wizaż, manicure, pedicure, 
medycyna estetyczna, makijaż permanentny.

(210) 498454 (220) 2019 04 09
(731) PANMEDICA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboszyce
(540) (znak słowny)
(540) PanMedica.pl
(510), (511) 36 organizowanie wynajmu nieruchomości 
sali operacyjnej, organizowanie wynajmu gabinetów le-
karskich, 44 usługi świadczeń medycznych - zdrowotnych 
służące do zachowania, poprawy lub zachowania, przy-
wracania zdrowia, ośrodki zdrowia, szpitale, usługi klinik 
medycznych, pomoc medyczna, badania, porady lekarskie, 
diagnostyka, leczenie, badania, analityka medyczna, reha-
bilitacje lecznicze, protetyka stomatologiczna i ortodoncja, 
usługi w zakresie medycyny pracy, badanie i tworzenie do-
kumentacji medycznej na potrzeby firm w tym firm ubez-
pieczeniowych, prowadzenie szpitali i klinik jednego dnia 
wraz z gabinetami lekarskimi i salami operacyjnymi, tera-
pia psychologiczna, aromaterapia, badania przesiewowe, 
chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], chirurgia plastycz-
na, depilacja woskiem, fizjoterapia, hospicja, implantacja 
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(wszczepianie) włosów, leczenie odwykowe pacjentów 
nadużywających środki odurzające, usługi masażu, pora-
dy medyczne w tym porady medyczne dla osób niepeł-
nosprawnych, usługi sanatoryjne, świadczenie usług me-
dycznych nad starszymi ludźmi, usługi analiz medycznych 
do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez 
laboratoria medyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia, 
usługi sztucznego zapłodnienia, usługi zapładniania meto-
dą in vitro, usługi medycyny konwencjonalnej wraz z usłu-
gami medycyny alternatywnej, usługi terapeutyczne, usłu-
gi medyczne w tym usługi medyczne klinik jednego dnia 
i turystyki medycznej (wykonywanie usług medycznych 
pacjentom przyjezdnym), usługi położnicze [akuszeria], 
prowadzenie i organizowanie zabiegów i operacji medycz-
nych w tym zabiegów i operacji z zakresu: chirurgii w tym 
chirurgii dziecięcej, chirurgii naczyniowej, chirurgii onkolo-
gicznej, kardiologii i kardiochirurgii, urologii, laryngologii, 
neurochirurgii, ortopedii, chirurgicznego leczenia otyło-
ści i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, chirurgii 
okulistycznej.

(210) 498520 (220) 2019 04 10
(731) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 04.05.02, 04.05.21, 02.01.16, 02.01.17, 02.01.23
(510), (511) 42 badania oraz usługi naukowe i ich projekto-
wanie w zakresie analizy emocji oraz interakcji człowiek-kom-
puter, analizy badawcze i analizy danych o symptomach 
emocji i zachowania użytkowników programów i kompute-
rów, projektowanie i ulepszanie oprogramowania kompute-
rowego, analizy systemów komputerowych.

(210) 498531 (220) 2019 04 10
 (310) 1924510 (320) 2018 10 10 (330) CA
(731) TS Brandco Inc., Toronto M5H 3C2, CA
(540) (znak słowny)
(540) Tokyo Smoke Pause
(510), (511) 5 marihuana medyczna, 34 suszona marihuana, 
suszone konopie siewne, rekreacyjne konopie siewne i rekre-
acyjna marihuana, 41 imprezy edukacyjne i rozrywkowe.

(210) 498539 (220) 2019 04 10
(731) WIŚNIEWSKA IRMINA AROMA, Łomża
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Aroma

(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
bary szybkiej obsługi (snack-bary), kafeterie, kawiarnie, ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, restauracje, stołówki, usługi barowe, usługi 
cateringowe.

(210) 498551 (220) 2019 04 10
 (310) 1924507 (320) 2018 10 10 (330) CA
(731) TS Brandco Inc., Toronto M5H 3C2, CA
(540) (znak słowny)
(540) Tokyo Smoke Go
(510), (511) 5 marihuana medyczna, 34 suszona marihuana, 
suszone konopie siewne, rekreacyjne konopie siewne i rekre-
acyjna marihuana, 41 imprezy edukacyjne i rozrywkowe.

(210) 498552 (220) 2019 04 10
 (310) 1924508 (320) 2018 10 10 (330) CA
(731) TS Brandco Inc., Toronto M5H 3C2, CA
(540) (znak słowny)
(540) Tokyo Smoke Rise
(510), (511) 5 marihuana medyczna, 34 suszona marihuana, 
suszone konopie siewne, rekreacyjne konopie siewne i rekre-
acyjna marihuana, 41 imprezy edukacyjne i rozrywkowe.

(210) 498554 (220) 2019 04 10
 (310) 1924509 (320) 2018 10 10 (330) CA
(731) TS Brandco Inc., Toronto M5H 3C2, CA
(540) (znak słowny)
(540) Tokyo Smoke Equalize
(510), (511) 5 marihuana medyczna, 34 suszona marihuana, 
suszone konopie siewne, rekreacyjne konopie siewne i rekre-
acyjna marihuana, 41 imprezy edukacyjne i rozrywkowe.

(210) 498555 (220) 2019 04 10
 (310) 1924511 (320) 2018 10 10 (330) CA
(731) TS Brandco Inc., Toronto, CA
(540) (znak słowny)
(540) Tokyo Smoke Ease
(510), (511) 5 marihuana medyczna, 34 suszona marihuana, 
suszone konopie siewne, rekreacyjne konopie siewne i rekre-
acyjna marihuana, 41 imprezy edukacyjne i rozrywkowe.

(210) 498668 (220) 2019 05 09
(731) KUNICKI TOMASZ, Kępa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RentSerwis WYNAJEM/SPRZEDAŻ/SERWIS SPRZĘTU 

BUDOWLANEGO

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z ma-
szynami budowlanymi, 37 wynajem sprzętu budowlanego, 
wynajem sprzętu podnośnikowego, wynajem ciężkiego 
sprzętu, wynajem sprzętu do betonowania, wynajem sprzę-
tu do robót ziemnych i koparek, wynajem sprzętu kostruk-
cyjnego i budowlanego, naprawa lub konserwacja sprzętu 
budowlanego, naprawa maszyn budowlanych i sprzętu bu-
dowlanego, naprawa i konserwacja sprzętu do robót ziem-
nych, serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych.
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(210) 498828 (220) 2019 05 31
(731) P.P.H.U. CORIN B. I M. HANCZKA SPÓŁKA JAWNA, 

Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) ONKORUN
(510), (511) 41 usługi związane z rozrywką, rekreacją i kulturą 
fizyczną w zakresie organizowania imprez sportowych maso-
wych i plenerowych, biegów, biegów ulicznych, zabaw, gier roz-
rywkowych, konkursów rozrywkowych, gier sportowych, zawo-
dów sportowych, zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych, 
pływania, obsługa salonów gier i obiektów sportowych: kortów 
tenisowych, basenów rehabilitacyjno-rekreacyjnych, sal gimna-
stycznych, siłowni, organizowanie imprez rozrywkowych oraz 
ich scenografii: pikników, festynów, widowisk, przedstawień 
artystycznych, teatralnych i literackich, koncertów muzycznych, 
dyskotek, występów folklorystycznych, konkursów sportowych, 
organizowanie balów, bankietów, przyjęć, uroczystości, spo-
tkań okolicznościowych na zlecenie osób trzecich polegające 
na zapewnieniu rozrywki, usługi świadczone przez czytelnie 
i biblioteki, organizowanie konferencji, kongresów, sympozjów, 
szkoleń, zjazdów na zlecenie osób trzecich, organizowanie lote-
rii, usługi gier hazardowych (zakłady bukmacherskie).

(210) 498831 (220) 2019 05 31
(731) P.P.H.U. CORIN B. I M. HANCZKA SPÓŁKA JAWNA, 

Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) ONCORUN
(510), (511) 41 usługi związane z rozrywką, rekreacją i kulturą 
fizyczną w zakresie organizowania imprez sportowych maso-
wych i plenerowych, biegów, biegów ulicznych, zabaw, gier roz-
rywkowych, konkursów rozrywkowych, gier sportowych, zawo-
dów sportowych, zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych, 
pływania, obsługa salonów gier i obiektów sportowych: kortów 
tenisowych, basenów rehabilitacyjno-rekreacyjnych, sal gimna-
stycznych, siłowni, organizowanie imprez rozrywkowych oraz 
ich scenografii: pikników, festynów, widowisk, przedstawień 
artystycznych, teatralnych i literackich, koncertów muzycznych, 
dyskotek, występów folklorystycznych, konkursów sportowych, 
organizowanie balów, bankietów, przyjęć, uroczystości, spo-
tkań okolicznościowych na zlecenie osób trzecich polegające 
na zapewnieniu rozrywki, usługi świadczone przez czytelnie 
i biblioteki, organizowanie konferencji, kongresów, sympozjów, 
szkoleń, zjazdów na zlecenie osób trzecich, organizowanie lote-
rii, usługi gier hazardowych (zakłady bukmacherskie).

(210) 498889 (220) 2019 04 17
(731) AMLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 37 czyszczenie budynków od wewnątrz i od ze-
wnątrz, kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych, 
handlowych, hotelowych, logistycznych, mieszkalnych, 
przemysłowych, rekreacyjno - sportowych, socjalnych, szkol-
nych, placówek służby zdrowia i garaży, mycie, dezynfek-
cyjna, doczyszczanie i konserwacja posadzek, mycie ścian 
i konstrukcji budowlanych, hal produkcyjnych i magazynów, 
czyszczenie fasad, elewacji zewnętrznych, witryn, sprząta-

nie po remontach, mycie okien i ciągów komunikacyjnych, 
zabezpieczanie warstwami ochronnymi podłóg, wymiana 
mat wejściowych, sprzątanie terenów wokół zakładów, dróg 
i chodników, odśnieżanie, rekultywacja terenów zdegrado-
wanych i/lub zdewastowanych w tym zrobów zwałowych, 
wyrobisk i wysypisk odpadów, usługi w zakresie dezynsek-
cji, dezynfekcji i deratyzacji nie w rolnictwie, pralnie, usługi 
pralnicze w zakresie prania wodnego i chemicznego, pra-
nie: dywanów, wykładzin dywanowych, tapicerki meblo-
wej, pranie i czyszczenie żaluzji i rolet, usługi budowlano 
- montażowe i remontowe w zakresie budownictwa ogól-
nego i przemysłowego, rozbiórka i burzenie obiektów bu-
dowlanych, roboty ziemne, usługi kamieniarskie, zakładanie 
stolarki budowlanej, budowlane roboty wykończeniowe: 
murarstwo, tynkowanie, malowanie, posadzkarstwo, tapeto-
wanie i oblicowywanie ścian, usługi w zakresie instalowania, 
przeglądów, konserwacji, remontów i modernizacji instalacji: 
elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych, kli-
matyzacyjnych, ogrzewania, wynajmowanie maszyn i urzą-
dzeń budowlanych, wypożyczanie maszyn do czyszczenia 
budynków i odzieży roboczej, nadzór budowlany, informacja 
budowlana, 43 usługi gastronomiczne związane z podawa-
niem potraw i napojów w barach, jadłodajniach, kafeteriach, 
kawiarniach, restauracjach i stołówkach, przygotowanie dań 
na zamówienie oraz ich dostawa - katering, obsługa imprez 
promocyjnych, okolicznościowych, plenerowych, przy-
jęć, konferencji, bankietów, zabaw, balów na zlecenie osób 
trzecich polegające na zaopatrzeniu w żywność i napoje, 
44 kompleksowa opieka i pielęgnacja terenów zielonych: 
koszenie, napowietrzanie trawników, rewitalizacja terenów 
zieleni, ogrodnictwo, ogrodnictwo krajobrazowe, projek-
towanie ogrodów, sadzenie kwiatów, krzewów ozdobnych 
i drzew.

(210) 498928 (220) 2019 04 18
(731) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Trępnowy

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOF Smart Organic Farming

(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (fitohormony), po-
lepszacze do gleby, regulatory wzrostu roślin, stymulatory 
wzrostu [inne niż do użytku medycznego lub weterynaryj-
nych], bakterie [inne niż do celów medycznych lub wetery-
naryjnych], biostymulatory (środki oddziałujące na procesy 
życiowe roślin w inny sposób niż składnik pokarmowy), środki 
chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, 
insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki do ochrony 
nasion, aktywatory biologiczne, aktywatory [środki chemicz-
ne], naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające wzrost ro-
ślin, chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, 
chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, 
płyny wspomagające do użytku wraz z dodatkami do fungicy-
dów, środki nawilżające do użytku jako środki wspomagające 
do preparatów ochrony roślin, środki do wspomagania wzro-
stu roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin z mikroorga-
nizmami, środki nawilżające do użytku z rolniczymi środkami 
chemicznymi, środki nawilżające do użytku w preparatach 
przeciw szkodnikom, środki ochrony roślin przeciw patoge-
nom, produkty chemiczne do hamowania rozwoju chwastów, 
5 pestycydy, preparaty chemiczne do zwalczania szkodników, 
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środki grzybobójcze, środki chwastobójcze, preparaty do nisz-
czenia robactwa, insektycydy, fungicydy, herbicydy, 31 nasio-
na, sadzonki, cebulki i rozsady do hodowli roślin, pasze.

(210) 498929 (220) 2019 04 18
(731) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Trępnowy

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Organic Booster

(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (fitohormony), polep-
szacze do gleby, regulatory wzrostu roślin, stymulatory wzrostu 
[inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych], bakterie 
[inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], biosty-
mulatory (środki oddziałujące na procesy życiowe roślin w inny 
sposób niż składnik pokarmowy), środki chemiczne do ochrony 
roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciw-
pasożytnicze], środki do ochrony nasion, aktywatory biologiczne, 
aktywatory [środki chemiczne], naturalne i syntetyczne czynniki 
wspomagające wzrost roślin, chemiczne środki wspomagają-
ce do użytku w rolnictwie, chemiczne środki wspomagające 
do użytku w ogrodnictwie, płyny wspomagające do użytku 
wraz z dodatkami do fungicydów, środki nawilżające do użytku 
jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin, środki 
do wspomagania wzrostu roślin, środki do wspomagania wzro-
stu roślin z mikroorganizmami, środki nawilżające do użytku z rol-
niczymi środkami chemicznymi, środki nawilżające do użytku 
w preparatach przeciw szkodnikom, środki ochrony roślin prze-
ciw patogenom, produkty chemiczne do hamowania rozwoju 
chwastów, 5 pestycydy, preparaty chemiczne do zwalczania 
szkodników, środki grzybobójcze, środki chwastobójcze, prepa-
raty do niszczenia robactwa, insektycydy, fungicydy, herbicydy, 
31 nasiona, sadzonki, cebulki i rozsady do hodowli roślin, pasze.

(210) 499002 (220) 2019 04 19
(731) STOWARZYSZENIE DYSTRYBUTORÓW 

WIELKOPOLSKA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PYRLANDIA PIWO RZEMIEŚLNICZE POSNANIA 

SZLACHETNY SMAK WIELKOPOLSKI PIWO warzone 
z dodatkiem ziemniaków

(531) 02.01.04, 19.01.06, 27.05.01, 11.03.03, 07.01.01, 05.09.14, 
03.04.11, 26.01.04, 26.01.16, 29.01.14

(510), (511) 32 piwo.

(210) 499028 (220) 2019 04 19
(731) KOWAL DOMINIK TOMASZ KADOM, Pruszków
(540) (znak słowny)
(540) mls
(510), (511) 35 wynajmowanie powierzchni na cele rekla-
mowe w zakresie branży nieruchomości poprzez Internet, 
udostępnianie powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń re-
klamowych lub handlowych o tematyce nieruchomości po-
przez Internet.

(210) 499070 (220) 2019 05 20
(731) DZIEWIĄTKOWSKI ANTONI AB9, Sokółka
(540) (znak słowny)
(540) KRESOWIA
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napo-
je, tymczasowe zakwaterowanie, usługi hotelowe, usługi 
restauracyjne.

(210) 499077 (220) 2019 04 23
(731) KOŃCZAL EDYTA, STOLARCZYK IRENA, KOŃCZAL 

JACEK P.P.H.U. STOLKO SPÓŁKA CYWILNA, Słupsk
(540) (znak słowny)
(540) Stolko
(510), (511) 16 folia, folia spożywcza, folia z tworzyw sztucz-
nych do owijania, zawijania i pakowania, worki z tworzyw 
sztucznych, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania 
na żywność, 17 folia z tworzyw sztucznych - półprodukty, fo-
lia z tworzyw sztucznych nie do pakowania lub zawijania, fo-
lia rozdmuchiwana inna niż do pakowania, wytłaczane two-
rzywa sztuczne do użytku w produkcji, tworzywa sztuczne 
półprzetworzone, 22 worki do przechowywania i transpor-
tu, torby z tworzyw sztucznych do przechowywania i trans-
portowania materiałów.

(210) 499087 (220) 2019 04 23
(731) PĄGOWSKI PIOTR, SAŁAS-SZLEJTER KAROLINA BIOUP 

SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOUP

(531) 26.01.01, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała: toniki, 
hydrolaty, olejki, serum, kremy, balsamy, peelingi, masła, dez-
odoranty, pasty do zębów, pomadki, olejki myjące, żele, pian-
ki, płyny micelarne, szampony, odżywki do włosów, wcierki 
do włosów, kwas hialuronowy, pomady, mleczka, mydła, ma-
seczki, kule i proszki do kąpieli.
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(210) 499095 (220) 2019 04 24
(731) IF.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe, 35 reklama, świad-
czenie usług w zakresie marketingu internetowego i pozy-
cjonowania stron internetowych, 41 prowadzenie szkoleń 
z zakresu pozycjonowania i marketingu internetowego, 
42 projektowanie i ulepszanie oprogramowania kompute-
rowego, przeprowadzanie analiz systemów komputerowych 
w celu przedstawienia propozycji zmian, doradztwo w za-
kresie oprogramowania.

(210) 499107 (220) 2019 04 24
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH 

WAGNER-SERVICE P.S.W. WILCZEK SPÓŁKA JAWNA, 
Świętochłowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA MALOWANIA

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 37 nakładanie farby w sprayu, lakierowanie, ma-
lowanie i lakierowanie, powlekanie [malowanie], 40 usługi 
mieszania farb, mieszanie niestandardowych kolorów farb, 
powlekanie proszkowe, obróbka części metalowych w celu 
zapobiegania korozji przy wykorzystaniu cynkowania ognio-
wego i procesów powlekania proszkowego, 41 nauczanie 
i szkolenia, skomputeryzowane szkolenia, szkolenia w dzie-
dzinie oprogramowania, szkolenia dla dorosłych, usługi szko-
lenia personelu, prowadzenie warsztatów [szkolenia], usługi 
szkolenia dla personelu, szkolenia związane ze sprzętem 
komputerowym, szkolenia z obsługi systemów skompute-
ryzowanych, usługi w zakresie szkolenia zawodowego, szko-
lenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, pokazy [szkolenia] 
technik malowania i dekoracji, szkolenia z zakresu obsługi 
programów komputerowych, usługi edukacyjne związane 
ze szkoleniami zawodowymi, kursy edukacyjne związane 
z automatyzacją, 42 analiza farb, planowanie projektu, usługi 
w zakresie dostosowywania oprogramowania komputero-
wego do potrzeb klienta, badania związane ze skompute-
ryzowaną automatyzacją procesów przemysłowych, bada-
nia z zakresu skomputeryzowanej automatyzacji procesów 
technicznych, rozwój, programowanie i wdrażanie opro-
gramowania komputerowego, usługi w zakresie rozwoju 
przemysłowego, usługi badawczo-rozwojowe, naprawa 
oprogramowania komputerowego, utrzymanie i naprawa 
oprogramowania, naprawa [konserwacja, aktualizacja] opro-
gramowania komputerowego, instalacja, utrzymanie, napra-
wa i serwis oprogramowania komputerowego.

(210) 499145 (220) 2019 04 25
(731) PIEKARNIA BOBOWSKA ROGALA  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bobowa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Grzebyk

(531) 01.01.01, 26.11.03, 29.01.12
(510), (511) 30 ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze.

(210) 499177 (220) 2019 04 26
(731) VBR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Mnich

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VBR Polska

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aparatura i urządzenia do gromadzenia i prze-
chowywania energii elektrycznej, prostowniki, 11 instalacje 
i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczysz-
czania powietrza.

(210) 499179 (220) 2019 04 26
(731) IBRM MOTORAPORTY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBRM MOTORAPORTY.PL

(531) 18.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie sporządzania analiz w za-
kresie rynku motoryzacyjnego, usługi w zakresie badań 
marketingowych.

(210) 499187 (220) 2019 04 26
(731) Kik Textilien und Non-Food GmbH, Bönen, DE
(540) (znak słowny)
(540) kik ubranie kupione z głową
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie to-
warów takich jak: odzież, obuwie i nakrycia głowy, sztucz-
na biżuteria, kosmetyki, produkty perfumeryjne, materiały 
piśmienne, artykuły gospodarstwa domowego, miano-
wicie przybory do użytku w gospodarstwie domowym, 
naczynia, pojemniki, kosze i koszyki do użytku domowe-
go, akcesoria do sprzątania, tace, termometry, rękawiczki, 
termosy, tarki, sitka, cedzaki, nożyczki, wiadra, rozpylacze, 
wieszaki i haczyki na ubrania, rolki do czyszczenia ubrań, 
suszarki do bielizny, stołki, taborety ze schodkiem, półki 
na buty, haki, haczyki, gumki elastyczne, zamknięcia za-
bezpieczające, słomki do napojów, pojemniki do trans-
portu, zastawa stołowa, talerze, sprzęt, naczynia i akceso-
ria do gotowania, bielizna stołowa, pościelowa i domowa, 
pościel, koce, sprzęt kuchenny, przybory do czyszczenia, 
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preparaty do czyszczenia i polerowania, artykuły do prze-
chowywania, zabawki, ozdoby, książki, świeczki, walizki 
i torby, parasole, wykładziny dywanowe i dywany, chod-
niki, maty, narzędzia, artykuły spożywcze i napoje, karma 
dla zwierząt i akcesoria dla zwierząt domowych, elektrycz-
ne i elektroniczne przybory do użytku w gospodarstwie 
domowym, elektroniczne urządzenia rozrywkowe, meble 
i wyposażenie, artykuły do robótek ręcznych i do ręko-
dzieła, artykuły pasmanteryjne, artykuły oświetleniowe, 
akcesoria na przyjęcia, artykuły sportowe, artykuły samo-
chodowe, pestycydy, sprzedaż on-line w zakresie towa-
rów takich jak: odzież, obuwie i nakrycia głowy, sztuczna 
biżuteria, kosmetyki, produkty perfumeryjne, materiały 
piśmienne, artykuły gospodarstwa domowego, zastawa 
stołowa, talerze, sprzęt, naczynia i akcesoria do gotowa-
nia, bielizna stołowa, pościelowa i domowa, pościel, koce, 
sprzęt kuchenny, mianowicie przybory do użytku domo-
wego, kuchennego, do gotowania i do pieczenia, artykuły 
kuchenne, urządzenia kuchenne, noże kuchenne, przy-
rządy tnące, wagi kuchenne, pojemniki kuchenne, for-
my do ciast, pędzle kuchenne, tekstylne ścierki i ręczniki 
kuchenne, uchwyty do ręczników kuchennych, przybory 
do czyszczenia, preparaty do czyszczenia i polerowania, 
artykuły do przechowywania, zabawki, ozdoby, książki, 
świeczki, walizki i torby, parasole, wykładziny dywanowe 
i dywany, chodniki, maty, narzędzia, artykuły spożywcze 
i napoje, karma dla zwierząt i akcesoria dla zwierząt do-
mowych, elektryczne i elektroniczne przybory do użytku 
w gospodarstwie domowym, elektroniczne urządzenia 
rozrywkowe, meble i wyposażenie, artykuły do robótek 
ręcznych, do rękodzieła i inne artykuły kreatywne, arty-
kuły pasmanteryjne, artykuły oświetleniowe, akcesoria 
na przyjęcia, artykuły sportowe, artykuły samochodowe, 
pestycydy.

(210) 499198 (220) 2019 04 26
(731) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAMZIRI SAPERAVI

(531) 25.01.15, 25.01.19, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina.

(210) 499199 (220) 2019 04 26
(731) BOŻYK WŁODZIMIERZ, Gdynia;
KŁOS KLAUDIUSZ ANDRZEJ, Skórcz
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) CHORS

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, odzież sportowa, odzież do biegania, 
odzież dla rowerzystów, odzież triathlonowa, koszulki bez rę-
kawów do biegania, koszulki z krótkim rękawem, funkcjonalne 
koszulki termoaktywne, topy do biegania, szorty sportowe, 
spodenki, legginsy, bluzy sportowe, kurtki sportowe, spodnie 
sportowe, spodnie joggingowe, kamizelki, skarpetki sportowe, 
skarpety termoaktywne, rękawiczki, bandany na szyję, chusty 
[odzież], czapki sportowe, daszki przeciwsłoneczne, bielizna 
termoaktywna, odzież codzienna, T-shirty z krótkim ręka-
wem, koszulki bez rękawów, bluzy z kapturem, kurtki [odzież], 
spodnie, skarpetki, czapki [nakrycia głowy], koszule, bielizna 
osobista, buty sznurowane, buty sportowe, buty do biegania, 
bluzy dresowe, kurtki dresowe, spodnie dresowe.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 499205 (220) 2019 04 26
(731) GLENSZCZYK-GOLARA ANGELIKA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRÓL KRÓLIK

(531) 26.01.16, 03.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, ubrania dla dzieci, nakrycia głowy, 
obuwie.

(210) 499207 (220) 2019 04 26
(731) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAMZIRI PIROSMANI
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(531) 25.01.15, 25.01.19, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina.

(210) 499218 (220) 2019 04 28
(731) MULTIINSTAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) SUPRERA
(510), (511) 11 urządzenia centralnego ogrzewania, instala-
cje centralnego ogrzewania.

(210) 499221 (220) 2019 04 28
(731) MULTIINSTAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.01, 26.03.07, 29.01.12
(510), (511) 11 urządzenia centralnego ogrzewania, instala-
cje centralnego ogrzewania.

(210) 499223 (220) 2019 04 29
(731) LEASING RBB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Jarocin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RBB

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe materiały budowlane, metalowe ele-
menty budowlane, budowlane elementy konstrukcyjne z me-
talu, metalowe, strukturalne elementy budowlane, metalowe, 
strukturalne ramy budowlane, budowlane materiały metalo-
we, artykuły metalowe do użytku w budownictwie, arkusze 
stalowe do użytku w budownictwie, balustrady metalowe, 
banery reklamowe metalowe [konstrukcje], barierki metalowe, 
beczki z metalu, belki metalowe, belki metalowe do celów bu-
dowlanych, blacha (płyty, arkusze) z metalu, blacharskie (ma-
teriały -) dla budownictwa, bramy metalowe, części budowli 
z metalu, dachowe rynny metalowe, pokrycia dachowe meta-
lowe, dachówka metalowa, drabiny metalowe, drobne wyro-
by metalowe, drobne wyroby żelazne do budynków, drobnica 
metalowa do drzwi, drut, dźwigary metalowe, folia aluminio-
wa, gotowe elementy budowlane [metalowe], kanały wenty-
lacyjne z metalu do budynków, kanały metalowe, kątowniki 
metalowe, klamry do użytku w budownictwie, kołnierze me-
talowe, konstrukcje metalowe, konstrukcje budowlane z me-
talu, kształtowniki metalowe, listwy metalowe, maszty [słupy] 
metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, metale nieszla-

chetne i ich stopy, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okien-
ne, drzwi aluminiowe, elementy drzwiowe metalowe, futryny 
do drzwi metalowe, metalowe elementy dachowe, metalowe 
kątowniki stalowe, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, 
metalowe odlewy, metalowe profile, obrzeża metalowe, obu-
dowy metalowe, odkuwki z metali, okładziny metalowe, oku-
cia metalowe, okratowanie metalowe, panele metalowe, płyty 
metalowe, podpory metalowe, podkładki metalowe, pojem-
niki metalowe do przechowywania i transportu towarów, po-
łączenia metalowe do rur, pokrywy z metalu, poręcze metalo-
we, prefabrykowane konstrukcje metalowe, prefabrykowane 
rusztowania metalowe, pręty z metalu, pręty stalowe, profile 
metalowe, rury i rurki metalowe, rury, rurki i przewody giętkie 
i wyposażenie do nich, w tym zawory, metalowe, rury kołnie-
rzowe metalowe, rynny ściekowe metalowe, schody z metalu, 
słupy metalowe, słupki metalowe, słupy stalowe, śruby meta-
lowe, stal, stal konstrukcyjna, stal powlekana, stal prętowa, stal 
profilowa, stal w formie arkuszy, prętów, listew i kęsów, stopy 
metali do dalszej produkcji, stopy stali, szkielety konstrukcyjne 
metalowe, szkielety metalowe [budownictwo], taśma stalo-
wa, taśmy metalowe, tralki metalowe, wiaty z metalu, włazy 
metalowe, zaciski metalowe, zaciski do rur i kabli, metalowe, 
zaciski do rur wykonane z metalu, zamknięcia metalowe, 
zatrzaski metalowe, zatyczki metalowe, zawiasy metalowe, 
zbiorniki metalowe, zbrojeniowe (materiały -) dla budownic-
twa [metalowe], zbrojeniowe (materiały -) do betonu, metalo-
we, złącza do rur (metalowe), złączki metalowe do rur, wyroby 
ze stali, 7 maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, 
dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, maszyny ogrod-
nicze, rozdrabniacze [maszyny], maszyny wibracyjne [rolnicze 
maszyny], maszyny rozrzucające nawóz, rolnicze maszyny 
rozprowadzające, maszyny ścinkowo - układające, mieszarki 
zbożowe [maszyny], urządzenia do napowietrzania [maszyny], 
maszyny rolnicze do siania, maszyny rolnicze do nawożenia, 
maszyny rolnicze do orki, rębarki do okrągłych beli [maszy-
ny], maszyny do użytku w rolnictwie, maszyny do zbijania bel 
słomy, maszyny uprawowe do użytku rolniczego, maszyny 
do uprawianie roli holowane za pojazdem, chwytaki do siana 
[maszyny lub części maszyn], urządzenia do rozdrabiania i roz-
rzucania bel słomy [maszyny], wały do maszyn, wały [sprzęt 
rolniczy w postaci przyczep do traktorów], maszyny budowla-
ne, maszyny do budowy dróg, frezarki do nawierzchni [maszy-
ny], maszyny budowlane do konstrukcji betonowych, koparki 
(czerparki) [maszyny], koparki, akcesoria [przystawki] do kopa-
rek, łyżki ładujące do koparek, noże (części do maszyn), noże 
tokarskie do obrabiarek do metalu, maszyny do zrywania, łyżki 
[części maszyn], maszyny i urządzenia do obróbki i przetwór-
stwa, strugarki [maszyny], tokarki [maszyny], maszyny ścierne, 
szlifierki [maszyny], noże do maszyn, ostrza [części maszyn], 
narzędzia szlifierskie [maszyny lub części maszyn], frezarki pio-
nowe [maszyny], frezarki pionowe [części do maszyn], frezy 
obrotowe [części do maszyn], maszyny do cięcia, urządzenie 
do wykańczania metali [maszyny], maszyny do formowania 
metali, maszyny do obróbki metali, 36 leasing finansowy, 
świadczenie finansowych usług leasingowych, finansowanie 
zakupów w formie leasingu, doradztwo finansowe, analizy 
finansowe, opracowania finansowe, finansowe (doradztwo -), 
finansowe (informacje -), działalność finansowa, usługi finan-
sowania, wyceny finansowe nieruchomości, usługi finansowo 
- inwestycyjne, usługi konsultingu finansowego, finansowanie 
leasingu pojazdów, informacje finansowe i wyceny, zarządza-
nie finansowe dotyczące inwestycji, 39 usługi transportowe, 
transport lądowy, transport towarów, logistyka transportu, 
organizowanie transportu, transport samochodami ciężaro-
wymi, przewóz towarów, magazynowanie towarów, transport 
i składowanie towarów, składowanie towarów, konfekcjono-
wanie towarów, spedycja towarów, organizowanie transportu 
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towarów, pakowanie i składowanie towarów, transport i do-
stawy towarów, przewożenie i dostarczanie towarów, 40 usłu-
gi w zakresie obróbki metalu, obróbka metali, kucie metali, 
tłoczenie metalu, wykańczanie metali, galwanizowanie metali, 
powlekanie metalu, odlewanie metali, tłoczenie metali, cięcie 
metalu, cięcie stali, obróbka metalurgiczna, obróbka metalu 
[kucie], obróbka metalu [kształtowanie], usługi topienia metali, 
wiercenie w metalach, platerowanie i laminowanie metali, for-
mowanie metali na zimno, obróbka i powlekanie powierzchni 
metalowych, obróbka powierzchni metalowych poprzez po-
lerowanie ścierne, chromowanie twarde i niklowanie twarde 
powierzchni metali, obróbka cieplna metalowych rur i prze-
wodów rurowych, wytwarzanie na zamówienie poprzez bez-
pośrednie spiekanie laserowe metali.

(210) 499244 (220) 2019 04 29
(731) PARKI TRAMPOLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JUMP ARENA

(531) 14.03.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 centra rozrywki, usługi parków rozrywki, pro-
wadzenie parków rozrywki.

(210) 499245 (220) 2019 04 29
(731) VOIGT KLINIKA OKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bibice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOIGT Klinika Oka

(531) 02.09.04, 26.04.03, 26.04.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 ambulatoryjna opieka medyczna, analizy 
medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, usługi klinik me-
dycznych, usługi optyczne, usługi terapeutyczne, badania 
w zakresie diagnozy stanu zdrowia, chirurgia, kliniki medycz-
ne, opieka medyczna i zdrowotna, opieka pielęgniarska (me-
dyczna), usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi 
lekarskie, usługi medyczne świadczone przez kliniki i szpitale, 
badania przesiewowe.

(210) 499258 (220) 2019 04 29
(731) DELKO SPÓŁKA AKCYJNA, Śrem
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pan Ogrodnik

(531) 02.01.01, 02.01.13, 02.01.15, 02.01.30, 05.09.24, 05.09.25, 
05.09.99, 26.01.02, 26.01.14, 26.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.01, 29.01.06

(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, środki chemicz-
ne dla ogrodnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, 
insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, preparaty 
do regulacji wzrostu roślin, saletra, siarczany, sole jako nawo-
zy, superfosfaty, ziemia do uprawy, preparaty do użyźniania 
gleby, 8 narzędzia ręczne do niszczenia chwastów, przyci-
nacze do drzew, grabie, łopatki, łopaty, nożyce ogrodnicze, 
ręczne opryskiwacze do środków owadobójczych, widełki 
do pielenia, sekatory, szpachle, szpadle, toporki, siekierki, wi-
dły, 21 konewki, osłonki do doniczek, doniczki.

(210) 499326 (220) 2019 04 30
(731) STOLC ROBERT, STOLC ZYGMUNT ZAKŁAD 

OPTYCZNY STOLC SPÓŁKA CYWILNA STOLC ROBERT 
I STOLC ZYGMUNT, Słupsk

(540) (znak słowny)
(540) SOLANO OPTYK
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej towa-
rów: aparatury i instrumentów optycznych, usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej towarów takich jak: kosmetyki, prepa-
raty do pielęgnacji twarzy i oczu, płyny do oczu, roztwory 
do czyszczenia szkieł okularów i soczewek, preparaty czysz-
czące do szkieł kontaktowych, płyny do przemywania oczu, 
krople do nawilżania oczu, środki dezynfekcyjne do szkieł 
kontaktowych, roztwory do płukania i sterylizacji soczewek 
kontaktowych, roztwory nawilżające i neutralizujące do so-
czewek kontaktowych, preparaty czyszczące do soczewek 
kontaktowych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
oczu, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów takich 
jak: aparatura optyczna, okulary, okulary korekcyjne, okula-
ry przeciwsłoneczne, okulary przeciwoślepieniowe, okulary 
ochronne, okulary przemysłowe, okulary sportowe, binokle, 
oprawki do okularów, oprawki do binokli, soczewki (szkła) 
optyczne, soczewki optyczne korekcyjne, soczewki do oku-
larów, soczewki optyczne do okularów słonecznych, soczew-
ki antyrefleksyjne, zestawy soczewek, soczewki wykonywane 
na receptę, soczewki z tworzyw sztucznych, szkła kontakto-
we, szkła korekcyjne do okularów, szkła optyczne, bibeloty 
okularowe, elementy opraw do okularów, etui na okulary i bi-
nokle, pojemniczki na szkła kontaktowe, łańcuszki i sznurecz-
ki do okularów i binokli, artykuły do pielęgnacji okularów, pa-
ski do okularów, smycze do okularów, przybory do dekoracji 
i napraw okularów, lupka z pojemnikiem, śrubki do okularów, 
zapasowe elementy do oprawek, śrubokręty do okularów, 
klucz do śrubek, folie soczewkowe, artykuły optyczne, etui 
przystosowane do szkieł kontaktowych, etui na akceso-
ria optyczne, smycze do okularów, urządzenia i przyrządy 
optyczne, 44 usługi okulistyczne i optyczne w pełnym za-
kresie, doraźna pomoc okulistyczna, usługi diagnozowania 
i badania wzroku (zakłady optyczne), usługi komputerowe-
go badania wzroku, doradztwo w zakresie profilaktyki oku-
listycznej, doradztwo w zakresie doboru okularów, dopa-
sowywanie okularów, usługi optometryczne i ortoptyczne, 
doraźna pomoc okulistyczna, usługi kosmetyki okulistycznej, 
dopasowywanie okularów, dopasowywanie soczewek kon-
taktowych, dopasowywanie soczewek optycznych, usługi 
informacyjne dotyczące soczewek kontaktowych.

(210) 499330 (220) 2019 04 30
(731) STOLC ROBERT, STOLC ZYGMUNT  

ZAKŁAD OPTYCZNY STOLC SPÓŁKA CYWILNA  
STOLC ROBERT I STOLC ZYGMUNT, Słupsk
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(540) (znak słowny)
(540) OPTYK SOLANO
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej towa-
rów: aparatury i instrumentów optycznych, usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej towarów takich jak: kosmetyki, preparaty 
do pielęgnacji twarzy i oczu, płyny do oczu, roztwory do czysz-
czenia szkieł okularów i soczewek, preparaty czyszczące do szkieł 
kontaktowych, płyny do przemywania oczu, krople do nawil-
żania oczu, środki dezynfekcyjne do szkieł kontaktowych, roz-
twory do płukania i sterylizacji soczewek kontaktowych, roz-
twory nawilżające i neutralizujące do soczewek kontaktowych, 
preparaty czyszczące do soczewek kontaktowych, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji oczu, usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej towarów takich jak: aparatura optyczna, okulary, 
okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, okulary przeciw-
oślepieniowe, okulary ochronne, okulary przemysłowe, okulary 
sportowe, binokle, oprawki do okularów, oprawki do binokli, 
soczewki (szkła) optyczne, soczewki optyczne korekcyjne, so-
czewki do okularów, soczewki optyczne do okularów słonecz-
nych, soczewki antyrefleksyjne, zestawy soczewek, soczewki 
wykonywane na receptę, soczewki z tworzyw sztucznych, szkła 
kontaktowe, szkła korekcyjne do okularów, szkła optyczne, bi-
beloty okularowe, elementy opraw do okularów, etui na okulary 
i binokle, pojemniczki na szkła kontaktowe, łańcuszki i sznu-
reczki do okularów i binokli, artykuły do pielęgnacji okularów, 
paski do okularów, smycze do okularów, przybory do dekoracji 
i napraw okularów, lupka z pojemnikiem, śrubki do okularów, 
zapasowe elementy do oprawek, śrubokręty do okularów, klucz 
do śrubek, folie soczewkowe, artykuły optyczne, etui przysto-
sowane do szkieł kontaktowych, etui na akcesoria optyczne, 
smycze do okularów, urządzenia i przyrządy optyczne, 44 usłu-
gi okulistyczne i optyczne w pełnym zakresie, doraźna pomoc 
okulistyczna, usługi diagnozowania i badania wzroku (zakłady 
optyczne), usługi komputerowego badania wzroku, doradztwo 
w zakresie profilaktyki okulistycznej, doradztwo w zakresie do-
boru okularów, dopasowywanie okularów, usługi optometrycz-
ne i ortoptyczne, doraźna pomoc okulistyczna, usługi kosme-
tyki okulistycznej, dopasowywanie okularów, dopasowywanie 
soczewek kontaktowych, dopasowywanie soczewek optycz-
nych, usługi informacyjne dotyczące soczewek kontaktowych.

(210) 499332 (220) 2019 04 30
(731) ROŻEK WOJCIECH FRANCESCO, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) pizzeria francesco
(510), (511) 30 makarony, potrawy na bazie makaronów lub 
mąki, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi w za-
kresie prowadzenia pizzerii, restauracji, barów, kawiarni, pu-
bów i innych placówek gastronomicznych, przygotowywanie 
dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa.

(210) 499336 (220) 2019 04 30
(731) ROŻEK WOJCIECH FRANCESCO, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Francesco pizzeria

(531) 01.15.05, 13.03.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 makarony, potrawy na bazie makaronów lub 
mąki, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi w za-
kresie prowadzenia pizzerii, restauracji, barów, kawiarni, pu-
bów i innych placówek gastronomicznych, przygotowywa-
nie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa.

(210) 499357 (220) 2019 05 02
(731) BARLINEK SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEAR & WOOD wooDen FLoors

(531) 03.01.14, 06.01.02, 26.01.05, 27.05.01
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, podłogi 
niemetalowe, podłogi z drewna, deski, deski parkietowe, de-
ski podłogowe, deski podłogowe klejone i nieklejone, panele 
podłogowe, parkiety, mozaiki, płytki podłogowe niemetalo-
we, płytki podłogowe parkietowe, listwy przypodłogowe, co-
koły, tarcica podłogowa, deski tarasowe, drewniane elementy 
na tarasy i balkony, elementy konstrukcyjne tarasów i balko-
nów z drewna oraz z plastiku lub tworzyw sztucznych, altanki, 
systemy plastikowe oraz z tworzyw sztucznych do montowa-
nia desek i elementów drewnianych, drewno: piłowane, he-
blowane, obrobione, fornirowane, budowlane, konstrukcyjne, 
użytkowe, materiały konstrukcyjne niemetalowe, materiały 
wykładzinowe niemetalowe, niemetalowe: drzwi, okna, bra-
my, osłony okienne, płoty, płyty stolarskie, stolarka budowla-
na, stolarka wykończeniowa, parapety niemetalowe, schody 
niemetalowe, schody drewniane, tralki, balustrady, poręcze, 
forniry, drewno na fornir, elewacje niemetalowe, pokrycia nie-
metalowe dla budownictwa, płytki ścienne, boazeria drew-
niana, sklejka, klejonka drewniana, niemetalowe elementy 
montażowe, elementy montażowe plastikowe lub z tworzyw 
sztucznych, niemetalowe: profile dla budownictwa, rusz-
towania, zbrojenia, futryny, pochwyty, antaby, sprężyny, 
gzymsy, ościeżnice, zasuwy, rolki, prowadnice, progi, ramy, 
nadproża, gzymsy, ograniczniki, podpory, kątowniki, wkładki, 
samozamykacze, zasuwy, profile, zatrzaski, zawiasy, uszczelki, 
szprosy, nawiewniki, okapniki, podkładki, zaślepki, złączki.

(210) 499358 (220) 2019 05 02
(731) BARLINEK SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) owline
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(531) 26.02.01, 26.03.06, 27.05.01
(510), (511) 1 kleje poliuretanowe do podłóg drewnianych, 
grunt do podłóg, grunty reaktywne, kleje do gruntowania 
i wykańczania, żywice syntetyczne w stanie surowym, two-
rzywa sztuczne w stanie surowym, kleje (spoiwa) przezna-
czone dla przemysłu, kity i inne pasty do wypełniania, lami-
naty z papieru o zwiększonej czułości, powłoki do renowacji 
pokryć podłóg [inne niż farby lub oleje], składniki chemicz-
ne dla budownictwa, chemiczne związki utrwalające, grunt 
do ścian, membrany do impregnacji wodoodpornej w posta-
ci płynów chemicznych do użytku w budownictwie, miesza-
niny chemiczne do stosowania w przemyśle budowlanym, 
mieszanki izolacyjne do ochrony przed wilgocią [inne niż far-
by], mieszanki zabezpieczające przed wilgocią [inne niż far-
by], powłoki ochronne do budynków [inne niż farby lub oleje], 
skrobia do mocowania podłóg, surfaktanty do użytku w kon-
serwacji powierzchni podłóg, surfaktanty do użytku w pokry-
waniu powierzchni podłóg, wypełniacze mineralne, 2 grunt 
głębokopenetrujący, podkłady (chemia), farby gruntowe, 
powłoki gruntowe, mieszanki gruntujące, uszczelniające pod-
kłady gruntowe, rozcieńczalniki do powłok gruntowych, farby 
i oleje, powłoki do użytku jako podkłady gruntowe, podkłady 
do przygotowywania powierzchni do malowania, farby, po-
kosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające 
drewno, koloranty, barwniki, żywice naturalne w stanie suro-
wym, bejce do drewna, barwniki, farby, pokosty, lakiery, pre-
paraty do konserwacji drewna, środki zapobiegające korozji 
i zabezpieczające drewno, oleje do drewna, ochronne oleje 
do drewna, oleje do konserwacji drewna, mieszanki uszczel-
niające (farby i oleje), oleje stosowane do obróbki drewna, 
mieszaniny pochłaniające kurz. nawilżające i wiążące, świece 
i knoty do oświetlenia, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, 
barwniki, koloranty, pigmenty i tusze, powłoki, rozcieńczalniki 
I zagęszczacze do powłok, barwników i tuszów, żywice natu-
ralne w stanie surowym, barwnik do drewna, barwniki, barw-
niki do nakładania na drewno, barwniki rozpuszczalnikowe 
do drewna, ekstrakt z drewna barwiącego, drewno barwiące, 
bejce do podłóg, bejce do drewna, bejce, barwniki uszczelnia-
jące przed wpływami atmosferycznymi, grzybobójcze bejce 
hydrofobowe, produkty postarzające do barwnika do stolar-
stwa artystycznego, lakiery i pokosty, lakiery do drewna, po-
litura, powłoki przezroczyste stosowane jako farby, powłoki 
w sprayu [lakiery], lakiery ochronne do podłóg, lakiery siliko-
nowe, lakiery w postaci powłok, mieszaniny do osuszania farb, 
podkładowe lakiery ochronne, pokosty [inne niż pokost izola-
cyjny], preparaty do suszenia lakierów, transparentne materia-
ły wykończeniowe do drewna, utrwalacze [lakiery], preparaty 
do konserwacji i zabezpieczania, dodatki do użytku w powło-
kach, karbonyl [do konserwacji drewna], kreozot do ochro-
ny drewna, oleje do konserwacji drewna, oleje stosowane 
do obróbki drewna, preparaty [farby] zawierające środki chro-
niące drewno przed atakami owadów, preparaty [farby] za-
wierające środki zapobiegające gniciu drewna, uszczelniające 
płyny [konserwanty] do drewna, benzyna lakowa do użytku 
jako rozcieńczalnik do farb, 3 preparaty do mycia, czyszcze-
nia i konserwacji podłóg, oleje czyszczące, zmywacze, oleje 
pielęgnacyjne, środki do czyszczenia, polerowania, szorowa-
nia i ścierania, preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki 
zapachowe do celów domowych, kremy do polerowania, la-
kiery (środki do usuwania -), mieszanka do polerowania pod-
łóg, mieszaniny do nabłyszczania podłóg, mieszanki do pie-
lęgnacji podłóg, mieszanki polerujące, mieszanki usuwające 
farbę, naturalne olejki do celów oczyszczających, nasączone 
ściereczki do polerowania, naturalne pasty do podłóg, natu-
ralne woski do podłóg, nawilżane chusteczki nasączone środ-
kiem oczyszczającym, oleje czyszczące, olejek terpentynowy 

[preparat odtłuszczający], pasta do podłogi, pasty płynne 
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, 
preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, 
płyny do czyszczenia, płyny do mycia, płyny do szorowania, 
preparaty do usuwania pleśni, preparaty do polerowania 
pielęgnujące drewno, preparaty do polerowania, preparaty 
do usuwania powłok podłogowych, preparaty do usuwania 
wosku, preparaty do usuwania wosku z podłóg, preparaty 
myjące, rozpuszczalniki do usuwania farb, rozpuszczalniki 
do usuwania lakierów, roztwory do szorowania, wosk do pod-
łóg, wosk do parkietów, 8 narzędzia ręczne do montażu 
podłóg - zestawy montażowe ręczne, kliny zaciskowe, łapy, 
ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materia-
łów, budowlane, do naprawy i konserwacji, narzędzia ręczne 
budowlane, do naprawy i konserwacji, młotki, młotki miękkie 
i młoty, przyrządy do mocowania i łączenia, ręczne narzę-
dzia do obcinania, wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzch-
ni, noże, narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, narzędzia 
ręczne, narzędzia i przyrządy ręczne (ręcznie obsługiwane), 
narzędzia do okrawania, 17 podkłady dla podłóg w systemie 
pływającym w tym laminaty, podkłady podłogowe kon-
trolujące dźwięk, laminaty zawierające pianki poliamidowe 
do termoizolacji, laminaty zawierające pianki poliamidowe 
do izolacji akustycznej, laminaty zawierające pianki poliami-
dowe do użytku jako środki ognioodporne, termozgrzewalne 
laminaty z tworzyw sztucznych do użytku w produkcji, mate-
riały uszczelniające, wypełniające i izolacyjne, artykuły i ma-
teriały izolacyjne i zabezpieczające, giętkie rury, rurki, węże 
i wyposażenie do nich [w tym zawory] oraz wyposażenie 
do rur sztywnych, wszystkie niemetalowe, plomby, uszczelki 
i wypełnienia, artykuły i materiały dźwiękochłonne, artykuły 
i materiały elektroizolacyjne, artykuły i materiały ogniotrwałe 
i zabezpieczające przed ogniem, artykuły i materiały termo-
izolacyjne, materiały ciepłochronne, materiały dźwiękoszczel-
ne, włókniny i tkaniny izolacyjne, maty izolacyjne, samoprzy-
lepne uszczelki izolacyjne, filc izolacyjny, papier izolacyjny, 
wełna mineralna [materiał izolacyjny].

(210) 499363 (220) 2019 05 02
(731) ŁAZIŃSKI MARCEL RYSZARD, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pozytywnie Zapleciony

(531) 09.01.25, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 20 łapacze snów [dekoracje],  ręcznie robione 
dekoracje wiszące (ozdoby), 41 coaching w zakresie życia 
osobistego [life coaching].

(210) 499372 (220) 2019 05 05
(731) WŁODARCZYK WOJCIECH, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) ippedia
(510), (511) 41 nauczanie, edukacja prawna, edukacja zawo-
dowa, dostarczanie informacji edukacyjnych bezpośrednio 
lub za pośrednictwem Internetu albo poczty elektronicz-
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nej, opracowywanie materiałów edukacyjnych, informacje 
bibliograficzne, publikacja materiałów edukacyjnych, multi-
medialne wydania publikacji elektronicznych.

(210) 499384 (220) 2019 05 06
(731) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALOŚCIĄ, Mirków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZUMA noka

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 3 kosmetyki, płyny do pielęgnacji, balsamy 
do celów kosmetycznych, chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, emulsje kosmetyczne, kremy kosmetycz-
ne, płukanki do oczu nie do celów medycznych, preparaty 
do demakijażu, żele kosmetyczne, płatki pod oczy do celów 
kosmetycznych, 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty far-
maceutyczne do leczenia chorób i dolegliwości oczu, płyny 
do oczu do użytku medycznego, preparaty farmaceutyczne 
do użytku w okulistyce, preparaty farmaceutyczne do zapo-
biegania chorobom oczu, preparaty farmaceutyczne do chi-
rurgii okulistycznej i wewnątrz gałkowej, roztwory do szkieł 
kontaktowych, lecznicze płyny do przemywania oczu, die-
tetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, 
suplementy diety.

(210) 499396 (220) 2019 05 06
(731) ITCENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOTiPM SYSTEM OBSŁUGI TRANSPORTU 

I PRACOWNIKÓW MOBILNYCH

(531) 07.11.10, 24.17.24, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie 
komputerowe [programy], programy na smartfony, progra-
my komputerowe do obsługi pojazdów, oprogramowanie 
komputerowe do użytku jako interfejs programowania apli-
kacji (API).

(210) 499401 (220) 2019 05 06
(731) BIRRT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) birrt

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie do zarządzania danymi i pli-
kami oraz do baz danych, oprogramowanie komputerowe 
do monitorowania, kontrolowania i przeprowadzania ope-

racji w świecie rzeczywistym, 37 instalowanie, konserwacja 
i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomuni-
kacyjnych, 42 rozwój, programowanie i wdrażanie oprogra-
mowania komputerowego, hosting, oprogramowanie jako 
usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowe-
go, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwa-
nia systemów informatycznych, usługi w zakresie kopiowa-
nia i konwersji danych, usługi kodowania danych.

(210) 499428 (220) 2019 05 06
(731) GMINA MIEJSKA KRAKÓW, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DWUTYGODNIK MIEJSKI KRAKÓW.PL

(531) 26.04.09, 26.04.11, 27.05.01
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, materiały piśmienne, dru-
kowane, 35 promocja sprzedaży (dla osób trzecich), reklama, 
organizacja wystaw w celach reklamowych, rozpowszechnia-
nie ogłoszeń reklamowych, public relations, 41 organizacja 
zawodów sportowych, balów, loterii, przyjęć, spektakli, orga-
nizowanie i prowadzenie koncertów, konferencji kongresów, 
seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów, wystaw z dzie-
dziny kultury lub edukacji, informacja o edukacji, o imprezach 
rozrywkowych, o rekreacji, publikowanie tekstów innych niż 
reklamowych, 45 zarządzanie prawami autorskimi.

(210) 499430 (220) 2019 05 06
(731) AD ACTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ad Acta www.adacta.pl

(531) 26.01.03, 26.01.12, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.16, 26.11.09, 
14.03.13, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-
puterowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie infor-
macji w rejestrach, analizy kosztów, archiwizacja dokumentów, 
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
fakturowanie, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie 
dokumentów, przygotowywanie zeznań podatkowych, przy-
gotowanie listy płac, systematyzacja danych w komputero-
wych bazach danych, wypożyczanie wyposażenia biurowego 
w obiektach do co-workingu, usługi sekretarskie, 39  usługi 
w zakresie magazynowania i przechowywania dokumentacji, 
magazynowanie elektronicznych nośników danych lub doku-
mentów, 40 usługi niszczenia dokumentów, usługi przetwarza-
nia odpadów, 41 pozaszkolne formy kształcenia i doskonalenia 
zawodowego, organizowanie i prowadzenie warsztatów, szko-
leń, seminariów, kształcenie praktyczne, usługi przekwalifikowa-
nia zawodowego, porady w zakresie edukacji lub kształcenia.
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(210) 499440 (220) 2019 05 06
(731) CIESIELSKI RAFAŁ MAREK CAVIALLO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERUN & WELES

(531) 26.05.01, 26.05.10, 27.05.01
(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby z me-
tali szlachetnych lub pokrywane nimi nie ujęte w innych 
klasach, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy 
zegarmistrzowskie i chronometryczne.

(210) 499441 (220) 2019 05 06
(731) GMINA MIEJSKA KRAKÓW, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DWUTYGODNIK MIEJSKI KRAKÓW.PL

(531) 26.04.09, 26.04.11, 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) 499446 (220) 2019 05 07
(731) WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDU WIL

(531) 03.11.03, 26.02.01, 26.04.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 organizowanie konferencji, seminariów, pu-
blikowanie skryptów, książek, tekstów innych niż reklamowe.

(210) 499451 (220) 2019 05 07
(731) PÓŁNOCNY KLASTER ICT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zalewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA nortis Telewizja Internet Telefon

(531) 24.15.08, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 38 usługi przywoławcze przez telefon, usługi te-
lefoniczne i telekomunikacyjne, telewizja kablowa nadająca 
informacje, transmisja danych przez Internet, przydzielanie 
dostępu do Internetu, zapewnianie dostępu do Internetu, 
usługi dostępu do Internetu, usługi dostawców Internetu (ISP), 
usługi dostawców usług internetowych (ISP), usługi w zakresie 
telefonii internetowej, nadawanie programów za pośrednic-
twem Internetu, emisja filmów za pośrednictwem Internetu, 
przydzielanie użytkownikom dostępu do Internetu, usługi 
świadczone przez dostawców Internetu, transmisja strumie-
niowa telewizji przez Internet, świadczenie usług komunikacji 
głosowej przez Internet.

(210) 499484 (220) 2019 05 08
(731) WITEK MACIEJ MEBLICANTE, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vimet

(531) 01.01.02, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż: mebli, w tym metalowych, biuro-
wych, ogrodowych, szkolnych, stołów w tym metalowych, 
łóżek, materacy, stelaży, stoisk wystawowych, artykułów i ak-
cesoriów wyposażenia biur, artykułów biurowych, półek, 
stojaków, luster, ram do obrazów, palet transportowych, rolet 
okiennych, tablic ogłoszeniowych, wyrobów stolarskich, cho-
dzików dla dzieci, wykończeniowych elementów z tworzyw 
sztucznych do mebli, elementów służących do dekoracji 
wnętrz, kadzi drewnianych do zlewania wina, urn, pościeli, po-
jazdów dla dzieci, artykułów do konserwacji mebli, dywanów, 
pokryć podłogowych, parkietów, paneli, desek, wykładzin, 
pokryć ściennych w tym tapet i oklein ściennych, farb, żaluzji, 
artykułów tekstylnych, sprzętu oświetleniowego w tym lamp, 
żyrandoli, abażurów, artykułów wyposażenia wnętrz, sprzętu 
AGD, RTV, komputerowego, materiałów budowlanych, arty-
kułów instalacyjnych, sprzętu budowlanego, rusztowań, po-
jazdów, usługi prowadzenia przedstawicielstwa handlowego 
podmiotów zagranicznych, usługi agencji importowo - eks-
portowej, usługi marketingowe i promocyjne, organizowanie 
wystaw w celach handlowych i promocyjnych, wydawanie 
materiałów reklamowych, wypożyczanie mebli, sprzętu biuro-
wego, sprzętu AGD, stoisk wystawowych, elementów dekora-
cji wnętrz, usługi zarządzania przedsiębiorstwem, administro-
wanie działalnością handlową i gospodarczą, prace biurowe, 
usługi reklamowe na rzecz promocji e-handlu (e-commerce), 
reklama internetowa, reklama on-line za pośrednictwem sieci 
telekomunikacyjnej i komputerowej, doradztwo i pośrednic-
two w sprawach personelu, wycena mebli, sprzętu biurowego.

(210) 499486 (220) 2019 05 08
(731) SYSTEM-DROB P. I W. ŁOSIOWSCY, B. ROJOWICZ 

SPÓŁKA JAWNA, Lubomierz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYSTEM DROB



32 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT30/2019

(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 bekon, drób, mięso, przetwory z mięsa, kieł-
basy, kaszanki, szynki, konserwy mięsne i z warzywami, flaki, 
potrawy z mięsa, ryby mrożone, puszkowane, potrawy z ryb, 
sałatki, owoce morza, tłuszcze jadalne, 35 zgrupowanie to-
warów pozwalające nabywcy wygodnie je wybierać i kupo-
wać w punktach sprzedaży detalicznej i hurtowej towarami 
branży spożywczej.

(210) 499487 (220) 2019 05 08
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) (znak słowny)
(540) SZWEJKA
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki, kieł-
basa, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie 
mięsa, zupy.

(210) 499490 (220) 2019 05 08
(731) MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA  

SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1553 TENCZYNEK BROWAR RIS

(531) 05.11.15, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo, słód, produkty piwowarskie, woda, 
wody mineralne, wody źródlane, napoje owocowe, soki, 
aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje gazowane, 
bezalkoholowy poncz ryżowy [sikhye], cola, cydr bezalkoho-
lowy, koktajle bezalkoholowe, likiery bezalkoholowe, lemo-
niada, mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, 
napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje 
na bazie piwa, napoje warzywne, napoje półmrożone, na-
poje witaminizowane, preparaty do sporządzania likierów, 
33 wyroby i napoje alkoholowe, aperitify, brandy, cachaca, 
calvados, nalewki, dżin, cydr, koktajle, likiery, miody pitne, 
rum, sake, sangria, sznaps, whisky, wina.

(210) 499511 (220) 2019 05 08
(731) FUNDACJA ODZYSKAJ ŚRODOWISKO, Bogumiłów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fundacja odzyskaj środowisko

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.13, 05.03.14, 26.02.01, 26.02.16, 
01.15.15

(510), (511) 35 prowadzenie działalności reklamowej, pro-
mocyjnej i marketingowej, prowadzenie działalności rekla-
mowej, promocyjnej i marketingowej w zakresie ekologii 
i ochrony środowiska oraz popularyzowania recyklingu, 
rozpowszechnianie materiałów, ulotek, prospektów, druków, 
próbek, ogłoszeń reklamowych, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, badania rynku, organizowanie pokazów, 
wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, gro-
madzenie informacji i organizowanie dostępu do nowocze-
snych technologii w zakresie odzyskiwania i przetwarzania 
odpadów, ochrony środowiska oraz ekologii, doradztwo 
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarzą-
dzania, prowadzenie baz danych i ewidencji, prowadzenie 
baz danych i ewidencji dotyczących bezpośrednio lub po-
średnio podmiotów zajmujących się zbieraniem, przetwa-
rzaniem, odzyskiwaniem sprzętu elektronicznego lub elek-
trycznego, a także pozyskiwanie informacji w tym zakresie, 
analiza cen i kosztów w związku z utylizacją, usuwaniem, 
transportem i recyklingiem odpadów, 41 edukacja, naucza-
nie, kształcenie praktyczne, edukacja i szkolenia związane 
z ochroną natury i środowiskiem, organizowanie i prowadze-
nie wykładów, konferencji, kongresów, zjazdów, seminariów, 
sympozjów, szkoleń i kursów, organizowanie i prowadzenie 
wykładów, konferencji, kongresów, zjazdów, seminariów, 
sympozjów, szkoleń i kursów w zakresie recyklingu, ekologii 
i ochrony środowiska przyrodniczego, administrowania oraz 
gospodarowania odpadami, publikowanie, publikowanie 
droga elektroniczną, organizowanie wystaw edukacyjnych, 
organizowanie wystaw edukacyjnych z zakresu ekologii oraz 
odzysku zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

(210) 499513 (220) 2019 05 09
(731) GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIA, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRALNOEUROPEJSKI DEMONSTRATOR DRONÓW

(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02, 26.11.07, 26.11.08
(510), (511) 35 systematyzowanie i zestawianie danych oraz 
statystyk w zakresie ruchu pojazdów powietrznych, w szcze-
gólności bezzałogowych statków powietrznych (dronów) 
w komputerowych bazach danych, 38 usługi telekomuni-
kacji, wysyłanie wiadomości elektronicznych za pośrednic-
twem Internetu, ekstranetu, intranetu, usługi komunikacji 
za pośrednictwem radia, telefonu, telegrafu oraz wszelkich 
środków do zdalnej transmisji danych, za pośrednictwem 
tekstu wideo, w szczególności za pośrednictwem termi-
nali, komputerowych urządzeń peryferyjnych lub sprzętu 
elektronicznego i/lub cyfrowego, wideofonów, telefonów 
obrazowych i wideokonferencji, elektroniczny transfer wia-
domości i danych (wysyłanie wiadomości) za pośrednic-
twem Internetu, ekstranetu, Intranetu, usługi komunikacji 
za pośrednictwem radia, telefonu, telegrafu oraz wszelkich 
środków do zdalnej transmisji danych, za pośrednictwem 
interaktywnej wideografii, w szczególności za pośrednic-
twem terminali, komputerowych urządzeń peryferyjnych 
lub sprzętu elektronicznego i/lub cyfrowego, wideofonów, 
39 pozycjonowanie i zdalna kontrola ruchu bezzałogowych 
statków powietrznych (dronów), usługi śledzenia lotów bez-
załogowych statków powietrznych, zarządzanie ruchem 
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bezzałogowych statków powietrznych (dronów), informacje 
o ruchu lotniczym, w tym bezzałogowych statków powietrz-
nych (dronów), usługi w zakresie bezpieczeństwa lotów 
bezzałogowych statków powietrznych (dronów), w szcze-
gólności udzielanie informacji i porad dotyczących bezpie-
czeństwa lotów, kontrole techniczne i operacyjne oraz orga-
nizowanie, gwarantowanie i wdrażanie ruchu powietrznego, 
42 badania naukowe i techniczne w zakresie bezzałogowych 
statków powietrznych, doradztwo, testowanie i wdraża-
nie innowacyjnych technologii w zakresie bezzałogowych 
statków powietrznych, udzielanie rekomendacji dla inno-
wacyjnych technologii w zakresie bezzałogowych statków 
powietrznych, rekomendacja innowacyjnych technologii 
w zakresie monitoringu w gęstej zabudowie, rekomendacja 
innowacyjnych technologii w zakresie ochrony środowiska, 
transportu, rolnictwa, geodezji, usługi projektowania i wdra-
żania programów komputerowych i systemów koordynacji, 
zarządzania, kontroli oraz bezpieczeństwa ruchu powietrz-
nego, w tym bezzałogowych statków powietrznych, tworze-
nie, testowanie i uruchomienie lokalnej infrastruktury telein-
formatycznej umożliwiającej bezpieczne, zgodne z prawem 
i warunkami lokalnymi wykonywanie misji bezzałogowych 
statków powietrznych, usługi certyfikacji dla bezzałogowych 
statków powietrznych, platform latających.

(210) 499518 (220) 2019 05 09
(731) KOCHAŃSKI & PARTNERS SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

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

(531) 27.05.01, 27.05.01, 27.05.14, 26.01.01
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, usługi edukacyjne, 
45 usługi prawne.

(210) 499557 (220) 2019 05 09
(731) PIEPRZAK KEVIN ROBERT, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) B I G S T A R
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
amoniak [alkalia lotne] stosowany jako detergent, antyperspi-
ranty [przybory toaletowe], antypoślizgowe płyny do pod-
łóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, aromaty [olejki ete-
ryczne], aromaty do ciast (olejki eteryczne), aromaty 
do napojów [olejki eteryczne], aromaty do żywności w po-
staci olejków eterycznych, balsamy do celów kosmetycz-
nych, balsamy, inne niż do celów medycznych, barwniki 
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, basma 
[barwnik kosmetyczny], bazy do perfum kwiatowych, błysz-
czyki do ust, brokat do paznokci, bursztyn [wyroby perfume-
ryjne], chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku 
domowego [pranie], chusteczki dla niemowląt nasączone 
preparatami do czyszczenia, chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usu-
wania makijażu, cytrynowe olejki eteryczne, detergenty, inne 
niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż 
do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, dez-
odoranty dla zwierząt, drewno zapachowe, dyfuzory z pa-
tyczkami zapachowymi, ekstrakty kwiatowe [perfumy], eks-

trakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące 
przed promieniowaniem słonecznym, esencja badianowa, 
esencja mięty [olejek eteryczny], esencje eteryczne, etui 
na szminkę, farby do brody, farby do włosów, geraniol, helio-
tropina, henna [barwnik kosmetyczny], javelle (woda -), jono-
ny [wyroby perfumeryjne], kadzidełka, kadzidełka na patycz-
kach, kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych, kamień 
ałun [środek ściągający], kamień polerski, kleje do celów ko-
smetycznych, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, 
kleje do przymocowywania sztucznych włosów, kora mydło-
ki (kwilai) do prania, korund [materiał ścierny], kosmetyki, ko-
smetyki dla dzieci, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki 
do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji 
skóry, kosmetyki do rzęs, kreda czyszcząca, kreda malarska, 
krem do butów, kremy do polerowania, kremy kosmetyczne, 
kremy wybielające do skóry, krochmal do nadawania połysku 
praniu, krochmal do prania, lakier do włosów, lakiery (środki 
do usuwania -), lakiery do paznokci, ług sodowy, łupki poler-
skie, maski kosmetyczne, mieszaniny zapachowe potpourri, 
mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleczko migdałowe 
do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów 
kosmetycznych, mydła, mydła do ożywiania koloru tkanin, 
mydła przeciwpotowe do stóp, mydło dezodoryzujące, my-
dło do golenia, mydło migdałowe, naklejane ozdoby do pa-
znokci, neutralizatory do trwałej ondulacji, odżywki do wło-
sów, oleje czyszczące, olejek bergamotowy, olejek golteriowy, 
olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek migdałowy, ole-
jek różany, olejek terpentynowy [preparat odtłuszczający], 
olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, 
olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki 
toaletowe, ołówki do brwi, pałeczki zapachowe, papier 
do polerowania, papier ścierny szmerglowy, parkiety (wosk 
do -), paski odświeżające oddech, paski wybielające zęby, pa-
sta do butów, pasty do pasków do ostrzenia brzytwy, pasty 
do skór, piżmo [wyroby perfumeryjne], płótno szmerglowe, 
płótno z nasypem szklanym [płótno ścierne], płukanki 
do oczu, nie do celów medycznych, płyny do czyszczenia 
przedniej szyby samochodowej, płyny do pielęgnacji wło-
sów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny 
do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodo-
ryzacji, płyny po goleniu, podłogi (wosk do -), pomadki 
do ust, pomady do celów kosmetycznych, popiół wulkanicz-
ny do czyszczenia, powietrze sprężone w puszce do czysz-
czenia i odkurzania, preparaty antystatyczne do celów do-
mowych, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku 
domowego, preparaty do czyszczenia protez zębowych, 
preparaty do czyszczenia tapet, preparaty do demakijażu, 
preparaty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do hi-
gieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toa-
letowe], preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do krę-
cenia włosów, preparaty do nabłyszczania liści roślin, 
preparaty do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, 
preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach 
produkcyjnych, preparaty do odymiania [perfumy], prepara-
ty do pielęgnacji paznokci, preparaty do polerowania, prepa-
raty do polerowania protez dentystycznych, preparaty 
do prania, preparaty do prania chemicznego, preparaty 
do prostowania włosów, preparaty do samoopalania [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-
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wych, preparaty wygładzające [krochmal], produkty 
do odświeżania oddechu w sprayu, produkty perfumeryjne, 
przeciwpotowe mydła, puder do twarzy, pumeks, rdza (pre-
paraty do usuwania -), roztwory do szorowania, róż polerski, 
rzęsy sztuczne, safrol, saszetki zapachowe do bielizny, soda 
krystaliczna do czyszczenia, soda wybielająca, sole kąpielo-
we do celów innych niż lecznicze, sole wybielające, suche 
szampony, szampony, szampony dla zwierząt [nielecznicze 
preparaty pielęgnacyjne], szampony dla zwierząt domo-
wych [nielecznicze preparaty do pielęgnacji], szmergiel, 
sztuczne paznokcie, ściereczki nasączane detergentami, 
do czyszczenia, środki czyszczące do celów gospodarstwa 
domowego, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecz-
nicze, środki do czyszczenia zębów, środki do konserwacji 
skóry [pasty], środki do namaczania prania, środki do polero-
wania podłóg i mebli, środki do usuwania wosku z podłóg 
[preparaty do szorowania], środki odświeżające powietrze 
[zapachowe], środki ścierne i polerskie, środki ułatwiające su-
szenie do zmywarek naczyń, środki wybielające stosowane 
w pralnictwie (ultramaryna), środki wygładzające i nadające 
praniu połysk, środki zmiękczające do tkanin, świece do ma-
sażu do celów kosmetycznych, talk kosmetyczny, terpentyna 
do odtłuszczania, terpeny [olejki eteryczne], tlenek glinu [ma-
teriał ścierny], tłuszcze do celów kosmetycznych, tusze 
do rzęs, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów ko-
smetycznych, wazelina kosmetyczna, węglik krzemu [mate-
riał ścierny], węgliki metali [materiały ścierne], woda koloń-
ska, woda lawendowa, woda perfumowana, woda utleniona 
do celów kosmetycznych, wosk do butów, wosk do depilacji, 
wosk do parkietów, wosk do podłóg, wosk do wąsów, wosk 
krawiecki, wosk szewski, wybielacze [odbarwiacze] do celów 
kosmetycznych, wybielacze stosowane w pralnictwie, zesta-
wy kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele do masażu, 
inne niż do celów medycznych, żele do wybielania zębów, 
żelowe płatki pod oczy do celów kosmetycznych, 5 aerozole 
chłodzące do celów medycznych, akonityna, albuminowe 
artykuły żywnościowe do celów medycznych, aldehyd 
mrówkowy do celów farmaceutycznych, aldehydy do celów 
farmaceutycznych, alginiany do celów farmaceutycznych, 
alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, alkaloidy do ce-
lów medycznych, alkohol leczniczy, amalgamaty denty-
styczne, amalgamaty dentystyczne ze złota, aminokwasy 
do celów medycznych, aminokwasy do celów weterynaryj-
nych, anestetyki [środki znieczulające], antybakteryjne środki 
do mycia rąk, antybiotyki, antyseptyki, apteczki pierwszej 
pomocy, wyposażone, apteczki przenośne z wyposażeniem, 
azotan bizmutu do celów farmaceutycznych, balsam gurju-
nowy do celów medycznych, balsamiczne preparaty do ce-
lów medycznych, balsamy do użytku medycznego, bandaże 
opatrunkowe, białkowe suplementy diety, białkowe suple-
menty dla zwierząt, biocydy, biologiczne hodowle tkanek 
do celów medycznych, biologiczne hodowle tkanek do ce-
lów weterynaryjnych, biologiczne preparaty do celów me-
dycznych, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, 
biomarkery diagnostyczne do celów medycznych, błonnik 
pokarmowy, borowina do kąpieli, borowina lecznicza, bran-
soletki nasączone środkiem odstraszającym owady, brom 
do celów farmaceutycznych, cement kostny do celów chirur-
gicznych i ortopedycznych, chemiczne środki antykoncep-
cyjne, chinina do celów medycznych, chinolina do celów 
medycznych, chirurgiczne materiały opatrunkowe, chleb dla 
diabetyków przystosowany do celów medycznych, chloro-
form, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, cu-
kier do celów medycznych, cukier mlekowy do celów farma-
ceutycznych, czopki, dentystyczne materiały ścierne, 
detergenty do celów medycznych, dezodoranty, inne niż dla 
ludzi lub zwierząt, diastaza do celów medycznych, dietetycz-

na żywność przystosowana do celów medycznych, diete-
tyczne napoje przystosowane do celów medycznych, diete-
tyczne substancje przystosowane do celów medycznych, 
digitalina, drewno cedrowe jako środek odstraszający owady, 
drożdże do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne 
do celów farmaceutycznych, ekstrakty tytoniowe [owado-
bójcze], ekstrakty ziołowe do celów medycznych, eliksiry 
[preparaty farmaceutyczne], enzymy do celów farmaceu-
tycznych, enzymy do celów medycznych, enzymy do celów 
weterynaryjnych, enzymy mlekowe do celów farmaceutycz-
nych, ergotamina do celów farmaceutycznych, estry celulozy 
do celów farmaceutycznych, estry do celów farmaceutycz-
nych, etery celulozy do celów farmaceutycznych, etery 
do celów farmaceutycznych, eukaliptol do celów farmaceu-
tycznych, eukaliptus do celów farmaceutycznych, fenol 
do celów farmaceutycznych, fosforany do celów farmaceu-
tycznych, fungicydy, gaza opatrunkowa, gazy do celów me-
dycznych, gąbka do ran, gencjana do celów farmaceutycz-
nych, glicerofosfaty, gliceryna do celów medycznych, 
glukoza do celów medycznych, gorczyca do celów farma-
ceutycznych, guma do celów medycznych, guma do żucia 
do celów medycznych, guma z nikotyną do użytku jako po-
moc w rzucaniu palenia, gumiguta do celów medycznych, 
gwajakol do celów farmaceutycznych, hematogen, hemo-
globina, herbata dla astmatyków, herbata lecznicza, herbaty 
ziołowe do celów leczniczych, herbicydy, homogenizowana 
żywność przystosowana do celów medycznych, hormony 
do celów medycznych, hydrastyna, hydrastynina, immuno-
stymulanty, implanty chirurgiczne składające się z żywych 
tkanek, insektycydy, intymne preparaty nawilżające, izotopy 
do celów medycznych, jalapa [wilec przeczyszczający], je-
dzenie liofilizowane przystosowane do celów medycznych, 
jod do celów farmaceutycznych, jodki do celów farmaceu-
tycznych, jodoform, jodyna, jujuba lecznicza, kadzidełka 
do odstraszania owadów, kalomel [fungicyd], kamfora do ce-
lów medycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kap-
sułki na lekarstwa, kapsułki z polimerów na bazie dendryme-
rów, do produktów farmaceutycznych, karbolineum [środek 
przeciwpasożytniczy], katechu do celów farmaceutycznych, 
kauczuk do celów dentystycznych, kąpiele tlenowe, kleje 
chirurgiczne, kleje do protez dentystycznych, kokaina, kola-
gen do celów medycznych, kolcorośl lekarska [sarsaparilla] 
do celów medycznych, kolodium do celów farmaceutycz-
nych, komórki macierzyste do celów medycznych, komórki 
macierzyste do celów weterynaryjnych, kompresy, koper 
włoski do celów medycznych, kora do celów farmaceutycz-
nych, kora drzewa myrobalan do celów farmaceutycznych, 
kora kondurango do celów medycznych, kora krotonowa, 
kora mangrowa do celów farmaceutycznych, kora z ango-
stury do celów medycznych, korzenie lecznicze, korzenie ra-
barbaru do celów farmaceutycznych, kreozot do celów far-
maceutycznych, krew do celów medycznych, kultury 
mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, 
kurara, kwas galusowy do celów farmaceutycznych, kwasja 
[gorzknia] do celów medycznych, kwasy do celów farmaceu-
tycznych, kwebracho do celów medycznych, kwiat siarczany 
do celów farmaceutycznych, lakier dentystyczny, lecytyna 
do celów medycznych, lecznicze płyny do przemywania 
oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny po gole-
niu, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze suche szampo-
ny, lecznicze szampony dla zwierząt domowych, lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, lecznicze świece do masażu, 
lekarstwa przeciw zaparciom, leki dla ludzi, leki do celów sto-
matologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki pomoc-
nicze [wspierające] do celów medycznych, leki seroterapeu-
tyczne, leki wzmacniające, lep na muchy [taśmy], lepy 
na muchy, liofilizowana żywność przystosowana do celów 
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medycznych, liofilizowane mięso przystosowane do celów 
medycznych, lukrecja do celów farmaceutycznych, lupulina 
do celów farmaceutycznych, magnezja do celów farmaceu-
tycznych, majtki chłonne dla osób cierpiących na inkonty-
nencję, majtki higieniczne, mastyksy dentystyczne, maści 
do celów farmaceutycznych, maści do leczenia oparzeń sło-
necznych, maści rtęciowe, maść przeciw odmrożeniom 
do użytku farmaceutycznego, materiały do plombowania 
zębów, materiały opatrunkowe, medyczne, mazidła, mączka 
rybna do celów farmaceutycznych, mąka do celów farma-
ceutycznych, mąka z siemienia lnianego do celów farmaceu-
tycznych, mech irlandzki do celów medycznych, mentol, 
mięso liofilizowane przystosowane do celów medycznych, 
mięta do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy 
diety, mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, mleko 
migdałowe do celów farmaceutycznych, mleko w proszku 
dla niemowląt, moleskin do celów medycznych, mydła anty-
bakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, nalewki 
do celów medycznych, napary lecznicze, napoje stosowane 
w lecznictwie, napoje z mleka słodowego do celów medycz-
nych, narkotyki, narkotyki do celów medycznych, obroże 
przeciwpasożytnicze dla zwierząt, octan glinu do celów far-
maceutycznych, octany do celów farmaceutycznych, od-
czynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryj-
nych, odświeżacze do ubrań i tkanin, odżywcze suplementy 
diety, okłady, okłady gorczycowe, okrągłe podkładki na odci-
ski stóp, olej gorczycowy do celów medycznych, olej rycyno-
wy do celów medycznych, olejek kamforowy do celów me-
dycznych, olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, 
olejek z kopru do celów leczniczych, olejki lecznicze, opaski 
barkowe do celów chirurgicznych, opiaty, opium, opodeldok 
[maść mydlano-kamforowa], osocze krwi, owadobójcze 
szampony dla zwierząt, owadobójcze weterynaryjne środki 
do mycia, papier do okładów gorczycowych, papier odczyn-
nikowy do celów medycznych, papier odczynnikowy do ce-
lów weterynaryjnych, papier przeciwmolowy, papierosy 
beztytoniowe do celów medycznych, paski siarkowe do de-
zynfekcji, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, pa-
sza lecznicza dla zwierząt, patyczki do czyszczenia uszu 
do celów medycznych, pektyna do celów farmaceutycz-
nych, pepsyny do celów farmaceutycznych, peptony do ce-
lów farmaceutycznych, pestycydy, pieluchomajtki dziecięce, 
pieluchy dla osób cierpiących na inkontynencję, pieluchy dla 
zwierząt, pieluszki dla niemowląt, pijawki do celów medycz-
nych, plastry, plastry do celów medycznych, plastry z nikoty-
ną do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, płótno opa-
trunkowe do celów medycznych, płyny do celów 
farmaceutycznych, płyny do celów weterynaryjnych, płyny 
do płukania jamy ustnej do celów medycznych, płyny 
do przemywania oczu, płyny do przemywania pochwy 
do celów medycznych, podłoża dla kultur bakteryjnych, 
podpaski higieniczne, pomady do celów medycznych, por-
celana na protezy dentystyczne, preparaty albuminowe 
do celów medycznych, preparaty bakteriologiczne do celów 
medycznych i weterynaryjnych, preparaty bakteryjne do ce-
lów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty bizmuto-
we do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne 
do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów 
medycznych, preparaty chemiczne do celów weterynaryj-
nych, preparaty chemiczne do diagnozowania ciąży, prepa-
raty chemiczne do leczenia chorób roślin zbożowych, prepa-
raty chemiczne do usuwania śnieci zbożowej, preparaty 
chemiczne do zwalczania chorób winorośli, preparaty che-
miczne do zwalczania filoksery, preparaty chemiczne 
do zwalczania pleśni, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, 
preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, preparaty dia-
gnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryj-

nych, preparaty do irygacji do celów medycznych, preparaty 
do kąpieli do celów medycznych, preparaty do leczenia trą-
dziku, preparaty do niszczenia grzybów powodujących 
próchnienie drewna, preparaty do niszczenia szkodników, 
preparaty do odświeżania powietrza, preparaty do odymia-
nia do celów medycznych, preparaty do sterylizacji, prepara-
ty do sterylizacji gleby, preparaty do tępienia larw, preparaty 
do tępienia ślimaków nagich, preparaty do zwalczania my-
szy, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, prepa-
raty enzymatyczne do celów weterynaryjnych, preparaty 
farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, prepara-
ty fitoterapeutyczne do celów medycznych, preparaty leczą-
ce wszawicę [pedikulicydy], preparaty lecznicze na porost 
włosów, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty 
na bazie wapna do celów farmaceutycznych, preparaty 
na hemoroidy, preparaty na odmrożenia, preparaty nutra-
ceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, pre-
paraty organoterapeutyczne, preparaty przeciw moczeniu 
się, preparaty przeciw molom, preparaty przeciw oparze-
niom słonecznym do celów farmaceutycznych, preparaty 
przeciwpasożytnicze, preparaty rozszerzające oskrzela, pre-
paraty tamujące krwawienie, preparaty terapeutyczne 
do kąpieli, preparaty ułatwiające ząbkowanie, preparaty we-
terynaryjne, preparaty witaminowe, preparaty z pierwiastka-
mi śladowymi dla ludzi i zwierząt, preparaty zawierające alo-
es do celów farmaceutycznych, preparaty zmniejszające 
popęd seksualny, produkty uboczne z procesu obróbki zia-
ren zbóż do celów dietetycznych lub medycznych, propolis 
do celów farmaceutycznych, proszek kantarydowy, proszek 
perłowy do celów medycznych, przepaski na oczy do celów 
medycznych, przeszczepy [żywe tkanki], przewodniki che-
miczne do elektrod elektrokardiografów, pyretrum [proszek], 
rad do celów medycznych, radiologiczne substancje kontra-
stowe do celów medycznych, rozpuszczalniki do usuwania 
plastrów samoprzylepnych, roztwory do szkieł kontakto-
wych, siemię lniane do celów farmaceutycznych, skrobia 
do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, słodycze 
do celów leczniczych, słód do celów farmaceutycznych, 
soda oczyszczona do celów farmaceutycznych, sole do ce-
lów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, sole 
do kąpieli mineralnych, sole potasowe do celów medycz-
nych, sole sodowe do celów medycznych, sole trzeźwiące, 
sole wód mineralnych, sperma do sztucznego zapłodnienia, 
spoiwa do kopyt zwierzęcych, sterydy, stopy metali szlachet-
nych do celów dentystycznych, strychnina, substancje od-
żywcze dla mikroorganizmów, substancje radioaktywne 
do celów medycznych, substancje żrące do celów farmaceu-
tycznych, sulfonamidy [leki], suplementy diety dla zwierząt, 
suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy 
diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające 
białko, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy 
diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glu-
kozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy die-
ty zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające 
lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, 
suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety 
zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek 
kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lniane, su-
plementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suple-
menty witaminowe w postaci plastrów, surowice, sykatywy 
[środki osuszające] do celów medycznych, syropy do użytku 
farmaceutycznego, szampony lecznicze, szampony przeciw 
wszom, szczepionki, sztyfty kaustyczne, sztyfty przeciw bro-
dawkom, środki algobójcze, środki bakteriobójcze, środki de-
zynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekcyjne 
do toalet chemicznych, środki do leczenia oparzeń, środki 
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do mycia bydła [insektycydy], środki do mycia psów [insekty-
cydy], środki do mycia zwierząt [insektycydy], środki 
do oczyszczania powietrza, środki do tępienia much, środki 
do tępienia szkodników, środki hemostatyczne w sztyfcie, 
środki lecznicze przeciw poceniu się, środki lecznicze prze-
ciw poceniu się stóp, środki na odciski, środki nasenne, środki 
odkażające, środki odstraszające insekty dla psów, środki od-
straszające owady, środki przeciw pasożytom, środki przeciw 
roślinom skrytopłciowym, środki przeciw roztoczom, środki 
przeciw zrogowaceniom, środki przeciwbólowe, środki prze-
ciwgorączkowe, środki przeciwrobacze, środki przeczyszcza-
jące, środki ściągające do celów medycznych, środki trawien-
ne do celów farmaceutycznych, środki uspakajające, środki 
uspokajające, środki wywołujące pęcherze, środki zmniejsza-
jące apetyt do celów medycznych, tabletki przeciwutleniają-
ce, tabletki wspomagające odchudzanie, tabletki wspoma-
gające opalanie, tabletki zmniejszające apetyt, tampony, 
terpentyna do celów farmaceutycznych, tlen do celów me-
dycznych, tłuszcz dojarski [maść do pielęgnacji wymion oraz 
skóry ludzkiej], tłuszcze do celów medycznych, tłuszcze 
do celów weterynaryjnych, tran, trociczki do odymiania, tru-
cizny, trucizny bakteryjne, trutki na szczury, tymol do celów 
farmaceutycznych, waciki do celów medycznych, wata anty-
septyczna, wata aseptyczna, wata do celów medycznych, 
wata higroskopijna, wazelina do celów medycznych, węgiel 
drzewny do celów farmaceutycznych, winny kamień do ce-
lów farmaceutycznych, wkładki do stanika dla karmiących 
matek, woda gulardowa, woda melisowa do celów farma-
ceutycznych, woda morska do kąpieli leczniczych, woda ter-
malna, woda utleniona do celów medycznych, wody mine-
ralne do celów medycznych, wodzian chloralu do celów 
farmaceutycznych, wosk dentystyczny, wosk do modelowa-
nia do celów stomatologicznych, wstępnie wypełnione 
strzykawki do celów medycznych, wyciągi z chmielu do ce-
lów farmaceutycznych, wypełnienia skóry do wstrzykiwania, 
wywary do celów farmaceutycznych, zioła do palenia do ce-
lów medycznych, zioła lecznicze, żelatyna do celów medycz-
nych, żele do stymulacji seksualnej, żywność dla niemowląt, 
żywność homogenizowana przystosowana do celów me-
dycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów 
medycznych, 32 aperitify bezalkoholowe, barley wine [piwo], 
bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, bezalkoho-
lowe wyciągi z owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, 
chmiel (wyciąg z -) 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 
bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe 
na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, na-
poje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje energetyzujące, 
napoje gazowane (proszek do wytwarzania -), napoje izoto-
niczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na ba-
zie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne 
niż substytuty mleka, napoje odalkoholizowane, napoje 
orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbo-
gacane proteinami, napój imbirowy, orszada, owoce (bezal-
koholowe napoje z soków -), owocowe nektary, bezalkoholo-
we, pastylki do napojów gazowanych, piwo, piwo słodowe, 
pomidory (sok -) [napój], sarsaparilla (napoje bezalkoholowe 
z -), soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop 
do lemoniady, syropy do napojów, winogrona (moszcz -), 
niesfermentowany, woda [napoje], woda gazowana, woda 
gazowana (preparaty do produkcji -), woda litowa, woda mi-
neralna [napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda stoło-
wa, 33 alkohol ryżowy, alkohole wysokoprocentowe [napo-
je], alkoholowe (ekstrakty -), alkoholowe (esencje -), 
alkoholowe ekstrakty owocowe, anyżówka [likier], aperitify, 

arak, baijiu (chiński destylowany napój alkoholowy), brandy, 
curaçao [likier], cydr, destylowane napoje, dżin, gorzkie na-
lewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, 
gruszecznik [wino], kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle, li-
kiery, miętowy (likier -), miód pitny, napoje alkoholowe (z wy-
jątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, nira 
[napój alkoholowy na bazie trzciny cukrowej], piquette [wino 
z wytłoczyn winogronowych], rum, sake, trawienie (alkohole 
i likiery wspomagające -), 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 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, 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 [zarządzanie przyjazdami i wyjazda-
mi], usługi restauracji specjalizujących się w makaronach 
udon i soba, usługi restauracji washoku, usługi restauracyjne, 
usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie obozów waka-
cyjnych [zakwaterowanie], wynajem budynków przeno-
śnych, wynajem urządzeń oświetleniowych wynajmowanie 
sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt 
czasowy, wypożyczanie dozowników wody pitnej, wypoży-
czanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, 
wypożyczanie namiotów, wypożyczanie urządzeń do goto-
wania, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowe-
go, żłobki dla dzieci, 44 aromaterapia, badania przesiewowe, 
chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], chirurgia drzew, chi-
rurgia plastyczna, depilacja woskiem, fizjoterapia, fryzjer-
stwo, hodowla zwierząt, hospicja, implantacja (wszczepianie) 
włosów, leczenie odwykowe pacjentów nadużywających 
środki odurzające, łaźnie publiczne do celów higienicznych, 
łaźnie tureckie, manicure, masaż, niszczenie chwastów, 
ogrodnictwo krajobrazowe, opieka paliatywna, opieka pielę-
gniarska, ośrodki zdrowia, pielęgnacja trawników, placówki 
rekonwalescencji, pomoc medyczna, porady medyczne dla 
osób niepełnosprawnych, porady w zakresie farmakologii, 
projektowanie kompozycji kwiatowych, projektowanie kra-
jobrazów, przekłuwanie ciała, rozsiewanie z powietrza lub 
powierzchni ziemi nawozów i innych preparatów chemicz-
nych stosowanych w rolnictwie, sadzenie drzew w celu kom-
pensacji emisji dwutlenku węgla, salony piękności, sanatoria 
(usługi -), sporządzanie leków recepturowych przez farma-
ceutów, szpitale, świadczenie usług przez domy opieki nad 
starszymi ludźmi, tatuowanie, terapia mowy, terapia z udzia-
łem zwierząt [zooterapia], tępienie szkodników w rolnictwie, 
akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi analiz me-
dycznych do celów diagnostycznych i leczniczych świad-
czone przez laboratoria medyczne, usługi banków krwi, usłu-
gi dentystyczne, usługi dezynsekcyjne dla rolnictwa, 
akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi doradcze w za-
kresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi kuracji 
uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej, usługi 
medyczne, usługi ogrodnicze, usługi optyczne, usługi orto-
dontyczne, usługi położnicze [akuszeria], usługi ponownego 
zalesiania, usługi psychologów, usługi saun, usługi solariów, 
usługi sztucznego zapłodnienia, usługi telemedyczne, usługi 
terapeutyczne, usługi w zakresie akwakultury, usługi w za-
kresie pielęgnacji zwierząt, usługi weterynaryjne, usługi wi-
zażystów, usługi z zakresu szkółek roślin, usługi zapładniania 
metodą in vitro, usługi związane z bankami tkanek ludzkich, 
wykonywanie wieńców, wynajem uli, wynajem zwierząt 
do celów ogrodnictwa, wypożyczanie instalacji sanitarnych, 
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wypożyczanie sprzętu medycznego, wypożyczanie sprzętu 
rolniczego, 45 agencje adopcyjne, agencje matrymonialne, 
badania prawne, badanie przeszłości osób, biura rzeczy zna-
lezionych, doradztwo duchowe, doradztwo prawne w za-
kresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, doradztwo 
prawne związane z mapowaniem patentów, doradztwo 
w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, doradztwo w zakre-
sie własności intelektualnej, dotrzymywanie towarzystwa 
[opieka osobista], gaszenie pożarów, konsultacje w zakresie 
znaków zodiaku, kontrola bezpieczeństwa bagażu, kontrola 
fabryk dla celów bezpieczeństwa, licencjonowanie oprogra-
mowania komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie 
własności intelektualnej, mediacje, monitoring alarmów bez-
pieczeństwa i antywłamaniowych, monitorowanie praw 
własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, 
ochrona osobista, opieka nad domem pod nieobecność 
właścicieli, opieka nad dziećmi pod nieobecność rodziców, 
opieka nad zwierzętami domowymi [pod nieobecność wła-
ściciela], organizowanie ceremonii religijnych, organizowanie 
spotkań politycznych, organizowanie zgromadzeń religij-
nych, otwieranie zamków zabezpieczających, pisanie pry-
watnych listów, planowanie i organizowanie ceremonii 
ślubnych, pomoc przy zakładaniu kimono, poszukiwania 
genealogiczne, poszukiwanie osób zaginionych, prawne 
administrowanie licencjami, prowadzenie ceremonii po-
grzebowych, rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], 
sprawy sporne (usługi pomocy w -), śledzenie skradzionych 
przedmiotów, udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach 
publikacji oprogramowania, usługi adwokackie, usługi agen-
cji pośrednictwa w zawieraniu znajomości, usługi alterna-
tywnego rozwiązywania sporów, usługi arbitrażowe, usługi 
detektywistyczne, usługi doradztwa osobistego w zakresie 
stylizacji ubioru, usługi dozorcze [concierge], usługi krema-
cyjne, usługi monitorowania prawnego, usługi pogrzebowe, 
usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób 
trzecich, usługi serwisów społecznościowych on-line, usługi 
stróży nocnych, usługi w zakresie balsamowania, usługi w za-
kresie ochrony, usługi w zakresie przygotowywania doku-
mentów prawnych, usługi wróżenia z kart, usługi wyprowa-
dzania psów, ustalanie horoskopów, wynajem nazw domen 
internetowych, wypożyczanie alarmów przeciwpożarowych, 
wypożyczanie gaśnic, wypożyczanie odzieży, wypożyczanie 
sejfów, wypożyczanie strojów wieczorowych, wypuszczanie 
gołębi na specjalne okazje, zarządzanie prawami autorskimi.

(210) 499566 (220) 2019 05 09
(731) PIEPRZAK ROBERT, Nowy Targ
(540) (znak słowny)
(540) S I M S O N
(510), (511) 12 alarmy antywłamaniowe do pojazdów, am-
bulanse [karetki pogotowia], amortyzatory zawieszenia 
w pojazdach, antypoślizgowe przyrządy do opon pojaz-
dów, aparaty, maszyny i urządzenia aeronautyczne, auto-
kary, autonomiczne pojazdy podwodne do badania dna 
morskiego, bagażniki do pojazdów, bagażniki na narty 
do samochodów, balony na gorące powietrze, barki [ło-
dzie], betoniarki [samochody], bieżniki do bieżnikowania 
opon, błotniki, błotniki do rowerów, bolce do masek samo-
chodowych, bosaki, bufory do taboru kolejowego, ciągniki, 
ciągniki drogowe do ciągnięcia naczep, ciężarki do wywa-
żania kół pojazdów, ciężarówki, ciężarówki z wbudowanym 
dźwigiem, czopy osi pojazdów, deskorolki elektryczne, 
dętki do opon pneumatycznych, dętki do rowerów, dopa-
sowane pokrowce na nóżki do spacerówek, dopasowane 
pokrowce na nóżki do wózków dziecięcych, dopasowane 
pokrowce na nóżki do wózków dziecięcych głębokich, do-

pasowane pokrowce na nóżki do wózków spacerowych, 
drążki skrętne do pojazdów, drezyny, drony cywilne, drony 
dostawcze, drony wojskowe, drony wyposażone w kamerę, 
drzewce do statków, drzwi do pojazdów, dulki [do wioseł], 
dzwonki do rowerów, dżojstiki do pojazdów, fotele wyrzu-
cane do statków powietrznych, foteliki bezpieczeństwa dla 
dzieci [do pojazdów], furgony [pojazdy], gąsienicowy układ 
bieżny do pojazdów [taśmy gąsienicowe], hamulce do po-
jazdów, hamulce do rowerów, harmonie do autobusów 
przegubowych, helikoptery, helikoptery z kamerą, hulajno-
gi (pojazdy), iluminatory [bulaje], jachty, kadłuby statków, 
kanu, kesony [pojazdy], kierownice do motocykli, kierow-
nice do rowerów, kierownice pojazdów, kierunkowskazy 
do pojazdów, klaksony do pojazdów, klatki transportowe, 
klipsy przystosowane do mocowania części samochodo-
wych do nadwozi, knagi, zaciski żeglarskie, kolce do opon, 
kolejki linowo-terenowe, koła do pojazdów lądowych, 
koła do rowerów, koła zębate do rowerów, kołpaki, kominy 
do lokomotyw, kominy do statków, kontenery przechylne, 
korbowody do pojazdów lądowych, inne niż części silni-
ków, korby rowerowe, korki do zbiorników paliwa w po-
jazdach, korpusy opon, kosze przystosowane do rowerów, 
kółka samonastawne do wózków [pojazdy], lokomotywy, 
lusterka boczne do pojazdów, lusterka wsteczne, łańcuchy 
do motocykli, łańcuchy do samochodów, łańcuchy napę-
dowe do pojazdów lądowych, łańcuchy przeciwpoślizgo-
we, łańcuchy rowerowe, łaty do opon, łodzie, łoża silnika 
do pojazdów lądowych, maski do pojazdów, maski silników 
do pojazdów, maszty do łodzi, mechanizmy napędowe 
do pojazdów lądowych, mechanizmy wywrotkowe [części 
wagonów kolejowych], miejsca leżące [do spania] w pojaz-
dach, monocykle elektryczne, moskitiery do wózków spa-
cerowych, wbudowane, motocykle, motorowery, nadwozia 
pojazdów, nadwozia samochodowe, nakrętki do szpilek 
piast w kołach pojazdów, napinacze do szprych do kół, nóż-
ki do rowerów, nóżki motocyklowe, obręcze do piast kół, 
obręcze kół do rowerów, obręcze kół kolejowych, obręcze 
kół pojazdów, obwody hydrauliczne do pojazdów, ochra-
niacze ubrania na koła do rowerów, odbijacze do statków, 
okładziny hamulcowe do pojazdów, opony bezdętkowe 
do rowerów, opony do pojazdów, opony do pojazdów 
mechanicznych, opony pełne do kół pojazdów, opony 
pneumatyczne, opony rowerowe, osie pojazdów, osłony 
przeciwsłoneczne do samochodów, ożebrowania stat-
ków [wręgi, ramy wręgowe], pasy bezpieczeństwa do sie-
dzeń w pojazdach, pedały do rowerów, piankowe wkładki 
do opon, piasty do rowerów, piasty kół pojazdów, płytki 
cierne hamulca do samochodów, pochylnie dla statków, 
podnośniki ścianki tylnej skrzyni ładunkowej [części po-
jazdów lądowych], poduszki powietrzne [urządzenia bez-
pieczeństwa w samochodach], poduszkowce, podwozia 
do pojazdów [statków powietrznych], podwozia pojazdów, 
podwozia samochodów, pogłębiarki [łodzie], pojazdy [sku-
tery] śnieżne, pojazdy do poruszania się drogą lądową, po-
wietrzną, wodną lub kolejową, pojazdy do poruszania się 
po wodzie, pojazdy elektryczne, pojazdy lotnicze, pojazdy 
opancerzone, pojazdy szynowe, pojazdy zdalnie sterowa-
ne, inne niż zabawki, pojazdy-chłodnie, pokrowce na kie-
rownice pojazdów, pokrowce na koła zapasowe, pokrowce 
na pojazdy [dopasowane], pokrowce na siedzenia pojaz-
dów, pokrowce na siodełka motocyklowe, pokrycia sio-
dełek rowerów, pokrycia wózków dziecięcych, polewaczki 
[pojazdy], pompki do rowerów, pompy powietrzne [akce-
soria do pojazdów], pontony, popielniczki do pojazdów, 
promy, przekładnie do pojazdów lądowych, przekładnie 
redukcyjne do pojazdów lądowych, przemienniki mo-
mentu obrotowego do pojazdów lądowych, przenośniki 



38 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT30/2019

naziemne [transportery], przyczepki rowerowe, przyczepy 
[pojazdy], przyczepy do przewożenia rowerów, przyczepy 
motocyklowe boczne, przyczepy turystyczne mieszkalne, 
ramy do motocykli, ramy do rowerów, resory [sprężyny] za-
wieszenia pojazdów, resory, sprężyny amortyzujące samo-
chodowe, rowery, rowery elektryczne, rowery trójkołowe 
dostawcze, sakwy [kosze] boczne przystosowane do rowe-
rów, sakwy przystosowane do motocykli, sakwy rowerowe, 
samochody, samochody (amortyzatory do -), samochody 
autonomiczne, samochody bez kierowcy [samochody au-
tonomiczne], samochody holownicze [pomocy drogowej], 
samochody kempingowe, samochody sportowe, samo-
chody wyścigowe, samoloty amfibie, sanie ratownicze, san-
ki do jazdy na stojąco, siatki bagażowe do pojazdów, siedze-
nia do pojazdów, silniki do motocykli, silniki do pojazdów 
lądowych, silniki do rowerów, silniki elektryczne do pojaz-
dów lądowych, silniki odrzutowe do pojazdów lądowych, 
siodełka do motocykli, siodełka rowerowe, skrzynie biegów 
do pojazdów lądowych, skrzynie korbowe do elementów 
pojazdów lądowych, inne niż do silników, skrzynie ładun-
kowe wywrotkowe do ciężarówek, skutery inwalidzkie, 
skutery wyposażone w silnik, spadochrony, spojlery do po-
jazdów, sprzęgi wagonów kolejowych, sprzęgła do pojaz-
dów lądowych, statki kosmiczne, sterowce, stery, stopnie 
nadwozia do pojazdów, sygnalizatory jazdy wstecz do po-
jazdów, szalupy, szczęki hamulcowe do pojazdów, szprychy 
do rowerów, szprychy kół pojazdów, szyby do pojazdów, 
szyby przednie pojazdów, ślizgacz, śmieciarki, śruby napę-
dowe do łodzi, tabor kolejki linowej naziemnej, tapicerka 
do pojazdów, tarcze hamulcowe do pojazdów, torby przy-
stosowane do spacerówek, torby przystosowane do wóz-
ków spacerowych, tramwaje, trycykle, turbiny do pojazdów 
lądowych, urządzenia i instalacje do transportu linowego, 
urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów, urządzenia 
przeciwwłamaniowe do pojazdów, urządzenia sprzęgające 
do pojazdów lądowych, urządzenia sterowe do statków, 
urządzenia uwalniające do statków, wagoniki do instalacji 
transportu linowego, wagony kolejowe, wagony restau-
racyjne, wagony sypialne, wagony-chłodnie [pojazdy ko-
lejowe], wały napędowe do pojazdów lądowych, wentyle 
do opon pojazdów, wiatrakowce, wiosła, wiosła do canoe, 
wiosła rufowe, wodnosamoloty [hydroplany], wojskowe 
pojazdy transportowe, wolne koła do pojazdów lądowych, 
wozy, wozy kopalniane, wozy odlewnicze, wózki dla węd-
karzy, wózki do transportu niepełnosprawnych, wózki dzie-
cięce, wózki golfowe [pojazdy], wózki jezdniowe widłowe, 
wózki na zakupy, wózki napędzane siłą ludzką, wózki prze-
chylne, wózki spacerowe dla zwierząt domowych, wózki 
towarowe i bagażowe, wózki transportowe, wózki używa-
ne do sprzątania, wózki z bębnem do zwijania przewodów 
giętkich, wózki zwrotne wagonów kolejowych, wyciągi 
krzesełkowe, wyciągi narciarskie, wycieraczki do przednich 
szyb, wycieraczki przednich świateł, zagłówki do siedzeń 
pojazdów, zapalniczki samochodowe, zdalnie sterowane 
pojazdy do inspekcji podwodnych, zderzaki do pojazdów, 
zderzaki samochodowe, zestawy narzędzi do naprawy 
dętek, zębate przekładnie do pojazdów lądowych, złącza 
do przyczep do pojazdów, żurawiki łodziowe.

(210) 499575 (220) 2019 05 10
(731) OLCZAK ZBIGNIEW ZAKŁAD KONCENTRATÓW 

SPOŻYWCZYCH, Świętochłowice
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Savarro

(531) 05.03.13, 26.04.06, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 buliony, preparaty do produkcji bulionu, ga-
laretki jadalne, koncentraty rosołu, ekstrakty mięsne, galaretki 
mięsne, przeciery warzywne, przecier pomidorowy, przecier 
jabłkowy, proteiny spożywcze, pasztety z wątróbki, enzymy 
mlekowe do celów spożywczych, surowce do produkcji tłuszczy 
jadalnych, składniki do przyrządzania zup, grzyby konserwowa-
ne, sałatki warzywne, soki warzywne do przyrządzania potraw, 
warzywa gotowane, warzywa konserwowe, warzywa suszo-
ne, zupy, przetwory do zup jarzynowych, żelatyna spożywcza, 
30 aromaty jako preparaty do żywności, dodatki glutenowe 
do celów spożywczych, esencje do artykułów żywnościowych 
inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, produkty wiążące 
do kiełbas, sosy mięsne, pizze, placki, spaghetti, makarony, go-
towe potrawy na bazie makaronu, ciasto w proszku, przyprawy, 
przyprawy korzenne, skrobia do celów spożywczych, słodzi-
ki naturalne, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sosy sojowe, 
cukier, sól kuchenna, pieprz, musztarda, ketchup, marynaty, 
zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożyw-
czych, zioła konserwowane, zioła do celów spożywczych.

(210) 499578 (220) 2019 05 10
(731) OLCZAK ZBIGNIEW ZAKŁAD KONCENTRATÓW 

SPOŻYWCZYCH, Świętochłowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Piramidki Smaku

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 buliony, preparaty do produkcji bulionu, galaretki 
jadalne, koncentraty rosołu, ekstrakty mięsne, galaretki mięsne, 
przeciery warzywne, przecier pomidorowy, przecier jabłkowy, 
proteiny spożywcze, pasztety z wątróbki, enzymy mlekowe 
do celów spożywczych, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, 
składniki do przyrządzania zup, grzyby konserwowane, sałatki 
warzywne, soki warzywne do przyrządzania potraw, warzy-
wa gotowane, warzywa konserwowe, warzywa suszone, zupy, 
przetwory do zup jarzynowych, żelatyna spożywcza, 30 aro-
maty jako preparaty do żywności, dodatki glutenowe do celów 
spożywczych!, esencje do artykułów żywnościowych inne niż 
esencje eteryczne i olejki eteryczne, produkty wiążące do kiełbas, 
sosy mięsne, pizze, placki, spaghetti, makarony, gotowe potrawy 
na bazie makaronu, ciasto w proszku, przyprawy, przyprawy ko-
rzenne, skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne, sosy 
pomidorowe, sosy sałatkowe, sosy sojowe, cukier, sól kuchenna, 
pieprz, musztarda, ketchup, marynaty, zagęszczacze stosowane 
przy gotowaniu produktów spożywczych, zioła konserwowane, 
zioła do celów spożywczych.
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(210) 499581 (220) 2019 05 10
(731) ADAMKOWSKA AISSE JOANNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wosk z Pazurem You are so beautiful

(531) 02.03.02, 02.03.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi w zakresie pielęgnacji i higieny urody 
ludzi.

(210) 499601 (220) 2019 05 10
(731) PIEPRZAK ROBERT, Nowy Targ
(540) (znak słowny)
(540) E R O S
(510), (511) 10 analizatory do identyfikacji bakterii do celów 
medycznych, analizatory do użytku medycznego, analizato-
ry składu ciała, aparatura dentystyczna, elektryczna, aparatu-
ra diagnostyczna do celów medycznych, aparatura do mi-
krodermabrazji, aparatura do radioterapii, aparatura 
i instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich do ce-
lów medycznych, aparatura i instrumenty chirurgiczne, apa-
ratura porodowa dla bydła, aparaty do masażu wibracyjne-
go, aparaty do mierzenia cholesterolu, aparaty do ochrony 
słuchu, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, apara-
ty słuchowe, aplikatory pigułek, artykuły antykoncepcyjne, 
artykuły ortopedyczne, aspiratory do nosa, balkoniki dla 
osób niepełnosprawnych, bandaże elastyczne, bandaże or-
topedyczne na kolana, bandaże usztywniające na stawy, 
bańki lekarskie, baseny jako naczynia, baseny sanitarne, bio-
degradowalne implanty do zespalania kości, boty do celów 
medycznych, bransoletki przeciwreumatyczne, bransolety 
do celów medycznych, buteleczki z kroplomierzem do ce-
lów medycznych, cewniki, chirurgiczne klamry, chodziki 
do wspomagania poruszania się, defibrylatory, dializatory, 
dmuchane poduszki do celów medycznych, ekrany radiolo-
giczne do celów medycznych, elektrody do użytku medycz-
nego, elektrokardiografy, fartuchy do badania pacjentów, fil-
try promieni ultrafioletowych do celów medycznych, fotele 
dentystyczne, fotele do celów medycznych lub dentystycz-
nych, futerały na instrumenty medyczne, galwaniczna apara-
tura terapeutyczna, gastroskopy, gąbki chirurgiczne, gorsety 
brzuszne, gorsety do celów medycznych, gryzaki pierścienie 
dla ząbkujących dzieci, grzebienie do wyczesywania wszy, 
gumki ortodontyczne, gumowe lalki [akcesoria seksualne], 
hemometry, igły do akupunktury, igły do celów medycz-
nych, igły do zszywania, implanty chirurgiczne składające się 
ze sztucznych materiałów, inhalatory, inhalatory wodorowe, 
inkubatory dla noworodków, inkubatory do celów medycz-
nych, insuflatory, kaftany bezpieczeństwa, kamery endosko-
powe do celów medycznych, kaniule, katgut, kleszcze, klesz-
cze do kastracji, koce podgrzewane elektrycznie, do celów 
medycznych, kompresory [chirurgia], kruszarki do tabletek, 
krzesła sedesowe, kubeczki menstruacyjne, kule inwalidzkie, 
lampy do celów medycznych, lampy do celów medycznych 

[lecznicze], lampy kwarcowe do celów medycznych, lampy 
rentgenowskie do celów medycznych, lampy ultrafioletowe 
do celów medycznych, lancety, lasery do celów medycz-
nych, laski do celów medycznych, laski-czwórnogi do celów 
medycznych, lusterka dentystyczne, lusterka stosowane 
w chirurgii, łóżka specjalnie skonstruowane do celów me-
dycznych, łóżka wodne do celów medycznych, łyżeczki 
do czyszczenia uszu, łyżki do podawania leków, masażery 
do dziąseł dla niemowląt, maski anestezjologiczne, maski 
do sztucznego oddychania, maski stosowane przez personel 
medyczny, maski terapeutyczne na twarz, materace dmu-
chane do celów medycznych, materace nadmuchiwane 
do celów medycznych, materace położnicze, materiały 
do zszywania, meble wykonane specjalnie do celów me-
dycznych, miski do celów medycznych, naklejki termoczułe 
do użytku medycznego, narzędzia do nacinania do celów 
chirurgicznych, nasadki do kul, nici chirurgiczne, nosze 
na kółkach, nosze używane w karetkach pogotowia, nożycz-
ki chirurgiczne, nożyki do odcisków, obrączki przeciwreuma-
tyczne, obręcze biomagnetyczne do celów terapeutycznych 
lub medycznych, obuwie ortotyczne, ochraniacze na palce 
do celów medycznych, ochraniacze zębów do celów denty-
stycznych, odzież kompresyjna, odzież specjalna używana 
w salach operacyjnych, oftalmometry, oftalmoskopy, okrycia 
chirurgiczne, opaski do akupresury, opaski gipsowane do ce-
lów ortopedycznych, opaski na nadgarstki przeciw mdło-
ściom, opaski podtrzymujące [bandaże], pasy brzuszne, pasy 
ciążowe, pasy do celów medycznych, pasy do celów me-
dycznych, elektryczne, pasy do celów ortopedycznych, pasy 
galwaniczne do celów medycznych, pasy podbrzuszne, pasy 
przepuklinowe, pasy przepuklinowe pępkowe, pesaria, piły 
do celów chirurgicznych, plastry chłodzące do celów me-
dycznych, podgrzewane podkłady, elektryczne, do celów 
leczniczych, podkładki podbrzuszne, podkłady zapobiegają-
ce odleżynom, poduszeczki chłodzące do udzielenia pierw-
szej pomocy, poduszeczki termiczne do udzielania pierwszej 
pomocy, poduszki do celów medycznych, poduszki przeciw 
bezsenności, pojemniki do aplikowania leków, pojemniki 
na butelki do karmienia, pojemniki na odpady pochodzenia 
medycznego, pompy do celów medycznych, pończochy 
elastyczne do celów chirurgicznych, pończochy przeciw ży-
lakowe, prezerwatywy, protezy dentystyczne, protezy koń-
czyn, prowadniki do celów medycznych, przenośne pisuary 
podręczne, prześcieradła dla osób niekontrolujących czyn-
ności fizjologicznych, prześcieradła na łóżka chorych, prze-
ścieradła sterylne chirurgiczne, przyborniki dla chirurgów 
i lekarzy innych specjalności, przybory do mycia wgłębień 
ciała, przyrządy do cięcia stosowane w chirurgii, przyrządy 
do masażu estetycznego, przyrządy do wykonywania lewa-
tywy do celów medycznych, przyrządy elektryczne do aku-
punktury, przyrządy i przybory dentystyczne, przyrządy po-
łożnicze, respiratory do sztucznego oddychania, rękawice 
do celów medycznych, rękawice do masażu, roboty chirur-
giczne, rozpylacze aerozoli do celów medycznych, rozpyla-
cze do celów medycznych, rurki drenujące do celów me-
dycznych, rurki z radem do celów medycznych, separatory 
palców u nóg do celów ortopedycznych, smoczki, smoczki 
do butelek do karmienia, smoczki do karmienia niemowląt, 
soczewki [protezy wewnątrz gałkowe] do implantacji chirur-
gicznych, sondy chirurgiczne, sondy do celów medycznych, 
sondy do cewki moczowej, spirometry [aparatura medycz-
na], spluwaczki do celów medycznych, stenty, stetoskopy, 
stoły operacyjne, strzykawki do celów medycznych, strzy-
kawki do cewki moczowej, strzykawki do zastrzyków, strzy-
kawki domaciczne, strzykawki dopochwowe, stymulator 
serca, stymulatory mózgu, szczoteczki do czyszczenia języka, 
szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, szpatułki laryngo-
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logiczne do celów medycznych, sztuczna skóra do celów 
chirurgicznych, sztuczna szczęka, sztuczne gałki oczne, 
sztuczne piersi, sztuczne zęby, sztyfty dentystyczne 
do sztucznych zębów, szyny do użytku chirurgicznego, tem-
blaki [bandaże podtrzymujące], termoelektryczne kompresy 
[chirurgia], termometry do celów medycznych, tomografy 
do celów medycznych, trąbki uszne ułatwiające słyszenie, 
trokary, urządzenia do analizy krwi, urządzenia do anestezji, 
urządzenia do ćwiczeń fizycznych do celów medycznych, 
urządzenia do fumigacji do celów medycznych, urządzenia 
do leczenia głuchoty, urządzenia do leczenia trądziku, urzą-
dzenia do masażu, urządzenia do mierzenia poziomu cukru 
we krwi [glukometry], urządzenia do monitorowania tętna, 
urządzenia do monitorowania tkanki tłuszczowej, urządzenia 
do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego [MRI] 
do celów medycznych, urządzenia do odciągania mleka 
z piersi, urządzenia do podawania lekarstw wszczepiane pod 
skórę, urządzenia do reanimacji, urządzenia do regeneracji 
komórek macierzystych do celów medycznych, urządzenia 
do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych, urządzenia 
do sztucznego oddychania, urządzenia do testów DNA i RNA 
do celów medycznych, urządzenia do użytku w ortodoncji, 
urządzenia dźwigowe dla osób niepełnosprawnych, urzą-
dzenia i instrumenty medyczne, urządzenia i przyrządy do fi-
zjoterapii, urządzenia i przyrządy urologiczne, urządzenia 
i przyrządy weterynaryjne, urządzenia radiologiczne do ce-
lów medycznych, urządzenia rentgenowskie do celów me-
dycznych, urządzenia terapeutyczne z gorącym powietrzem, 
urządzenia zabezpieczające przed promieniami rentgenow-
skimi do celów medycznych, wibratory łóżkowe, wibratory 
na gorące powietrze do celów medycznych, wiertła denty-
styczne, wkładki na płaskostopie, wkładki ortopedyczne, 
wkładki z podparciem łuku stopy do obuwia, włosy (sztucz-
ne -), worki na wodę do celów medycznych, worki z lodem 
do celów medycznych, wyciągi do celów medycznych, za-
bawki erotyczne, zakraplacze do celów medycznych, za-
mknięcia do butelek do karmienia, zatyczki do uszu [przyrzą-
dy do ochrony uszu], zautomatyzowane kombinezony 
w postaci egzoszkieletów do celów medycznych, zawieszki 
do smoczków, zestawy do irygacji.

(210) 499604 (220) 2019 05 10
(731) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, UJEŹDZIEC MAŁY 80
(540) (znak słowny)
(540) przeMEATnicy
(510), (511) 29 mięso i wędliny, mięso w puszce [konserwy], 
mięso konserwowane, kiełbaski bratwurst, kiełbaski konser-
wowane, kiełbaski wieprzowe, kiełbasa pepperoni, kiełbaski 
do hotdogów, kiełbasy wędzone, kiełbaski w cieście, frank-
furterki, mortadela, chorizo [kiełbasa hiszpańska], kabanosy, 
kaszanka, pastrami, salami, surowe kiełbasy, szaszłyki, wędli-
ny, szynka, szynka surowa podsuszana [prosciutto], cielęcina, 
drób, dziczyzna, wieprzowina, wołowina, szpik kostny zwie-
rzęcy jadalny, wątroba, klopsiki drobiowe, kotlety wieprzowe, 
befsztyk z siekanej wołowiny (hamburger), burgery, burgery 
mięsne, bekon, flaki, golonka, hamburgery, krokiety, mięso 
pokrojone w plastry, gulasze, mielonki (konserwy), przyrzą-
dzone mięso konserwowe w puszce, konserwa z przyrządzo-
nego mięsa w słoiku, konserwy mięsne, pasztety, pasztet 
z wątróbki, pasty spożywcze wytworzone z mięsa, pasty 
mięsne (w tym pasztety, smalec), podroby, produkty mięsne 
mrożone, przetworzone produkty mięsne, paczkowane mię-
so, przekąski na bazie mięsa, mrożone posiłki składające się 
głównie z mięsa, gotowe dania składające się głównie z mię-
sa, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mię-
sa, steki z mięsa, mięsne nadzienia do ciast, ekstrakty drobio-

we, ekstrakty mięsne, galaretki mięsne, konserwy, marynaty, 
skórki bekonowe, skwarki, substytuty drobiu, substytuty 
mięsa, ryby, potrawy rybne, sashimi, przekąski na bazie orze-
chów, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie mięsa, prze-
kąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, przystawki 
na bazie warzyw, pulpety [żywność], przeciery warzywne, 
sałatki warzywne, sałatki drobiowe, hummus, kiełbaski we-
getariańskie, tofu, burgery sojowe, burgery warzywne, goto-
we produkty z warzyw, kotlety sojowe, kotlety z tofu, krokie-
ty, mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, 
pasztet warzywny, substytuty mięsa na bazie warzyw, zapie-
kanki [żywność], buliony [gotowe], buliony mięsne, ekstrakty 
do zup, ekstrakty drobiowe, ekstrakty mięsne, koncentraty 
rosołowe, koncentraty zup, zupy, osłonki kiełbas, naturalne 
lub sztuczne, skwarki, smalec, surowce do produkcji tłuszczy 
jadalnych, tłuszcze jadalne, tłuszcze zwierzęce do celów spo-
żywczych, mieszanka olejów [do celów spożywczych], oleje 
zwierzęce do celów spożywczych, przekąski na bazie mleka, 
przekąski na bazie sera, 35 dystrybucja i rozpowszechnianie 
materiałów promocyjnych i reklamowych, dystrybucja pro-
duktów do celów reklamowych, dystrybucja reklam i ogło-
szeń handlowych, dystrybucja tekstów reklamowych, rozpo-
wszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu 
i publicity, rozpowszechnianie reklam, zarządzanie relacjami 
z klientami, zarządzanie programami motywacyjnymi 
na rzecz sprzedaży i promocji, usługi programów lojalno-
ściowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub rekla-
mowych, prezentacje towarów i usług, prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych 
w celach reklamowych, administrowanie konkursami w ce-
lach reklamowych, dostarczanie informacji marketingowych 
za pośrednictwem stron internetowych, informacja marke-
tingowa, kampanie marketingowe, marketing dotyczący 
promocji, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], marke-
ting afiliacyjny, marketing bezpośredni, marketing cyfrowy, 
marketing internetowy, marketing ukierunkowany, organiza-
cja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja 
i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja 
konkursów w celach reklamowych, organizowanie i przepro-
wadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie losowa-
nia nagród w celach promocyjnych, promocja sprzedaży, 
promocyjne usługi handlowe, publikowanie materiałów 
i tekstów reklamowych, reklama, reklama poprzez wszystkie 
publiczne środki komunikacji, reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, umiesz-
czanie reklam, usługi promocyjno-marketingowe przy uży-
ciu mediów audiowizualnych, usługi reklamowe i marketin-
gowe on-line, usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe 
i promocyjne, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamo-
ści korporacyjnej i tożsamości marki, usługi reklamowe w za-
kresie sprzedaży towarów, usługi reklamowe za pośrednic-
twem Internetu, usługi w zakresie marketingu produktów, 
usługi w zakresie reklamy, usługi współpracy z blogerami, 
usługi zarządzania społecznością on-line, usługi związane 
z publiczną prezentacją produktów, usługi zarządzania 
sprzedażą, usługi w zakresie zamówień on-line, usługi kon-
sultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, udostęp-
nianie informacji o produktach konsumenckich, udzielanie 
informacji dotyczących sprzedaży handlowej, subskrypcje 
pakietów mediów informacyjnych, organizacja subskrypcji 
usług internetowych, administrowanie sprzedażą, dostarcza-
nie informacji konsumentom na temat towarów i usług, han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wy-
borze towarów i usług, usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu 
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detalicznego w zakresie żywności, usługi handlu detaliczne-
go dotyczące tekstyliów domowych, usługi handlu detalicz-
nego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek za-
wierających żywność, usługi sklepów detalicznych on-line 
obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spo-
żywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalo-
gów w związku z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzie-
żowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami 
głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z mięsem, usługi sprze-
daży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi 
sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz prowadzonej za po-
średnictwem sieci informatycznych następujących towarów: 
mięso, wędliny, kiełbasy, pasztety, konserwy, produkty mię-
sne, pasty spożywcze, przetworzone produkty mięsne, goto-
we produkty z mięsa, przekąski na bazie mięsa, gotowe po-
siłki składające się z mięsa, substytuty mięsa na bazie warzyw, 
gotowe produkty z warzyw, buliony, zupy, tłuszcze jadalne, 
kanapki, bułki nadziewane, dodatki smakowe, przyprawy, 
marynaty, sosy, skomputeryzowane zamówienia on-line 
w dziedzinie żywności, promocja i handel żywnością, usługi 
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji 
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych 
do celów reklamowych i sprzedaży, bezobsługowe usługi 
sklepu detalicznego w odniesieniu do żywności, usługi 
sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów mięsnych, mię-
sa, wędlin, kiełbasek, kiełbasek wegetariańskich, mortadeli, 
chorizo, kaszanki, kiełbas, kabanosów, szaszłyków, pasztetów, 
salami, wędlin, szynki, konserw, klopsików drobiowych, kotle-
tów wieprzowych, sojowych lub z tofu, burgerów, hambur-
gerów, bekonu, flaków, golonki, past spożywczych, steków 
z mięsa, gulaszy, przetworzonych produktów mięsnych, go-
towych produktów z mięsa, podrobów, przekąsek na bazie 
mięsa, warzyw, mleka lub sera, gotowych posiłków składają-
cych się głównie z mięsa lub substytutów mięsa, gotowych 
produktów z warzyw, substytutów mięsa, bulionów, zup, 
tłuszczy jadalnych, olei zwierzęcych do celów spożywczych, 
zapiekanek, kanapek, bułek nadziewanych, dodatków sma-
kowych, krokietów, ekstraktów i galaretek mięsnych, przy-
praw, marynat, sosów, ryb, potraw rybnych, osłonek kiełbas, 
naturalnych lub sztucznych w hurtowniach i punktach, do-
starczanie informacji handlowych konsumentom, admini-
strowanie działalnością gospodarczą, prezentowanie towa-
rów i usług w Internecie, pokazy towarów do celów 
promocyjnych, pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, udostępnianie informacji o produktach konsumenc-
kich dotyczących żywności, pomoc przy prowadzeniu 
franczyz, usługi świadczone przez franczyzodawcę, miano-
wicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysło-
wych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, wsparcie 
w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie franchisin-
gu, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności go-
spodarczej, badania opinii publicznej, badania rynku i bada-
nia marketingowe, badania w zakresie public relations, 
doradztwo reklamowe i marketingowe, organizowanie po-
kazów w celach handlowych, organizacja i prowadzenie pre-
zentacji produktów, rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych, usługi public relations, wynajem automatów 
sprzedających na karty, wynajem automatów sprzedających 
na monety, usługi wynajmu automatów do sprzedaży, dzia-
łalność gospodarcza (specjalistyczne doradztwo w zakresie 

działalności gospodarczej), 41 administrowanie [organizacja] 
konkursami, organizacja kwizów, gier i zawodów, organi-
zowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub roz-
rywkowych], organizowanie konkursów za pośrednictwem 
Internetu, prowadzenie konkursów w Internecie, prowa-
dzenie kwizów, prezentacja nagrań wideo, udostępnianie 
rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, 
publikowanie materiałów multimedialnych on-line, usługi 
publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i roz-
rywki multimedialnej, 43 dostarczanie żywności i napojów 
za pośrednictwem furgonetek, oferowanie żywności i napo-
jów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność 
i napoje do bezpośredniego spożycia, serwowanie jedzenia 
i napojów, serwowanie żywności i napojów dla gości, usługi 
zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie żywności i napo-
jów na wynos, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wy-
nos, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, 
usługi w zakresie jedzenia na wynos, kontraktowe usługi 
w zakresie żywności, wypożyczanie urządzeń gastronomicz-
nych, wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych 
i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, bary szybkiej ob-
sługi [snack-bary], przygotowywanie posiłków, usługi mobil-
nych restauracji, usługi restauracji szybkiej obsługi, bary, ka-
feterie [bufety], restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi 
restauracyjne.

(210) 499605 (220) 2019 05 10
(731) FAMUŁA ZBIGNIEW SPORTICS, Koleczkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZBIGNIEW FAMUŁA KLASYCZNE BUTY

(531) 09.09.01, 09.09.15, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 25 odzież, obuwie, skarpety, nakrycia głowy, 
35 sprzedaż w sklepach stacjonarnych oraz internetowych 
następujących produktów: odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
środki do pielęgnacji obuwia, łyżki do butów, szczotki do bu-
tów, sznurowadła, prawidła, paski do spodni, szelki, wkładki 
do butów, ochraniacze na obuwie, skarpety, poszetki, torby 
i teczki, krawaty, muchy, parasole, portfele.

(210) 499607 (220) 2019 05 10
(731) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, UJEŹDZIEC MAŁY 80
(540) (znak słowny)
(540) Przełam MEATY
(510), (511) 29 mięso i wędliny, mięso w puszce [konserwy], 
mięso konserwowane, kiełbaski bratwurst, kiełbaski konser-
wowane, kiełbaski wieprzowe, kiełbasa pepperoni, kiełbaski 
do hotdogów, kiełbasy wędzone, kiełbaski w cieście, frank-
furterki, mortadela, chorizo [kiełbasa hiszpańska], kabanosy, 
kaszanka, pastrami, salami, surowe kiełbasy, szaszłyki, wędli-
ny, szynka, szynka surowa podsuszana [prosciutto], cielęcina, 
drób, dziczyzna, wieprzowina, wołowina, szpik kostny zwie-
rzęcy jadalny, wątroba, klopsiki drobiowe, kotlety wieprzowe, 
befsztyk z siekanej wołowiny (hamburger), burgery, burgery 
mięsne, bekon, flaki, golonka, hamburgery, krokiety, mięso 
pokrojone w plastry, gulasze, mielonki (konserwy), przyrzą-
dzone mięso konserwowe w puszce, konserwa z przyrządzo-
nego mięsa w słoiku, konserwy mięsne, pasztety, pasztet 
z wątróbki, pasty spożywcze wytworzone z mięsa, pasty 
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mięsne (w tym pasztety, smalec), podroby, produkty mięsne 
mrożone, przetworzone produkty mięsne, paczkowane mię-
so, przekąski na bazie mięsa, mrożone posiłki składające się 
głównie z mięsa, gotowe dania składające się głównie z mię-
sa, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mię-
sa, steki z mięsa, mięsne nadzienia do ciast, ekstrakty drobio-
we, ekstrakty mięsne, galaretki mięsne, konserwy, marynaty, 
skórki bekonowe, skwarki, substytuty drobiu, substytuty 
mięsa, ryby, potrawy rybne, sashimi, przekąski na bazie orze-
chów, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie mięsa, prze-
kąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, przystawki 
na bazie warzyw, pulpety [żywność], przeciery warzywne, 
sałatki warzywne, sałatki drobiowe, hummus, kiełbaski we-
getariańskie, tofu, burgery sojowe, burgery warzywne, goto-
we produkty z warzyw, kotlety sojowe, kotlety z tofu, krokie-
ty, mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, 
pasztet warzywny, substytuty mięsa na bazie warzyw, zapie-
kanki [żywność], buliony [gotowe], buliony mięsne, ekstrakty 
do zup, ekstrakty drobiowe, ekstrakty mięsne, koncentraty 
rosołowe, koncentraty zup, zupy, osłonki kiełbas, naturalne 
lub sztuczne, skwarki, smalec, surowce do produkcji tłuszczy 
jadalnych, tłuszcze jadalne, tłuszcze zwierzęce do celów spo-
żywczych, mieszanka olejów [do celów spożywczych], oleje 
zwierzęce do celów spożywczych, przekąski na bazie mleka, 
przekąski na bazie sera, 35 dystrybucja i rozpowszechnianie 
materiałów promocyjnych i reklamowych, dystrybucja pro-
duktów do celów reklamowych, dystrybucja reklam i ogło-
szeń handlowych, dystrybucja tekstów reklamowych, rozpo-
wszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu 
i publicity, rozpowszechnianie reklam, zarządzanie relacjami 
z klientami, zarządzanie programami motywacyjnymi 
na rzecz sprzedaży i promocji, usługi programów lojalno-
ściowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub rekla-
mowych, prezentacje towarów i usług, prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych 
w celach reklamowych, administrowanie konkursami w ce-
lach reklamowych, dostarczanie informacji marketingowych 
za pośrednictwem stron internetowych, informacja marke-
tingowa, kampanie marketingowe, marketing dotyczący 
promocji, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], marke-
ting afiliacyjny, marketing bezpośredni, marketing cyfrowy, 
marketing internetowy, marketing ukierunkowany, organiza-
cja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja 
i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja 
konkursów w celach reklamowych, organizowanie i przepro-
wadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie losowa-
nia nagród w celach promocyjnych, promocja sprzedaży, 
promocyjne usługi handlowe, publikowanie materiałów 
i tekstów reklamowych, reklama, reklama poprzez wszystkie 
publiczne środki komunikacji, reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, umiesz-
czanie reklam, usługi promocyjno-marketingowe przy uży-
ciu mediów audiowizualnych, usługi reklamowe i marketin-
gowe on-line, usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe 
i promocyjne, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamo-
ści korporacyjnej i tożsamości marki, usługi reklamowe w za-
kresie sprzedaży towarów, usługi reklamowe za pośrednic-
twem Internetu, usługi w zakresie marketingu produktów, 
usługi w zakresie reklamy, usługi współpracy z blogerami, 
usługi zarządzania społecznością on-line, usługi związane 
z publiczną prezentacją produktów, usługi zarządzania 
sprzedażą, usługi w zakresie zamówień on-line, usługi kon-
sultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, udostęp-
nianie informacji o produktach konsumenckich, udzielanie 
informacji dotyczących sprzedaży handlowej, subskrypcje 

pakietów mediów informacyjnych, organizacja subskrypcji 
usług internetowych, administrowanie sprzedażą, dostarcza-
nie informacji konsumentom na temat towarów i usług, han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wy-
borze towarów i usług, usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu 
detalicznego w zakresie żywności, usługi handlu detaliczne-
go dotyczące tekstyliów domowych, usługi handlu detalicz-
nego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek za-
wierających żywność, usługi sklepów detalicznych on-line 
obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spo-
żywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalo-
gów w związku z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzie-
żowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami 
głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z mięsem, usługi sprze-
daży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi 
sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz prowadzonej za po-
średnictwem sieci informatycznych następujących towarów: 
mięso, wędliny, kiełbasy, pasztety, konserwy, produkty mię-
sne, pasty spożywcze, przetworzone produkty mięsne, goto-
we produkty z mięsa, przekąski na bazie mięsa, gotowe po-
siłki składające się z mięsa, substytuty mięsa na bazie warzyw, 
gotowe produkty z warzyw, buliony, zupy, tłuszcze jadalne, 
kanapki, bułki nadziewane, dodatki smakowe, przyprawy, 
marynaty, sosy, skomputeryzowane zamówienia on-line 
w dziedzinie żywności, promocja i handel żywnością, usługi 
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji 
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych 
do celów reklamowych i sprzedaży, bezobsługowe usługi 
sklepu detalicznego w odniesieniu do żywności, usługi 
sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów mięsnych, mię-
sa, wędlin, kiełbasek, kiełbasek wegetariańskich, mortadeli, 
chorizo, kaszanki, kiełbas, kabanosów, szaszłyków, pasztetów, 
salami, wędlin, szynki, konserw, klopsików drobiowych, kotle-
tów wieprzowych, sojowych lub z tofu, burgerów, hambur-
gerów, bekonu, flaków, golonki, past spożywczych, steków 
z mięsa, gulaszy, przetworzonych produktów mięsnych, go-
towych produktów z mięsa, podrobów, przekąsek na bazie 
mięsa, warzyw, mleka lub sera, gotowych posiłków składają-
cych się głównie z mięsa lub substytutów mięsa, gotowych 
produktów z warzyw, substytutów mięsa, bulionów, zup, 
tłuszczy jadalnych, olei zwierzęcych do celów spożywczych, 
zapiekanek, kanapek, bułek nadziewanych, dodatków sma-
kowych, krokietów, ekstraktów i galaretek mięsnych, przy-
praw, marynat, sosów, ryb, potraw rybnych, osłonek kiełbas, 
naturalnych lub sztucznych w hurtowniach i punktach, do-
starczanie informacji handlowych konsumentom, admini-
strowanie działalnością gospodarczą, prezentowanie towa-
rów i usług w Internecie, pokazy towarów do celów 
promocyjnych, pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, udostępnianie informacji o produktach konsumenc-
kich dotyczących żywności, pomoc przy prowadzeniu 
franczyz, usługi świadczone przez franczyzodawcę, miano-
wicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysło-
wych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, wsparcie 
w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie franchisin-
gu, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności go-
spodarczej, badania opinii publicznej, badania rynku i bada-
nia marketingowe, badania w zakresie public relations, 
doradztwo reklamowe i marketingowe, organizowanie po-
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kazów w celach handlowych, organizacja i prowadzenie pre-
zentacji produktów, rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych, usługi public relations, wynajem automatów 
sprzedających na karty, wynajem automatów sprzedających 
na monety, usługi wynajmu automatów do sprzedaży, dzia-
łalność gospodarcza (specjalistyczne doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej), 41 administrowanie [organizacja] 
konkursami, organizacja kwizów, gier i zawodów, organizo-
wanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozryw-
kowych], organizowanie konkursów za pośrednictwem In-
ternetu, prowadzenie konkursów w Internecie, prowadzenie 
kwizów, prezentacja nagrań wideo, udostępnianie rozrywki 
multimedialnej za pomocą strony internetowej, publikowa-
nie materiałów multimedialnych on-line, usługi publikowa-
nia cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki 
multimedialnej.

(210) 499608 (220) 2019 05 10
(731) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, UJEŹDZIEC MAŁY 80
(540) (znak słowny)
(540) MEATskrypcja
(510), (511) 29 mięso i wędliny, mięso w puszce [konserwy], 
mięso konserwowane, kiełbaski bratwurst, kiełbaski konser-
wowane, kiełbaski wieprzowe, kiełbasa pepperoni, kiełbaski 
do hotdogów, kiełbasy wędzone, kiełbaski w cieście, frank-
furterki, mortadela, chorizo [kiełbasa hiszpańska], kabanosy, 
kaszanka, pastrami, salami, surowe kiełbasy, szaszłyki, wędli-
ny, szynka, szynka surowa podsuszana [prosciutto], cielęcina, 
drób, dziczyzna, wieprzowina, wołowina, szpik kostny zwie-
rzęcy jadalny, wątroba, klopsiki drobiowe, kotlety wieprzowe, 
befsztyk z siekanej wołowiny (hamburger), burgery, burgery 
mięsne, bekon, flaki, golonka, hamburgery, krokiety, mięso 
pokrojone w plastry, gulasze, mielonki (konserwy), przyrzą-
dzone mięso konserwowe w puszce, konserwa z przyrządzo-
nego mięsa w słoiku, konserwy mięsne, pasztety, pasztet 
z wątróbki, pasty spożywcze wytworzone z mięsa, pasty 
mięsne (w tym pasztety, smalec), podroby, produkty mięsne 
mrożone, przetworzone produkty mięsne, paczkowane mię-
so, przekąski na bazie mięsa, mrożone posiłki składające się 
głównie z mięsa, gotowe dania składające się głównie z mię-
sa, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mię-
sa, steki z mięsa, mięsne nadzienia do ciast, ekstrakty drobio-
we, ekstrakty mięsne, galaretki mięsne, konserwy, marynaty, 
skórki bekonowe, skwarki, substytuty drobiu, substytuty 
mięsa, ryby, potrawy rybne, sashimi, przekąski na bazie orze-
chów, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie mięsa, prze-
kąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, przystawki 
na bazie warzyw, pulpety [żywność], przeciery warzywne, 
sałatki warzywne, sałatki drobiowe, hummus, kiełbaski we-
getariańskie, tofu, burgery sojowe, burgery warzywne, goto-
we produkty z warzyw, kotlety sojowe, kotlety z tofu, krokie-
ty, mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, 
pasztet warzywny, substytuty mięsa na bazie warzyw, zapie-
kanki [żywność], buliony [gotowe], buliony mięsne, ekstrakty 
do zup, ekstrakty drobiowe, ekstrakty mięsne, koncentraty 
rosołowe, koncentraty zup, zupy, osłonki kiełbas, naturalne 
lub sztuczne, skwarki, smalec, surowce do produkcji tłuszczy 
jadalnych, tłuszcze jadalne, tłuszcze zwierzęce do celów spo-
żywczych, mieszanka olejów [do celów spożywczych], oleje 
zwierzęce do celów spożywczych, przekąski na bazie mleka, 
przekąski na bazie sera, 35 dystrybucja i rozpowszechnianie 
materiałów promocyjnych i reklamowych, dystrybucja pro-
duktów do celów reklamowych, dystrybucja reklam i ogło-
szeń handlowych, dystrybucja tekstów reklamowych, rozpo-
wszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu 
i publicity, rozpowszechnianie reklam, zarządzanie relacjami 

z klientami, zarządzanie programami motywacyjnymi 
na rzecz sprzedaży i promocji, usługi programów lojalno-
ściowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub rekla-
mowych, prezentacje towarów i usług, prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych 
w celach reklamowych, administrowanie konkursami w ce-
lach reklamowych, dostarczanie informacji marketingowych 
za pośrednictwem stron internetowych, informacja marke-
tingowa, kampanie marketingowe, marketing dotyczący 
promocji, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], marke-
ting afiliacyjny, marketing bezpośredni, marketing cyfrowy, 
marketing internetowy, marketing ukierunkowany, organiza-
cja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja 
i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja 
konkursów w celach reklamowych, organizowanie i przepro-
wadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie losowa-
nia nagród w celach promocyjnych, promocja sprzedaży, 
promocyjne usługi handlowe, publikowanie materiałów 
i tekstów reklamowych, reklama, reklama poprzez wszystkie 
publiczne środki komunikacji, reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, umiesz-
czanie reklam, usługi promocyjno-marketingowe przy uży-
ciu mediów audiowizualnych, usługi reklamowe i marketin-
gowe on-line, usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe 
i promocyjne, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamo-
ści korporacyjnej i tożsamości marki, usługi reklamowe w za-
kresie sprzedaży towarów, usługi reklamowe za pośrednic-
twem Internetu, usługi w zakresie marketingu produktów, 
usługi w zakresie reklamy, usługi współpracy z blogerami, 
usługi zarządzania społecznością on-line, usługi związane 
z publiczną prezentacją produktów, usługi zarządzania 
sprzedażą, usługi w zakresie zamówień on-line, usługi kon-
sultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, udostęp-
nianie informacji o produktach konsumenckich, udzielanie 
informacji dotyczących sprzedaży handlowej, subskrypcje 
pakietów mediów informacyjnych, organizacja subskrypcji 
usług internetowych, administrowanie sprzedażą, dostarcza-
nie informacji konsumentom na temat towarów i usług, han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wy-
borze towarów i usług, usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu 
detalicznego w zakresie żywności, usługi handlu detaliczne-
go dotyczące tekstyliów domowych, usługi handlu detalicz-
nego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek za-
wierających żywność, usługi sklepów detalicznych on-line 
obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spo-
żywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalo-
gów w związku z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzie-
żowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami 
głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z mięsem, usługi sprze-
daży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi 
sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz prowadzonej za po-
średnictwem sieci informatycznych następujących towarów: 
mięso, wędliny, kiełbasy, pasztety, konserwy, produkty mię-
sne, pasty spożywcze, przetworzone produkty mięsne, goto-
we produkty z mięsa, przekąski na bazie mięsa, gotowe po-
siłki składające się z mięsa, substytuty mięsa na bazie warzyw, 
gotowe produkty z warzyw, buliony, zupy, tłuszcze jadalne, 
kanapki, bułki nadziewane, dodatki smakowe, przyprawy, 



44 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT30/2019

marynaty, sosy, skomputeryzowane zamówienia on-line 
w dziedzinie żywności, promocja i handel żywnością, usługi 
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji 
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych 
do celów reklamowych i sprzedaży, bezobsługowe usługi 
sklepu detalicznego w odniesieniu do żywności, usługi 
sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów mięsnych, mię-
sa, wędlin, kiełbasek, kiełbasek wegetariańskich, mortadeli, 
chorizo, kaszanki, kiełbas, kabanosów, szaszłyków, pasztetów, 
salami, wędlin, szynki, konserw, klopsików drobiowych, kotle-
tów wieprzowych, sojowych lub z tofu, burgerów, hambur-
gerów, bekonu, flaków, golonki, past spożywczych, steków 
z mięsa, gulaszy, przetworzonych produktów mięsnych, go-
towych produktów z mięsa, podrobów, przekąsek na bazie 
mięsa, warzyw, mleka lub sera, gotowych posiłków składają-
cych się głównie z mięsa lub substytutów mięsa, gotowych 
produktów z warzyw, substytutów mięsa, bulionów, zup, 
tłuszczy jadalnych, olei zwierzęcych do celów spożywczych, 
zapiekanek, kanapek, bułek nadziewanych, dodatków sma-
kowych, krokietów, ekstraktów i galaretek mięsnych, przy-
praw, marynat, sosów, ryb, potraw rybnych, osłonek kiełbas, 
naturalnych lub sztucznych w hurtowniach i punktach, do-
starczanie informacji handlowych konsumentom, admini-
strowanie działalnością gospodarczą, prezentowanie towa-
rów i usług w Internecie, pokazy towarów do celów 
promocyjnych, pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, udostępnianie informacji o produktach konsumenc-
kich dotyczących żywności, pomoc przy prowadzeniu 
franczyz, usługi świadczone przez franczyzodawcę, miano-
wicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysło-
wych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, wsparcie 
w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie franchisin-
gu, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności go-
spodarczej, badania opinii publicznej, badania rynku i bada-
nia marketingowe, badania w zakresie public relations, 
doradztwo reklamowe i marketingowe, organizowanie po-
kazów w celach handlowych, organizacja i prowadzenie pre-
zentacji produktów, rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych, usługi public relations, wynajem automatów 
sprzedających na karty, wynajem automatów sprzedających 
na monety, usługi wynajmu automatów do sprzedaży, dzia-
łalność gospodarcza (specjalistyczne doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej), 39 dostarczanie towarów, dostar-
czanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dzielenie 
na części i przepakowywanie towarów, logistyka transportu, 
pakowanie produktów spożywczych, pakowanie żywności, 
pakowanie towarów, pakowanie prezentów, usługi składo-
wania towarów, pakowanie produktów, usługi pakowania, 
usługi doradcze związane z przepakowywaniem towarów, 
usługi przechowywania w chłodniach, usługi przechowywa-
nia żywności, składowanie towarów, wypożyczanie chłodni, 
napełnianie automatów sprzedających, 41 administrowa-
nie [organizacja] konkursami, organizacja kwizów, gier 
i zawodów, organizowanie i prowadzenie konkursów 
[edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie konkur-
sów za pośrednictwem Internetu, prowadzenie konkursów 
w Internecie, prowadzenie kwizów, prezentacja nagrań wi-
deo, udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą 
strony internetowej, publikowanie materiałów multimedial-
nych on-line, usługi publikowania cyfrowych materiałów wi-
deo, audio i rozrywki multimedialnej.

(210) 499612 (220) 2019 05 10
(731) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, UJEŹDZIEC MAŁY 80
(540) (znak słowny)

(540) MEATPOINTY
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży, automaty sprzedają-
ce chłodnicze, automaty sprzedające na żetony, automaty 
sprzedające uruchamiane monetami, dystrybutory auto-
matyczne, 29 mięso i wędliny, mięso w puszce [konserwy], 
mięso konserwowane, kiełbaski bratwurst, kiełbaski kon-
serwowane, kiełbaski wieprzowe, kiełbasa pepperoni, kieł-
baski do hotdogów, kiełbasy wędzone, kiełbaski w cieście, 
frankfurterki, mortadela, chorizo [kiełbasa hiszpańska], ka-
banosy, kaszanka, pastrami, salami, surowe kiełbasy, szasz-
łyki, wędliny, szynka, szynka surowa podsuszana [prosciut-
to], cielęcina, drób, dziczyzna, wieprzowina, wołowina, 
szpik kostny zwierzęcy jadalny, wątroba, klopsiki drobiowe, 
kotlety wieprzowe, befsztyk z siekanej wołowiny (hambur-
ger), burgery, burgery mięsne, bekon, flaki, golonka, ham-
burgery, krokiety, mięso pokrojone w plastry, gulasze, mie-
lonki (konserwy), przyrządzone mięso konserwowe 
w puszce, konserwa z przyrządzonego mięsa w słoiku, kon-
serwy mięsne, pasztety, pasztet z wątróbki, pasty spożyw-
cze wytworzone z mięsa, pasty mięsne (w tym pasztety, 
smalec), podroby, produkty mięsne mrożone, przetworzo-
ne produkty mięsne, paczkowane mięso, przekąski na ba-
zie mięsa, mrożone posiłki składające się głównie z mięsa, 
gotowe dania składające się głównie z mięsa, gotowe posił-
ki składające się głównie z substytutów mięsa, steki z mięsa, 
mięsne nadzienia do ciast, ekstrakty drobiowe, ekstrakty 
mięsne, galaretki mięsne, konserwy, marynaty, skórki beko-
nowe, skwarki, substytuty drobiu, substytuty mięsa, ryby, 
potrawy rybne, sashimi, przekąski na bazie orzechów, prze-
kąski na bazie soi, przekąski na bazie mięsa, przekąski na ba-
zie tofu, przekąski na bazie warzyw, przystawki na bazie 
warzyw, pulpety [żywność], przeciery warzywne, sałatki 
warzywne, sałatki drobiowe, hummus, kiełbaski wegeta-
riańskie, tofu, burgery sojowe, burgery warzywne, gotowe 
produkty z warzyw, kotlety sojowe, kotlety z tofu, krokiety, 
mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, 
pasztet warzywny, substytuty mięsa na bazie warzyw, za-
piekanki [żywność], buliony [gotowe], buliony mięsne, eks-
trakty do zup, ekstrakty drobiowe, ekstrakty mięsne, kon-
centraty rosołowe, koncentraty zup, zupy, osłonki kiełbas, 
naturalne lub sztuczne, skwarki, smalec, surowce do pro-
dukcji tłuszczy jadalnych, tłuszcze jadalne, tłuszcze zwierzę-
ce do celów spożywczych, mieszanka olejów [do celów 
spożywczych], oleje zwierzęce do celów spożywczych, 
przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie sera, 35 dystry-
bucja i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych i re-
klamowych, dystrybucja produktów do celów reklamo-
wych, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, 
dystrybucja tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ma-
teriałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, rozpo-
wszechnianie reklam, zarządzanie relacjami z klientami, za-
rządzanie programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży 
i promocji, usługi programów lojalnościowych dla celów 
handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, prezenta-
cje towarów i usług, prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, przygotowywanie i pre-
zentacja pokazów audiowizualnych w celach reklamowych, 
administrowanie konkursami w celach reklamowych, do-
starczanie informacji marketingowych za pośrednictwem 
stron internetowych, informacja marketingowa, kampanie 
marketingowe, marketing dotyczący promocji, marketing 
handlowy [inny niż sprzedaż], marketing afiliacyjny, marke-
ting bezpośredni, marketing cyfrowy, marketing interneto-
wy, marketing ukierunkowany, organizacja i przeprowadza-
nie imprez reklamowych, organizacja i przeprowadzanie 
wydarzeń marketingowych, organizacja konkursów w ce-
lach reklamowych, organizowanie i przeprowadzanie wy-
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darzeń promocyjnych, organizowanie losowania nagród 
w celach promocyjnych, promocja sprzedaży, promocyjne 
usługi handlowe, publikowanie materiałów i tekstów rekla-
mowych, reklama, reklama poprzez wszystkie publiczne 
środki komunikacji, reklama za pośrednictwem mediów 
elektronicznych, w szczególności Internetu, umieszczanie 
reklam, usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu me-
diów audiowizualnych, usługi reklamowe i marketingowe 
on-line, usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe 
i promocyjne, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsa-
mości korporacyjnej i tożsamości marki, usługi reklamowe 
w zakresie sprzedaży towarów, usługi reklamowe za po-
średnictwem Internetu, usługi w zakresie marketingu pro-
duktów, usługi w zakresie reklamy, usługi współpracy z blo-
gerami, usługi zarządzania społecznością on-line, usługi 
związane z publiczną prezentacją produktów, usługi zarzą-
dzania sprzedażą, usługi w zakresie zamówień on-line, usłu-
gi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, 
udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, 
udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, 
subskrypcje pakietów mediów informacyjnych, organizacja 
subskrypcji usług internetowych, administrowanie sprze-
dażą, dostarczanie informacji konsumentom na temat to-
warów i usług, handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom w wyborze towarów i usług, usługi handlu 
detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, 
usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi 
handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, 
usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskry-
bowanych pudełek zawierających żywność, usługi sklepów 
detalicznych on-line obejmujące odzież, usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych 
związane z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży de-
talicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami 
spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej świadczone  
on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z mięsem, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z odzieżą, usługi w zakresie detalicznej 
sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z mięsem, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży hur-
towej, detalicznej oraz prowadzonej za pośrednictwem sie-
ci informatycznych następujących towarów: mięso, wędli-
ny, kiełbasy, pasztety, konserwy, produkty mięsne, pasty 
spożywcze, przetworzone produkty mięsne, gotowe pro-
dukty z mięsa, przekąski na bazie mięsa, gotowe posiłki 
składające się z mięsa, substytuty mięsa na bazie warzyw, 
gotowe produkty z warzyw, buliony, zupy, tłuszcze jadalne, 
kanapki, bułki nadziewane, dodatki smakowe, przyprawy, 
marynaty, sosy, skomputeryzowane zamówienia on-line 
w dziedzinie żywności, promocja i handel żywnością, usłu-
gi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie infor-
macji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunika-
cyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, bezobsługowe 
usługi sklepu detalicznego w odniesieniu do żywności, 
usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów mię-
snych, mięsa, wędlin, kiełbasek, kiełbasek wegetariańskich, 
mortadeli, chorizo, kaszanki, kiełbas, kabanosów, szaszły-
ków, pasztetów, salami, wędlin, szynki, konserw, klopsików 
drobiowych, kotletów wieprzowych, sojowych lub z tofu, 
burgerów, hamburgerów, bekonu, flaków, golonki, past 
spożywczych, steków z mięsa, gulaszy, przetworzonych 
produktów mięsnych, gotowych produktów z mięsa, po-
drobów, przekąsek na bazie mięsa, warzyw, mleka lub sera, 

gotowych posiłków składających się głównie z mięsa lub 
substytutów mięsa, gotowych produktów z warzyw, sub-
stytutów mięsa, bulionów, zup, tłuszczy jadalnych, olei 
zwierzęcych do celów spożywczych, zapiekanek, kanapek, 
bułek nadziewanych, dodatków smakowych, krokietów, 
ekstraktów i galaretek mięsnych, przypraw, marynat, sosów, 
ryb, potraw rybnych, osłonek kiełbas, naturalnych lub 
sztucznych w hurtowniach i punktach, dostarczanie infor-
macji handlowych konsumentom, administrowanie działal-
nością gospodarczą, prezentowanie towarów i usług w In-
ternecie, pokazy towarów do celów promocyjnych, pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie 
i administrowanie działalnością gospodarczą, udostępnia-
nie informacji o produktach konsumenckich dotyczących 
żywności, pomoc przy prowadzeniu franczyz, usługi świad-
czone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w pro-
wadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlo-
wych lub w zarządzaniu nimi, wsparcie w dziedzinie 
zarządzania biznesowego w zakresie franchisingu, doradz-
two specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, 
badania opinii publicznej, badania rynku i badania marke-
tingowe, badania w zakresie public relations, doradztwo 
reklamowe i marketingowe, organizowanie pokazów w ce-
lach handlowych, organizacja i prowadzenie prezentacji 
produktów, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
usługi public relations, wynajem automatów sprzedających 
na karty, wynajem automatów sprzedających na monety, 
usługi wynajmu automatów do sprzedaży, działalność go-
spodarcza (specjalistyczne doradztwo w zakresie działalno-
ści gospodarczej), 41 administrowanie [organizacja] konkur-
sami, organizacja kwizów, gier i zawodów, organizowanie 
i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywko-
wych], organizowanie konkursów za pośrednictwem Inter-
netu, prowadzenie konkursów w Internecie, prowadzenie 
kwizów, prezentacja nagrań wideo, udostępnianie rozrywki 
multimedialnej za pomocą strony internetowej, publikowa-
nie materiałów multimedialnych on-line, usługi publikowa-
nia cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki 
multimedialnej.

(210) 499619 (220) 2019 05 10
(731) CEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oleśnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) schnucky

(531) 29.01.13, 29.01.14, 27.05.01, 03.01.08, 03.01.24, 04.05.13, 
26.01.02, 02.09.01

(510), (511) 10 poduszki do celów medycznych, poduszki 
do użytku terapeutycznego, 18 torby turystyczne, 20 prze-
wijaki, kojce, poduszki, meble do przewijania niemowląt, 
krzesełka dla niemowląt, łóżka turystyczne dla dzieci, maty 
do spania, materace dziecięce turystyczne, maty dla dzieci 
do spania, pościel do łóżeczek dziecięcych [inna niż bielizna 
pościelowa], pościel do łóżeczek niemowlęcych [inna niż 
bielizna pościelowa], rożki dla niemowląt, 21 butelki termicz-
ne, pojemniki na żywność zatrzymujące ciepło, 24 śpiworki 
dla niemowląt, 28 zabawki dla niemowląt, zabawki rozwojo-
we dla niemowląt.

(210) 499622 (220) 2019 05 11
(731) PIEPRZAK ROBERT, Nowy Targ
(540) (znak słowny)
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(540) S T A R
(510), (511) 12 alarmy antywłamaniowe do pojazdów, am-
bulanse [karetki pogotowia], amortyzatory zawieszenia 
w pojazdach, antypoślizgowe przyrządy do opon pojazdów, 
aparaty, maszyny i urządzenia aeronautyczne, autokary, au-
tonomiczne pojazdy podwodne do badania dna morskiego, 
bagażniki do pojazdów, bagażniki na narty do samocho-
dów, balony na gorące powietrze, barki [łodzie], betoniarki 
[samochody], bieżniki do bieżnikowania opon, błotniki, błot-
niki do rowerów, bolce do masek samochodowych, bosaki, 
bufory do taboru kolejowego, ciągniki, ciągniki drogowe 
do ciągnięcia naczep, ciężarki do wyważania kół pojazdów, 
ciężarówki, ciężarówki z wbudowanym dźwigiem, czopy 
osi pojazdów, deskorolki elektryczne, dętki do opon pneu-
matycznych, dętki do rowerów, dopasowane pokrowce 
na nóżki do spacerówek, dopasowane pokrowce na nóżki 
do wózków dziecięcych, dopasowane pokrowce na nóżki 
do wózków dziecięcych głębokich, dopasowane pokrowce 
na nóżki do wózków spacerowych, drążki skrętne do pojaz-
dów, drezyny, drony cywilne, drony dostawcze, drony wojsko-
we, drony wyposażone w kamerę, drzewce do statków, drzwi 
do pojazdów, dulki [do wioseł], dzwonki do rowerów, dżojsti-
ki do pojazdów, fotele wyrzucane do statków powietrznych, 
foteliki bezpieczeństwa dla dzieci [do pojazdów], furgony 
[pojazdy], gąsienicowy układ bieżny do pojazdów [taśmy 
gąsienicowe], hamulce do pojazdów, hamulce do rowerów, 
harmonie do autobusów przegubowych, helikoptery, heli-
koptery z kamerą, hulajnogi (pojazdy), iluminatory [bulaje], 
jachty, kadłuby statków, kanu, kesony [pojazdy], kierownice 
do motocykli, kierownice do rowerów, kierownice pojazdów, 
kierunkowskazy do pojazdów, klaksony do pojazdów, klatki 
transportowe, klipsy przystosowane do mocowania części 
samochodowych do nadwozi, knagi, zaciski żeglarskie, kol-
ce do opon, kolejki linowo-terenowe, koła do pojazdów lą-
dowych, koła do rowerów, koła zębate do rowerów, kołpaki, 
kominy do lokomotyw, kominy do statków, kontenery prze-
chylne, korbowody do pojazdów lądowych, inne niż części 
silników, korby rowerowe, korki do zbiorników paliwa w po-
jazdach, korpusy opon, kosze przystosowane do rowerów, 
kółka samonastawne do wózków [pojazdy], lokomotywy, 
lusterka boczne do pojazdów, lusterka wsteczne, łańcuchy 
do motocykli, łańcuchy do samochodów, łańcuchy napę-
dowe do pojazdów lądowych, łańcuchy przeciwpoślizgo-
we, łańcuchy rowerowe, łaty do opon, łodzie, łoża silnika 
do pojazdów lądowych, maski do pojazdów, maski silników 
do pojazdów, maszty do łodzi, mechanizmy napędowe 
do pojazdów lądowych, mechanizmy wywrotkowe [części 
wagonów kolejowych], miejsca leżące [do spania] w pojaz-
dach, monocykle elektryczne, moskitiery do wózków spa-
cerowych, wbudowane, motocykle, motorowery, nadwozia 
pojazdów, nadwozia samochodowe, nakrętki do szpilek 
piast w kołach pojazdów, napinacze do szprych do kół, nóżki 
do rowerów, nóżki motocyklowe, obręcze do piast kół, ob-
ręcze kół do rowerów, obręcze kół kolejowych, obręcze kół 
pojazdów, obwody hydrauliczne do pojazdów, ochraniacze 
ubrania na koła do rowerów, odbijacze do statków, okładzi-
ny hamulcowe do pojazdów, opony bezdętkowe do rowe-
rów, opony do pojazdów, opony do pojazdów mechanicz-
nych, opony pełne do kół pojazdów, opony pneumatyczne, 
opony rowerowe, osie pojazdów, osłony przeciwsłoneczne 
do samochodów, ożebrowania statków [wręgi, ramy wręgo-
we], pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, pedały 
do rowerów, piankowe wkładki do opon, piasty do rowerów, 
piasty kół pojazdów, płytki cierne hamulca do samochodów, 
pochylnie dla statków, podnośniki ścianki tylnej skrzyni ła-
dunkowej [części pojazdów lądowych], poduszki powietrzne 
[urządzenia bezpieczeństwa w samochodach], poduszkow-

ce, podwozia do pojazdów [statków powietrznych], podwo-
zia pojazdów, podwozia samochodów, pogłębiarki [łodzie], 
pojazdy [skutery] śnieżne, pojazdy do poruszania się drogą 
lądową, powietrzną, wodną lub kolejową, pojazdy do poru-
szania się po wodzie, pojazdy elektryczne, pojazdy lotnicze, 
pojazdy opancerzone, pojazdy szynowe, pojazdy zdalnie 
sterowane, inne niż zabawki, pojazdy-chłodnie, pokrowce 
na kierownice pojazdów, pokrowce na koła zapasowe, po-
krowce na pojazdy [dopasowane], pokrowce na siedzenia 
pojazdów, pokrowce na siodełka motocyklowe, pokrycia sio-
dełek rowerów, pokrycia wózków dziecięcych, polewaczki 
[pojazdy], pompki do rowerów, pompy powietrzne [akceso-
ria do pojazdów], pontony, popielniczki do pojazdów, promy, 
przekładnie do pojazdów lądowych, przekładnie redukcyjne 
do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowe-
go do pojazdów lądowych, przenośniki naziemne [transpor-
tery], przyczepki rowerowe, przyczepy [pojazdy], przyczepy 
do przewożenia rowerów, przyczepy motocyklowe boczne, 
przyczepy turystyczne mieszkalne, ramy do motocykli, ramy 
do rowerów, resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, reso-
ry, sprężyny amortyzujące samochodowe, rowery, rowery 
elektryczne, rowery trójkołowe dostawcze, sakwy [kosze] 
boczne przystosowane do rowerów, sakwy przystosowane 
do motocykli, sakwy rowerowe, samochody, samochody 
(amortyzatory do -), samochody autonomiczne, samocho-
dy bez kierowcy [samochody autonomiczne], samochody 
holownicze [pomocy drogowej], samochody kempingowe, 
samochody sportowe, samochody wyścigowe, samoloty 
amfibie, sanie ratownicze, sanki do jazdy na stojąco, siatki ba-
gażowe do pojazdów, siedzenia do pojazdów, silniki do mo-
tocykli, silniki do pojazdów lądowych, silniki do rowerów, 
silniki elektryczne do pojazdów lądowych, silniki odrzutowe 
do pojazdów lądowych, siodełka do motocykli, siodełka ro-
werowe, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, skrzynie 
korbowe do elementów pojazdów lądowych, inne niż do sil-
ników, skrzynie ładunkowe wywrotkowe do ciężarówek, sku-
tery inwalidzkie, skutery wyposażone w silnik, spadochrony, 
spojlery do pojazdów, sprzęgi wagonów kolejowych, sprzę-
gła do pojazdów lądowych, statki kosmiczne, sterowce, stery, 
stopnie nadwozia do pojazdów, sygnalizatory jazdy wstecz 
do pojazdów, szalupy, szczęki hamulcowe do pojazdów, 
szprychy do rowerów, szprychy kół pojazdów, szyby do po-
jazdów, szyby przednie pojazdów, ślizgacz, śmieciarki, śruby 
napędowe do łodzi, tabor kolejki linowej naziemnej, tapicer-
ka do pojazdów, tarcze hamulcowe do pojazdów, torby przy-
stosowane do spacerówek, torby przystosowane do wóz-
ków spacerowych, tramwaje, trycykle, turbiny do pojazdów 
lądowych, urządzenia i instalacje do transportu linowego, 
urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów, urządzenia 
przeciwwłamaniowe do pojazdów, urządzenia sprzęgają-
ce do pojazdów lądowych, urządzenia sterowe do statków, 
urządzenia uwalniające do statków, wagoniki do instalacji 
transportu linowego, wagony kolejowe, wagony restauracyj-
ne, wagony sypialne, wagony-chłodnie [pojazdy kolejowe], 
wały napędowe do pojazdów lądowych, wentyle do opon 
pojazdów, wiatrakowce, wiosła, wiosła do canoe, wiosła 
rufowe, wodnosamoloty [hydroplany], wojskowe pojazdy 
transportowe, wolne koła do pojazdów lądowych, wozy, 
wozy kopalniane, wozy odlewnicze, wózki dla wędkarzy, 
wózki do transportu niepełnosprawnych, wózki dziecięce, 
wózki golfowe [pojazdy], wózki jezdniowe widłowe, wózki 
na zakupy, wózki napędzane siłą ludzką, wózki przechylne, 
wózki spacerowe dla zwierząt domowych, wózki towarowe 
i bagażowe, wózki transportowe, wózki używane do sprząta-
nia, wózki z bębnem do zwijania przewodów giętkich, wózki 
zwrotne wagonów kolejowych, wyciągi krzesełkowe, wycią-
gi narciarskie, wycieraczki do przednich szyb, wycieraczki 
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przednich świateł, zagłówki do siedzeń pojazdów, zapalnicz-
ki samochodowe, zdalnie sterowane pojazdy do inspekcji 
podwodnych, zderzaki do pojazdów, zderzaki samochodo-
we, zestawy narzędzi do naprawy dętek, zębate przekładnie 
do pojazdów lądowych, złącza do przyczep do pojazdów, 
żurawiki łodziowe.

(210) 499651 (220) 2019 05 13
(731) AB LOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Smolice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lintero AB LOGIC COMERCIAL FLOORING

(531) 27.05.01, 26.11.12, 26.04.01
(510), (511) 19 parkiety, deski podłogowe, podłogi niemeta-
lowe, podłogowe płyty parkietowe, nadproża niemetalowe, 
27 dywany i wykładziny podłogowe, 39 magazynowanie, 
wynajem magazynów, pakowanie produktów i towarów, 
przewóz samochodami ciężarowymi pośrednictwo w trans-
porcie, przewożenie ładunków, usługi kurierskim.

(210) 499658 (220) 2019 05 13
(731) ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA, Wodzisław Śląski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) alumast

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe materiały budowlane, budowlane 
elementy konstrukcyjne z metalu, barierki bezpieczeństwa 
z metalu, konstrukcje metalowe, konstrukcje przenośne me-
talowe, materiały konstrukcyjne metalowe, maszty [słupy] 
metalowe, ogrodzenia metalowe, okucia metalowe, metalo-
we podziałki [przegrody], podpory metalowe, słupy metalo-
we, słupy ogłoszeniowe metalowe, słupy linii elektrycznych 
metalowe, słupy telegraficzne, metalowe, ramy budowlane 
metalowe, banery reklamowe metalowe [konstrukcje], złącz-
ki rur metalowe, metalowe drobne wyroby, rury i rurki me-
talowe, szyldy metalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe 
metalowe, listwy metalowe, listwy profilowane metalowe 
dla budownictwa, materiały konstrukcyjne metalowe, meta-
lowe maszty flagowe, metalowe maszty flagowe do trzyma-
nia w rękach, napinacze taśm metalowych [zaciski napręża-
jące], napinacze drutu metalowe [zaciski naprężające], zaciski 
do naprężania, nasadki na liny [chomątka] metalowe, rolki, 
bloki metalowe [inne niż do maszyn], szkielety metalowe 
[budownictwo], tablice sygnalizacyjne nieświecące i nieme-
chaniczne metalowe, nieświecące i niemechaniczne meta-
lowe znaki, znaki drogowe nieświecące i niemechaniczne 
metalowe, 9 znaki świecące, znaki podświetlone, znaki foto-
luminescencyjne, znaki świetlne, znaki nawigacyjne świetl-
ne, podświetlane znaki reklamowe, szyldy [znaki] świecące, 
światła ostrzegawcze [znaki nawigacyjne], znaki drogowe 

świecące lub mechaniczne, drogowe światła sygnalizacyjne 
[urządzenia sygnalizacyjne], sygnalizacja świetlna lub me-
chaniczna, elektroluminescencyjne panele wyświetlające, 
elektroniczne panele wskaźnikowe, tablice sygnalizacyjne, 
świetlne lub mechaniczne, elektroniczne tablice wskaźni-
kowe, elektroniczne tablice wyświetlające, elektroniczne 
wyświetlacze reklam, elektryczne oznakowania, wyświe-
tlacze, przewody elektryczne, przewody zasilające, osłony 
do gniazdek elektrycznych, gniazdka elektryczne, urządzenia 
do ładowania, urządzenia do ładowania akumulatorów elek-
trycznych, ładowarki dla akumulatorów, elektryczne regu-
latory ładowania, stacje ładowania dla pojazdów elektrycz-
nych, nadajniki bezprzewodowe, routery bezprzewodowe, 
urządzenia do transmisji, maszty [anteny bezprzewodowe], 
bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania 
i kontroli funkcjonowania i statusu systemów bezpieczeń-
stwa, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowa-
nia i kontroli funkcjonowania i statusu innych urządzeń lub 
systemów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych, 
urządzenia pomiarowe, urządzenia liczące, urządzenia ste-
rujące oświetleniem, elektroniczne urządzenia telekomuni-
kacyjne, urządzenia monitorujące, elektryczne, urządzenia 
elektroniczne do monitoringu, urządzenia do przetwarzania 
informacji, urządzenia do przetwarzania danych, elektryczne 
urządzenia kontrolno-sterujące, urządzenia i instrumenty 
sygnalizacyjne, urządzenia i przyrządy telekomunikacyjne, 
wskaźniki świetlne do urządzeń telekomunikacyjnych, urzą-
dzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], 
elektroniczne urządzenia i przyrządy do nawigacji i usta-
lania położenia, 11 elektryczne instalacje oświetleniowe, 
elektryczne oprawy oświetleniowe, lampiony elektryczne, 
lampy bezpieczeństwa LED, lampy do bezpiecznego oświe-
tlenia, lampy oświetleniowe, lampy elektryczne, lampy LED, 
obudowy do lamp, szkła do lamp, lampy (urządzenia oświe-
tleniowe), latarnie oświetleniowe, osłony do lamp, osłony 
do latarni, oprawy oświetleniowe, oświetlenie elektryczne, 
podstawy lamp, rzutniki światła, stojaki do lamp, świecące 
numery na domy, urządzenia do oświetlania za pomocą 
diod elektroluminescencyjnych [LED], urządzenia i instalacje 
oświetleniowe, żarówki oświetleniowe, żarówki oświetlenio-
we LED, 19 materiały budowlane niemetalowe, konstrukcyj-
ne elementy niemetalowe dla budownictwa, konstrukcje 
przenośne niemetalowe, materiały konstrukcyjne niemeta-
lowe, konstrukcje budowlane niemetalowe, maszty [słupy] 
niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe, ścianki działowe 
niemetalowe, podpory niemetalowe, słupy niemetalowe, 
słupy niemetalowe dla budownictwa, słupy ogłoszeniowe 
niemetalowe, słupy cementowe, słupy niemetalowe dla linii 
elektroenergetycznych, słupy telegraficzne niemetalowe, 
ramy budowlane niemetalowe, banery reklamowe niemeta-
lowe [konstrukcje], rury sztywne niemetalowe, niemetalowe 
szyldy na reklamy, kształtki rurowe rozgałęzieniowe nieme-
talowe, listwy niemetalowe, profile niemetalowe dla budow-
nictwa, maszty flagowe niemetalowe, niemetalowe szkielety 
konstrukcji budowlane, tablice sygnalizacyjne nieświecące, 
niemechaniczne, niemetalowe, znaki nieświecące, nieme-
chaniczne, niemetalowe, znaki nawigacyjne niemetalowe, 
nieświecące, znaki drogowe niemetalowe, nieświecące, nie-
mechaniczne, 35 usługi agencji importowo-eksportowych, 
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, komputerowe za-
rządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, systematyzacja danych w komputerowych 
bazach danych, usługi przetwarzania danych, organizacja 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwa-
nie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
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prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzeda-
ży detalicznej, reklama i usługi reklamowe, reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe, 
reklamy telewizyjne, reklama zewnętrzna, reklama banero-
wa, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi w za-
kresie nabywania dla osób trzecich jako zakupy produktów 
i usług dla innych przedsiębiorstw, zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich różnych towarów, mianowicie, materiałów 
budowlanych, konstrukcji budowlanych, materiałów kon-
strukcyjnych, barierek bezpieczeństwa, masztów, słupów, 
szyldów, banerów reklamowych, tablic ogłoszeniowych i in-
formacyjnych, metalowych drobnych wyrobów, rur, rurek, 
konstrukcji reklamowych, reklam, drogowych świateł sygna-
lizacyjnych, sygnalizacji świetlnej lub mechanicznej, znaków, 
znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i mechanicznej, 
przewodów, urządzeń do ładowania akumulatorów, stacji 
ładowania do pojazdów, urządzeń do transmisji, urządzeń 
do monitorowania, urządzeń pomiarowych, urządzeń steru-
jących i monitorujących, urządzeń do przetwarzania danych, 
urządzeń sygnalizacyjnych i telekomunikacyjnych, urządzeń 
nawigacyjnych, urządzeń i instalacji oświetleniowych, lamp, 
lamp drogowych, części do lamp, żarówek, stojaków wysta-
wowych, flag i chorągiewek, materiałów na flagi, tkanin po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary 
w sklepie lub hurtowni lub poprzez Internet.

(210) 499659 (220) 2019 05 13
(731) ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA, Wodzisław Śląski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) alumast design a safer world

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe materiały budowlane, budowlane 
elementy konstrukcyjne z metalu, barierki bezpieczeństwa 
z metalu, konstrukcje metalowe, konstrukcje przenośne 
metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, maszty [słu-
py] metalowe, ogrodzenia metalowe, okucia metalowe, 
metalowe podziałki [przegrody], podpory metalowe, słupy 
metalowe, słupy ogłoszeniowe metalowe, słupy linii elek-
trycznych metalowe, słupy telegraficzne, metalowe, ramy 
budowlane metalowe, banery reklamowe metalowe [kon-
strukcje], złączki rur metalowe, metalowe drobne wyroby, 
rury i rurki metalowe, szyldy metalowe, kształtki rurowe 
rozgałęzieniowe metalowe, listwy metalowe, listwy profi-
lowane metalowe dla budownictwa, materiały konstruk-
cyjne metalowe, metalowe maszty flagowe, metalowe 
maszty flagowe do trzymania w rękach, napinacze taśm 
metalowych [zaciski naprężające], napinacze drutu meta-
lowe [zaciski naprężające], zaciski do naprężania, nasadki 
na liny [chomątka] metalowe, rolki, bloki metalowe [inne 
niż do maszyn], szkielety metalowe [budownictwo], tabli-
ce sygnalizacyjne nieświecące i niemechaniczne metalo-
we, nieświecące i niemechaniczne metalowe znaki, znaki 
drogowe nieświecące i niemechaniczne metalowe, 9 znaki 
świecące, znaki podświetlone, znaki fotoluminescencyjne, 
znaki świetlne, znaki nawigacyjne świetlne, podświetlane 
znaki reklamowe, szyldy [znaki] świecące, światła ostrze-
gawcze [znaki nawigacyjne], znaki drogowe świecące lub 
mechaniczne, drogowe światła sygnalizacyjne [urządzenia 
sygnalizacyjne], sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, 
elektroluminescencyjne panele wyświetlające, elektronicz-

ne panele wskaźnikowe, tablice sygnalizacyjne, świetlne 
lub mechaniczne, elektroniczne tablice wskaźnikowe, elek-
troniczne tablice wyświetlające, elektroniczne wyświetla-
cze reklam, elektryczne oznakowania, wyświetlacze, prze-
wody elektryczne, przewody zasilające, osłony do gniazdek 
elektrycznych, gniazdka elektryczne, urządzenia do łado-
wania, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycz-
nych, ładowarki dla akumulatorów, elektryczne regulatory 
ładowania, stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, 
nadajniki bezprzewodowe, routery bezprzewodowe, urzą-
dzenia do transmisji, maszty [anteny bezprzewodowe], 
bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania 
i kontroli funkcjonowania i statusu systemów bezpieczeń-
stwa, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitoro-
wania i kontroli funkcjonowania i statusu innych urządzeń 
lub systemów elektrycznych, elektronicznych i mecha-
nicznych, urządzenia pomiarowe, urządzenia liczące, urzą-
dzenia sterujące oświetleniem, elektroniczne urządzenia 
telekomunikacyjne, urządzenia monitorujące, elektrycz-
ne, urządzenia elektroniczne do monitoringu, urządzenia 
do przetwarzania informacji, urządzenia do przetwarzania 
danych, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, urzą-
dzenia i instrumenty sygnalizacyjne, urządzenia i przyrządy 
telekomunikacyjne, wskaźniki świetlne do urządzeń tele-
komunikacyjnych, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów 
[komputery pokładowe], elektroniczne urządzenia i przy-
rządy do nawigacji i ustalania położenia, 11 elektryczne in-
stalacje oświetleniowe, elektryczne oprawy oświetleniowe, 
lampiony elektryczne, lampy bezpieczeństwa LED, lampy 
do bezpiecznego oświetlenia, lampy oświetleniowe, lampy 
elektryczne, lampy LED, obudowy do lamp, szkła do lamp, 
lampy (urządzenia oświetleniowe), latarnie oświetleniowe, 
osłony do lamp, osłony do latarni, oprawy oświetleniowe, 
oświetlenie elektryczne, podstawy lamp, rzutniki światła, 
stojaki do lamp, świecące numery na domy, urządzenia 
do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych 
[LED], urządzenia i instalacje oświetleniowe, żarówki oświe-
tleniowe, żarówki oświetleniowe LED, 19 materiały budow-
lane niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe 
dla budownictwa, konstrukcje przenośne niemetalowe, 
materiały konstrukcyjne niemetalowe, konstrukcje budow-
lane niemetalowe, maszty [słupy] niemetalowe, ogrodze-
nia niemetalowe, ścianki działowe niemetalowe, podpory 
niemetalowe, słupy niemetalowe, słupy niemetalowe dla 
budownictwa, słupy ogłoszeniowe niemetalowe, słupy 
cementowe, słupy niemetalowe dla linii elektroenerge-
tycznych, słupy telegraficzne niemetalowe, ramy budow-
lane niemetalowe, banery reklamowe niemetalowe [kon-
strukcje], rury sztywne niemetalowe, niemetalowe szyldy 
na reklamy, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, 
listwy niemetalowe, profile niemetalowe dla budownic-
twa, maszty flagowe niemetalowe, niemetalowe szkielety 
konstrukcji budowlane, tablice sygnalizacyjne nieświecące, 
niemechaniczne, niemetalowe, znaki nieświecące, nieme-
chaniczne, niemetalowe, znaki nawigacyjne niemetalowe, 
nieświecące, znaki drogowe niemetalowe, nieświecące, 
niemechaniczne, 35 usługi agencji importowo-eksporto-
wych, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, kompute-
rowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do kom-
puterowych baz danych, systematyzacja danych w kom-
puterowych bazach danych, usługi przetwarzania danych, 
organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych 
dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, reklama i usługi reklamo-
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we, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, reklama zewnętrzna, 
reklama banerowa, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich jako 
zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, zgru-
powanie na rzecz osób trzecich różnych towarów, miano-
wicie, materiałów budowlanych, konstrukcji budowlanych, 
materiałów konstrukcyjnych, barierek bezpieczeństwa, 
masztów, słupów, szyldów, banerów reklamowych, tablic 
ogłoszeniowych i informacyjnych, metalowych drobnych 
wyrobów, rur, rurek, konstrukcji reklamowych, reklam, dro-
gowych świateł sygnalizacyjnych, sygnalizacji świetlnej lub 
mechanicznej, znaków, znaków drogowych, sygnalizacji 
świetlnej i mechanicznej, przewodów, urządzeń do łado-
wania akumulatorów, stacji ładowania do pojazdów, urzą-
dzeń do transmisji, urządzeń do monitorowania, urządzeń 
pomiarowych, urządzeń sterujących i monitorujących, 
urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń sygnaliza-
cyjnych i telekomunikacyjnych, urządzeń nawigacyjnych, 
urządzeń i instalacji oświetleniowych, lamp, lamp drogo-
wych, części do lamp, żarówek, stojaków wystawowych, 
flag i chorągiewek, materiałów na flagi, tkanin pozwalające 
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie 
lub hurtowni lub poprzez Internet.

(210) 499662 (220) 2019 05 13
(731) FIT DOSTAWCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) FITDOSTAWCY
(510), (511) 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w za-
kresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w za-
kresie promocji handlu, informacja o działalności gospodar-
czej, zarządzanie i kompilacja komputerowej bazy danych, 
marketing, prezentowanie produktów w Internecie-media 
dla celów sprzedaży detalicznej, outsourcing w dziedzinie 
doradztwa handlowego, porównywanie cen dotyczących 
usług sprzedaży gotowych posiłków, prezentowanie produk-
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowej, rynkowe badania, sortowanie da-
nych w bazach komputerowych, promocja sprzedaży towa-
rów i usług dla osób trzecich, telemarketing, wyszukiwanie 
w komputerowych bazach danych, zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą w zakresie 
sprzedaży towarów i usług, zarządzanie zbiorami informa-
tycznym, 39 dostawa żywności, dostawa pizzy, dostarczanie 
towarów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie 
przesyłek z żywnością, dostarczanie gotowych posiłków, 
42 usługi graficzne, usługi podmiotów zewnętrznych w dzie-
dzinie informatyki, usługi doradcze w dziedzinie technologii 
komputerowej, projektowanie stron internetowych, two-
rzenie stron internetowych, 43 obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), 
restauracje, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, rezerwacje 
miejsc w hotelach, usługi barowe, organizowanie tymczaso-
wego zakwaterowania na obozy wakacyjne, wynajmowanie 
sal na posiedzenia konferencje, narad, 45 licencjonowanie 
własności intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania 
komputerowego, zarządzanie prawami autorskimi, licen-
cjonowanie własności intelektualnej na modele biznesowe 
w ramach franszyzy.

(210) 499664 (220) 2019 05 13
 (310) 88/343,242 (320) 2019 03 17 (330) US
(731) Allegro MicroSystems, LLC, Manchester, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALLEGRO microsystems

(531) 26.01.01, 26.01.11, 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 42 projektowanie układów scalonych i ich ele-
mentów konstrukcyjnych.

(210) 499667 (220) 2019 05 13
(731) PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Rusiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Healthy Mind

(531) 26.04.03, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 ryby, mięso konserwowane, drób, ekstrakty 
mięsne, warzywa mrożone, warzywa marynowane, warzywa 
przetworzone, warzywa preparowane, warzywa gotowane, 
owoce przetworzone, owoce marynowane, owoce konser-
wowane, mrożone owoce, galaretki, przetwory owocowe, 
w tym dżemy, marmolada, mleczne produkty, pasty mięsne, 
w tym pasztety, smalec, gotowe dania z mięsa, konserwy 
mięsne, w tym mielonki, konserwy rybne, przetworzone 
owoce, warzywa i grzyby, w tym orzechy i nasiona roślin 
strączkowych, pasty warzywne, hummus, 30 sosy, pasta 
z soi, przyprawy smakowe, marynaty, kanapki, wyroby cu-
kiernicze, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, 
pierożki na bazie mąki.

(210) 499672 (220) 2019 05 13
 (310) 88/258,863 (320) 2019 01 11 (330) US
(731) Allegro MicroSystems, LLC, Manchester, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALLEGRO microsystems
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(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.11, 26.04.01, 26.04.09, 29.01.15
(510), (511) 9 układy scalone i ich elementy konstrukcyj-
ne, 42 projektowanie układów scalonych i ich elementów 
konstrukcyjnych.

(210) 499673 (220) 2019 05 13
(731) PREISNER PAWEŁ PREIS, Tyczyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROYAL PONY by Julia Preisner

(531) 03.03.01, 03.03.17, 24.09.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 18 czaprak (podkład dla konia pod siodło), der-
ka (okrycie konia), plecak, 25 bryczesy - spodnie jeździeckie, 
bluza zapinana na zamek, kurtka letnia - deszczowa, frak, 
koszula z krótkim rękawem, koszula z długim rękawem, kasz-
kiety, skarpety,  jaskółka - nakrycie wierzchnie dla jeźdźca, 
podszewki gotowe, plastron - chusta jeździecka, 26 metka 
z tkanin do znakowania odzieży, kokarda do włosów, guziki 
do odzieży.

(210) 499692 (220) 2019 05 13
(731) KORAB RADOSŁAW KR GROUP, Gdynia
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.10
(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 
słone, przekąski słodkie, sosy, przyprawy, sałatki, frytki, her-
bata, kawa, wypieki, czekolady i desery, zapiekanki, wyroby 
cukiernicze, pieczywo, chleb, bułki, kanapki, 32 piwo i pro-
dukty piwowarskie, piwo bezalkoholowe, napoje bezal-
koholowe, soki owocowe, soki warzywne, nektary, syropy, 
napoje wzbogacone witaminami lub mikroelementami, 
napoje izotoniczne, aperitify bezalkoholowe, wody mine-
ralne, wody gazowane, preparaty do produkcji napojów 
bezalkoholowych, napojów bezalkoholowych gazowanych 
i niegazowanych wód mineralnych, 33 napoje alkoholowe 
z wyjątkiem piwa, alkohole wysokoprocentowe, napoje 
alkoholowe niskoprocentowe, napoje alkoholowe z owo-

ców, napoje spirytusowe, wina, wina musujące, wódki, li-
kiery, nalewki, aperitify, cydry, koktajle, miód pitny, wycią-
gi z owoców alkoholowe, ekstrakty alkoholowe, esencje 
alkoholowe, 35 usługi reklamowe, reklama osób trzecich, 
pośrednictwo handlowe, tworzenie sieci franchisingowych 
i zarządzanie takimi sieciami, zarządzanie w działalności 
handlowej, doradztwo w zakresie: działalności gospodar-
czej i zarządzania, usługi sklepów detalicznych w branży 
spożywczej, usługi sklepów detalicznych w branży mo-
nopolowej, sprzedaż hurtowa i detaliczna napoi alkoho-
lowych z wyjątkiem piwa, alkoholi wysokoprocentowych, 
napoi alkoholowych niskoprocentowych, win, win musują-
cych, wódek, likierów, nalewek, aperitifów, cydru, koktajli, 
miodu pitnego, ekstraktów alkoholowych, esencji alko-
holowych, piwa, piwa bezalkoholowego, piwa i produk-
tów piwowarskich, napoi bezalkoholowych, soków owo-
cowych, soków warzywnych, nektarów, syropów, napoi 
wzbogaconych witaminami lub mikroelementami, napoi 
izotonicznych, aperitifów bezalkoholowych, wód mineral-
nych, wód gazowanych, preparatów do produkcji napojów 
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 zamó-
wienie, także za pomocą sieci komputerowej w systemie 
on-line, organizowania przyjęć gastronomicznych, obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, catering, doradztwo kulinarne, usługi degustacji 
win i napojów alkoholowych, winiarnie.

(210) 499729 (220) 2019 05 14
(731) VCX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 elektryczne aparaty, instrumenty i wyposa-
żenie oraz przewody instalacji elektrycznych jako osprzęt 
dla budownictwa mieszkaniowego, handlowego i zakłado-
wego i dla urządzeń przemysłowych wraz z uzbrojeniem, 
części, wyposażenie i elementy składowe do wymienionych 
towarów.

(210) 499805 (220) 2019 05 15
(731) WESOŁEK DOMINIK ALPHA MEDIA, Żukowo
(540) (znak słowny)
(540) Flywider
(510), (511) 35 usługi marketingu internetowego.

(210) 499809 (220) 2019 05 15
(731) MIOZGA MARTA, Sośnicowice
(540) (znak słowny)
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(540) OXYLY
(510), (511) 10 urządzenia do ćwiczeń fizycznych do celów 
leczniczych, urządzenia do elektrycznej stymulacji mięśni, 
11 grzejniki na podczerwień,sauny, 44 salony piękności, re-
habilitacja fizyczna, usługi sauny na podczerwień, usługi ba-
rów tlenowych.

(210) 499819 (220) 2019 05 15
(731) DAV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Opole

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DAV

(531) 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż dla osób trzecich, w tym dla firm 
przemysłowych, budowlanych i rolniczych  oraz pośred-
nictwo handlowe poniżej wymienionych towarów: części 
do pojazdów i maszyn, części do maszyn przemysłowych, 
zbiorników paliwa, filtrów, olejów, łańcuchów oraz systemów 
wyposażenia ferm hodowlanych. 

(210) 499841 (220) 2019 05 16
(731) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAKEPOL TARGI PRZEMYSŁU PIEKARSKIEGO 

I CUKIERNICZEGO

(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie i obsługa imprez targowych 
i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych, 
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodar-
czej, usługi marketingowe, usługi reklamowe, przygotowy-
wanie, publikowanie, dystrybucja, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, takich jak: katalogi targowe, plakaty, druki, 
prospekty, broszury, gadżety, materiały promocyjne, po-
moc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji han-
dlowych, pośrednictwo handlowe, wynajem powierzchni 
na cele reklamowe, wynajem powierzchni wystawienni-
czych, dekoracja stoisk wystawienniczych, wypożyczanie 
urządzeń i wyposażenia biurowego, badanie rynku i opinii 
publicznej, pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie 
informacji, doradztwo specjalistyczne w zakresie reklamy, 
41 organizowanie i obsługa wystaw oraz targów związanych 
z kulturą, edukacją lub rozrywką, organizowanie i obsługa 
konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów, 
usługi wydawnicze.

(210) 499851 (220) 2019 05 16
(731) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Live & Breathe Expo Targi Alergii, Nietolerancji 
Pokarmowej i Zdrowego Stylu Życia

(531) 01.15.15, 26.01.06, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 35 organizowanie i obsługa imprez targowych 
i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych, 
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodar-
czej, usługi marketingowe, usługi reklamowe, przygotowy-
wanie, publikowanie, dystrybucja, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, takich jak: katalogi targowe, plakaty, druki, 
prospekty, broszury, gadżety, materiały promocyjne, po-
moc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji han-
dlowych, pośrednictwo handlowe, wynajem powierzchni 
na cele reklamowe, wynajem powierzchni wystawienni-
czych, dekoracja stoisk wystawienniczych, wypożyczanie 
urządzeń i wyposażenia biurowego, badanie rynku i opinii 
publicznej, pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie 
informacji, doradztwo specjalistyczne w zakresie reklamy, 
41 organizowanie i obsługa wystaw oraz targów związanych 
z kulturą, edukacją lub rozrywką, organizowanie i obsługa 
konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów, 
usługi wydawnicze.

(210) 499852 (220) 2019 05 16
(731) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RETRO MOTOR SHOW

(531) 26.04.04, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie i obsługa imprez targowych 
i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych, 
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodar-
czej, usługi marketingowe, usługi reklamowe, przygotowy-
wanie, publikowanie, dystrybucja, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, takich jak: katalogi targowe, plakaty, druki, 
prospekty, broszury, gadżety, materiały promocyjne, po-
moc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji han-
dlowych, pośrednictwo handlowe, wynajem powierzchni 
na cele reklamowe, wynajem powierzchni wystawienni-
czych, dekoracja stoisk wystawienniczych, wypożyczanie 
urządzeń i wyposażenia biurowego, badanie rynku i opinii 
publicznej, pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie 
informacji, doradztwo specjalistyczne w zakresie reklamy, 
41 organizowanie i obsługa wystaw oraz targów związanych 
z kulturą, edukacją lub rozrywką, organizowanie i obsługa 
konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów, 
usługi wydawnicze.

(210) 499854 (220) 2019 05 16
(731) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) BUILD4FUTURE FORUM GOSPODARCZE 
BUDOWNICTWA

(531) 26.11.02, 27.05.01, 27.05.10, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie i obsługa konferencji, szko-
leń, kongresów, sympozjów, konkursów, forów, debat, pa-
neli dyskusyjnych, organizowanie Imprez wystawienniczych 
w celach handlowych i reklamowych, doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej, usługi marketin-
gowe, usługi reklamowe, przygotowywanie, publikowanie, 
dystrybucja, uaktualnianie materiałów reklamowych, takich 
jak: katalogi, programy, plakaty, druki, prospekty, broszury, 
gadżety, materiały promocyjne, ulotki, pomoc w prowadze-
niu negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych, pośred-
nictwo handlowe, wynajem powierzchni na cele reklamowe, 
wynajem powierzchni wystawienniczych, sprzedaż czasu 
antenowego podczas konferencji, szkoleń, kongresów, sym-
pozjów, konkursów, forów, debat, paneli dyskusyjnych, orga-
nizacja sesji merytorycznych i reklamowych, dekoracja stoisk 
wystawienniczych, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia 
biurowego, badanie rynku i opinii publicznej, pozyskiwanie, 
gromadzenie i udostępnianie informacji, doradztwo spe-
cjalistyczne w zakresie reklamy, 41 organizowanie i obsługa 
wystaw oraz konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, 
konkursów związanych z kulturą, edukacją, gospodarką lub 
rozrywką, usługi wydawnicze.

(210) 499856 (220) 2019 05 16
(731) JT International SA, Genewa, CH
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.03, 26.11.03, 26.11.09, 26.11.13
(510), (511) 34 tytoń zarówno przetworzony jak i nieprze-
tworzony, tytoń do palenia, tytoń fajkowy, tytoń do skręca-
nia papierosów, tytoń do żucia, mieszanki tytoniowe typu 
snus, papierosy, papierosy elektroniczne, cygara, cygaretki, 
tabaka, artykuły dla palaczy ujęte w klasie 34, bibułki papie-
rosowe, tutki papierosowe i zapałki.

(210) 499869 (220) 2019 05 16
(731) POCZTYLION-ARKA POWSZECHNE TOWARZYSTWO 

EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) OFE Pocztylion
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, usługi 
w zakresie świadczeń emerytalnych.

(210) 499871 (220) 2019 05 16
(731) POCZTYLION-ARKA POWSZECHNE TOWARZYSTWO 

EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OFE POCZTYLION

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17, 26.02.01
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, usługi 
w zakresie świadczeń emerytalnych.

(210) 499873 (220) 2019 05 16
(731) POCZTYLION-ARKA POWSZECHNE TOWARZYSTWO 

EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PPK Pocztylion
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, usługi 
w zakresie świadczeń emerytalnych.

(210) 499874 (220) 2019 05 16
(731) POCZTYLION-ARKA POWSZECHNE TOWARZYSTWO 

EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PPK POCZTYLION

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17, 26.02.01
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, usługi 
w zakresie świadczeń emerytalnych.

(210) 499875 (220) 2019 05 16
(731) DE HEUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łęczyca
(540) (znak słowny)
(540) BEST SHOT
(510), (511) 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziar-
na nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owo-
ce i warzywa, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, karma dla 
zwierząt i ptaków, słód dla gorzelni i piwowarstwa, artykuły 
jadalne do żucia dla zwierząt, dodatki do pasz, drożdże dla 
bydła, preparaty zwiększające niesienie się dla drobiu, kasze 
dla drobiu, kiszonki dla zwierząt, mączka dla zwierząt, napoje 
dla zwierząt domowych, ziarno jako pasza dla zwierząt, od-
pady gorzelniane jako pasza dla zwierząt, wapno do pasz, 
proteiny dla zwierząt, słoma jako pasza, sól dla bydła, pre-
paraty mlekozastępcze dla cieląt, prosiąt i innych zwierząt 
gospodarskich.

(210) 499876 (220) 2019 05 16
(731) PREMIUM ROSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotokłos
(540) (znak słowny)
(540) LEMOLANDIA
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki, napoje owoco-
we, lemoniada.

(210) 499877 (220) 2019 05 16
(731) WEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) (znak słowny)
(540) WEDO
(510), (511) 35 administrowanie programami dla osób czę-
sto podróżujących drogą powietrzną, agencje informacji 
handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie 
danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja 
i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, au-
dyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania biz-
nesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, bada-
nia opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie 
biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, biura pośrednic-
twa pracy, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, do-
radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, 
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biz-
nesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, do-
starczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 
i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, foto-
kopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom w wyborze towarów i usług, impresariat w działal-
ności artystycznej, indeksowanie stron internetowych w ce-
lach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności 
gospodarczej, kolportaż próbek, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie 
plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wy-
dawania oprogramowania, maszynopisanie, negocjowanie 
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, nego-
cjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka 
tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, opraco-
wywanie cv dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów 
dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, opty-
malizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, or-
ganizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizo-
wanie targów w celach handlowych lub reklamowych, out-
sourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do ce-
lów reklamowych, pokazy towarów, pomoc przy zarządza-
niu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, 
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszuki-
wania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, pre-
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży de-
talicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja progra-
mów typu telezakupy, produkcja programów związanych 
z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towa-
rów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, 
przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji 
personelu, przygotowanie listy płac, przygotowywanie ze-
znań podatkowych, publikowanie tekstów reklamowych, re-
jestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama 
korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama ze-
wnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja 
personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indek-
sów informacji do celów handlowych lub reklamowych, spo-
rządzanie wyciągów z konta, sprzedaż detaliczna środków 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz za-
opatrzenia medycznego, statystyczne zestawienia, steno-
grafia, systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych 
abonentów], telemarketing, transkrypcja wiadomości [prace 
biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe za-
rządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów re-
klamowych, udostępnianie informacji o działalności gospo-
darczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agen-
cji importowo-eksportowych, usługi aukcyjne, usługi dorad-

cze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradz-
twa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów 
w zakresie efektywności biznesowej, usługi handlu detalicz-
nego on-line w zakresie dzwonków telefonicznych do po-
brania, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki 
cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego on-line 
w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, 
usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczo-
ne przez galerie sztuki, usługi handlu hurtowego w zakresie 
preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitar-
nych oraz materiałów medycznych, usługi komunikacji kor-
poracyjnej, usługi lobbingu handlowego, usługi marketingo-
we, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi modelek 
i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, 
doradztwo podatkowe jako rachunkowość, usługi pośred-
nictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą po-
tencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami po-
trzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, 
usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomu-
nikacyjnych dla osób trzecich, usługi prenumeraty gazet dla 
osób trzecich, usługi przeglądu prasy, usługi przypominania 
o spotkaniach [prace biurowe], usługi public relations, usługi 
relacji z mediami, usługi sekretarskie, usługi umawiania spo-
tkań [prace biurowe], usługi w zakresie nabywania dla osób 
trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsię-
biorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego do ce-
lów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, 
usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakre-
sie wywiadu rynkowego, usługi związane z listami prezen-
tów, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, 
wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogło-
szenia przetargowe, wyceny handlowe, wynajem bilbordów 
[tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów 
automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposa-
żenia biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, 
wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie wyposaże-
nia biurowego w obiektach do co-workingu, wystawy w ce-
lach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji 
w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towa-
rów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakre-
sie projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakre-
sie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, za-
rządzanie hotelami, zarządzanie programami refundacji 
w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności gospo-
darczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, 
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, reklama 
i marketing, marketing internetowy, kampanie marketingo-
we, usługi w zakresie pozycjonowania marki, dostarczanie 
informacji marketingowych za pośrednictwem stron inter-
netowych, doradztwo reklamowe i marketingowe, doradz-
two marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, 
usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, pomoc w zakre-
sie marketingu, rozpowszechnianie reklam poprzez internet, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, bro-
szur i materiałów drukowanych], informacja marketingowa, 
kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w inter-
necie, pośrednictwo w zakresie reklamy, pomoc w zakresie 
działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, po-
moc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym 
w zakresie reklamy, planowanie strategii marketingowych, 
optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, opracowy-
wanie strategii i pomysłów marketingowych, promocja, re-
klama i marketing stron internetowych on-line, projektowa-
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nie ulotek reklamowych, projektowanie broszur reklamo-
wych, produkcja wizualnych materiałów reklamowych, pro-
dukcja materiałów reklamowych i reklam, marketing cyfrowy, 
produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, produkcja na-
grań wideo do celów reklamowych, produkcja nagrań 
dźwiękowych do celów reklamowych, produkcja nagrań 
dźwiękowych do celów marketingowych, produkcja mate-
riałów reklamowych, produkcja i dystrybucja reklam radio-
wych i telewizyjnych, produkcja reklam radiowych, promo-
wanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem re-
klam na stronach internetowych, przygotowywanie ulotek 
reklamowych, przygotowywanie reklam, przygotowywanie 
materiałów reklamowych, przygotowywanie kampanii rekla-
mowych, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, pro-
mowanie towarów i usług osób trzecich w internecie, rekla-
ma za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczegól-
ności internetu, reklama na billboardach elektronicznych, re-
klama biznesowych stron internetowych, reklama banerowa, 
publikowanie materiałów reklamowych, publikowanie mate-
riałów reklamowych on-line, umieszczanie reklam, udziela-
nie informacji związanych z reklamą, udostępnianie rapor-
tów marketingowych, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy 
on-line, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwa-
rek internetowych, usługi informacyjne dotyczące reklamy, 
usługi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe i marke-
tingowe świadczone za pomocą mediów społecznościo-
wych, usługi reklamowe i marketingowe on-line, usługi rekla-
mowe świadczone przez radiowe i telewizyjne agencje re-
klamowe, usługi w zakresie reklamy, usługi reklamowe za po-
średnictwem internetu, usługi w zakresie tworzenia marki 
(reklama i promocja), usługi w zakresie tworzenia marki, udo-
stępnianie informacji biznesowych w dziedzinie mediów 
społecznościowych, opracowywanie i realizacja planów 
i koncepcji medialnych i reklamowych, przygotowywanie 
planów marketingowych, usługi reklamowe i marketingowe, 
produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, projek-
towanie logo reklamowych, dostarczanie danych bizneso-
wych w formie list mailingowych, usługi reklamowe za po-
średnictwem bazy danych, usługi w zakresie marketingu baz 
danych, usługi reklamowe dotyczące baz danych, produkcja 
reklam, reklama i usługi reklamowe, doradztwo dotyczące 
reklamy, usługi reklamy graficznej, produkcja reklam telewi-
zyjnych, publikacja treści reklamowych, dystrybucja tekstów 
reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, rozpo-
wszechnianie broszur reklamowych, dystrybucja broszur re-
klamowych, dystrybucja ulotek reklamowych, wykonywanie 
materiałów reklamowych, przygotowywanie publikacji re-
klamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, doradztwo 
biznesowe dotyczące reklamy, przygotowanie i rozmiesz-
czanie reklam.

(210) 499878 (220) 2019 05 16
(731) MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZOZOLE LOLLI SPACE

(531) 29.01.13, 02.09.04, 27.05.02, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.19
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze.

(210) 499879 (220) 2019 05 16
(731) MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.15, 02.05.23, 16.03.13, 16.03.17
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze.

(210) 499882 (220) 2019 05 16
(731) POCZTYLION-ARKA POWSZECHNE TOWARZYSTWO 

EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POCZTYLION ARKA PTE S.A.

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.15, 27.05.17, 26.02.01
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, usługi 
w zakresie świadczeń emerytalnych.

(210) 499883 (220) 2019 05 16
(731) POCZTYLION-ARKA POWSZECHNE TOWARZYSTWO 

EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Pocztylion Arka PTE S.A.
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, usługi 
w zakresie świadczeń emerytalnych.

(210) 499884 (220) 2019 05 16
(731) POCZTYLION-ARKA POWSZECHNE TOWARZYSTWO 

EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) IKZE Pocztylion
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, usługi 
w zakresie świadczeń emerytalnych.

(210) 499886 (220) 2019 05 16
(731) MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) MIESZKO BONBONS LANDRYNKI fruity z sokami 
owocowymi

(531) 29.01.15, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.13, 27.05.15, 27.05.17, 
27.05.24, 26.04.06, 26.04.15, 26.04.16, 26.04.18, 05.07.08, 
05.07.09, 05.07.11, 05.07.12, 05.07.13, 05.03.13, 05.03.15, 
26.01.04, 26.01.15, 26.01.18

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

(210) 499888 (220) 2019 05 16
(731) MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIESZKO BONBONS MIĘTOWE minty z olejkiem 

miętowym

(531) 29.01.13, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.13, 27.05.15, 27.05.17, 
27.05.24, 05.03.16, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.18, 26.04.06, 
26.04.15, 26.04.16, 26.04.18

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

(210) 499890 (220) 2019 05 16
(731) MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) ZoZoLE HELLO ŻELO 25% soku owocowego STICKS

(531) 29.01.15, 26.04.02, 26.04.14, 26.04.16, 26.04.18, 02.05.08, 
02.05.23, 27.05.02, 27.05.09, 27.05.17, 02.09.04, 26.01.03, 
26.01.17, 26.01.18

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

(210) 499893 (220) 2019 05 16
(731) MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.15, 02.05.23
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze.

(210) 499895 (220) 2019 05 16
(731) MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak graficzny)
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(540) 

(531) 29.01.15, 02.05.23, 19.11.13, 16.03.13
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze.

(210) 499897 (220) 2019 05 16
(731) MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.15, 02.05.08, 02.05.23, 21.03.11
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze.

(210) 499899 (220) 2019 05 17
(731) SAVI TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Psary

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S SAVI TECHNOLOGIE

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 środki gaśnicze, 6 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) 499919 (220) 2019 05 17
(731) SNAPCLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Snapclub

(531) 26.01.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, mobilne 
aplikacje, hosting aplikacji mobilnych, platformy oprogramo-
wania komputerowego, nagrane lub do pobrania, 35 po-
średnictwo w zakresie reklamy.

(210) 499924 (220) 2019 05 17
(731) NT SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECONATURAL

(531) 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki toaletowe, środki perfumeryjne i zapa-
chowe, mydła i żele, preparaty do kąpieli, dezodoranty i an-
typerspiranty, kosmetyki do makijażu, barwniki kosmetyczne, 
henna do celów kosmetycznych, kosmetyki do pielęgnacji 
urody, kosmetyki do stosowania na skórę, preparaty do wło-
sów, balsamy do włosów, farby do włosów, farby do brody, 
brylantyna, kosmetyki do włosów, kremy do pielęgnacji wło-
sów, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, lakier do włosów, 
maseczki do włosów, nielecznicze szampony do włosów, 
płyny do trwałej ondulacji, płyny do pielęgnacji włosów, 
płyny do włosów, płyny koloryzujące do włosów, pianka 
do włosów, pianka do stylizacji, odżywki do włosów, środ-
ki do trwałej ondulacji, żele do włosów, woski do układania 
włosów, szampony z odżywką do włosów, szampony prze-
ciwłupieżowe, szampony lecznicze, szampony koloryzujące, 
szampony w kostkach, szampony do użytku osobistego, 
szampony do włosów dla ludzi, suche szampony, kremy pod 
prysznic, kremowe mydło do ciała, kostki mydła do mycia 
ciała, lecznicze preparaty do mycia rąk, mydła, dezynfekują-
ce mydła perfumowane, mydła do pielęgnacji ciała, mydła 
do rąk, mydła do twarzy, mydła do użytku osobistego, mydła 
dezynfekujące, mydła antybakteryjne, mydła lecznicze, mydła 
toaletowe, żele do kąpieli i pod prysznic nie do celów me-
dycznych, żele pod prysznic, żele do użytku kosmetycznego, 
szampony do ciała, produkty z mydła, mydło pielęgnacyjne, 
mydła w płynie do kąpieli, pasta do zębów, dezodoranty 
do ciała [wyroby perfumeryjne], chusteczki perfumowane, 
kremy perfumowane, naturalne środki perfumeryjne, kremy 
do aromaterapii, perfumy, zapachowe płyny i kremy do pie-
lęgnacji ciała, zapachy, kosmetyki, kosmetyki i preparaty ko-
smetyczne, kosmetyki do użytku osobistego, krem do skórek 
wokół paznokci, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki w formie 
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olejków, kreda do użytku kosmetycznego, preparaty higie-
niczne w postaci środków toaletowych, preparaty kosme-
tyczne do pielęgnacji ciała, zestawy kosmetyków, preparaty 
kosmetyczne do twarzy, preparaty ścierne do ciała, balsa-
my inne niż do celów medycznych, błyszczyki do ust, farby 
do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, chusteczki na-
sączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone pre-
paratami do usuwania makijażu, preparaty do demakijażu, 
preparaty do depilacji, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, my-
dło do golenia, preparaty do golenia, sole do kąpieli, prepara-
ty kosmetyczne do kąpieli do celów innych niż lecznicze, kleje 
do przymocowywania sztucznych włosów, maseczki kosme-
tyczne, kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, 
zestawy kosmetyków, kosmetyki upiększające, kremy kosme-
tyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia 
włosów, środki do usuwania lakierów, lakiery do paznokci, 
płyny do pielęgnacji włosów, chusteczki nasączone płynami 
kosmetycznymi, płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady 
do celów kosmetycznych, preparaty do opalania, preparaty 
do prostowania włosów, preparaty kąpielowe do celów hi-
gienicznych, naklejki ozdobne do ciała, kleje do sztucznych 
rzęs, włosów, paznokci, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze 
do rzęs, rzęsy sztuczne, kleje do mocowania sztucznych rzęs, 
preparaty do ochrony przed słońcem, sole kąpielowe do ce-
lów innych niż lecznicze, szampony, szminki, kleje do przy-
mocowywania sztucznych włosów, woda toaletowa, olejki 
toaletowe, produkty toaletowe, toniki kosmetyczne, pomad-
ki do ust, waciki do celów kosmetycznych, patyczki z waty 
do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, 
farby do włosów, lakiery do włosów, preparaty do kręcenia 
włosów, woda kolońska, woda lawendowa, woda toaletowa, 
woda zapachowa, wosk do depilacji, zmywacze do paznokci, 
żele do masażu inne niż do celów medycznych, fotony do ce-
lów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do maki-
jażu, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, mleczko 
migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszcza-
jące do celów kosmetycznych, preparaty do mycia ciała, 
preparaty do mycia do użytku domowego, mydełka, mydła 
migdałowe, mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe 
do stóp, neutralizatory do trwałej ondulacji, naklejane ozdoby 
do paznokci, odżywki do włosów, ołówki, kredki kosmetycz-
ne, ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych, lakiery 
do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, odżywki 
do paznokci, sztuczne paznokcie, produkty perfumeryjne.

(210) 499925 (220) 2019 05 17
(731) PIOTROWSKA KAROLINA ESTETICA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FITspot

(531) 02.03.08, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 zajęcia sportowe i kulturalne, zajęcia sporto-
we i rekreacyjne, usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi 
w zakresie rozrywki sportowej, usługi w zakresie instruktażu 

sportowego, usługi w zakresie informacji sportowej, usługi 
sportowe i w zakresie fitness, usługi trenerów personalnych, 
szkolenia sportowe, zajęcia sportowe, obozy sportowe, or-
ganizowanie obozów sportowych, organizowanie zawodów 
sportowych, organizowanie eventów sportowych.

(210) 499933 (220) 2019 05 17
(731) ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Żółty Cesarz

(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.17, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, 
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i wyroby z mleka, jadal-
ne oleje i tłuszcze, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapio-
ka, sago, namiastki kawy, mąka i produkty zbożowe, chleb, 
wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa, drożdże, 
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), 
przyprawy, lód do chłodzenia, 31 produkty rolnicze, ogrod-
nicze i leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, żywe 
zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośli-
ny i kwiaty, pasza dla zwierząt, słód, 32 piwo, wody mineralne 
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owo-
cowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji 
napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 499942 (220) 2019 05 17
(731) NT SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Me.

(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki toaletowe, środki perfumeryjne i zapa-
chowe, mydła i żele, preparaty do kąpieli, dezodoranty i an-
typerspiranty, kosmetyki do makijażu, barwniki kosmetyczne, 
henna do celów kosmetycznych, kosmetyki do pielęgnacji 
urody, kosmetyki do stosowania na skórę, preparaty do wło-
sów, balsamy do włosów, farby do włosów, farby do brody, 
brylantyna, kosmetyki do włosów, kremy do pielęgnacji wło-
sów, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, lakier do włosów, 
maseczki do włosów, nielecznicze szampony do włosów, pły-
ny do trwałej ondulacji, płyny do pielęgnacji włosów, płyny 
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do włosów, płyny koloryzujące do włosów, pianka do włosów, 
pianka do stylizacji, odżywki do włosów, środki do trwałej on-
dulacji, żele do włosów, woski do układania włosów, szampony 
z odżywką do włosów, szampony przeciwłupieżowe, szampo-
ny lecznicze, szampony koloryzujące, szampony w kostkach, 
szampony do użytku osobistego, szampony do włosów dla 
ludzi, suche szampony, kremy pod prysznic, kremowe my-
dło do dała, kostki mydła do mycia ciała, lecznicze preparaty 
do mycia rąk, mydła, dezynfekujące mydła perfumowane, my-
dła do pielęgnacji ciała, mydła do rąk, mydła do twarzy, my-
dła do użytku osobistego, mydła dezynfekujące, mydła anty-
bakteryjne, mydła lecznicze, mydła toaletowe, żele do kąpieli 
i pod prysznic nie do celów medycznych,  żele pod prysznic, 
żele do użytku kosmetycznego, szampony do ciała, produkty 
z mydła, mydło pielęgnacyjne, mydła w płynie do kąpieli, pasta 
do zębów, dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjnej, chu-
steczki perfumowane, kremy perfumowane, naturalne środki 
perfumeryjne, kremy do aromaterapii, perfumy, zapachowe 
płyny i kremy do pielęgnacji ciała, zapachy, kosmetyki, kosme-
tyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki do użytku osobiste-
go, krem do skórek wokół paznokci, kosmetyki nielecznicze, 
kosmetyki w formie olejków, kreda do użytku kosmetycznego, 
preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, prepa-
raty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, zestawy kosmetyków, 
preparaty kosmetyczne do twarzy, preparaty ścierne do ciała,  
balsamy inne niż do celów medycznych, błyszczyki do ust, far-
by do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone 
preparatami do usuwania makijażu, preparaty do demakijażu, 
preparaty do depilacji, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydło 
do golenia, preparaty do golenia, sole do kąpieli, preparaty 
kosmetyczne do kąpieli do celów innych niż lecznicze, kleje 
do przymocowywania sztucznych włosów, maseczki kosme-
tyczne, kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, 
zestawy kosmetyków, kosmetyki upiększające, kremy kosme-
tyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia 
włosów, środki do usuwania lakierów, lakiery do paznokci, 
płyny do pielęgnacji włosów, chusteczki nasączone płynami 
kosmetycznymi, płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady 
do celów kosmetycznych, preparaty do opalania, preparaty 
do prostowania włosów, preparaty kąpielowe do celów hi-
gienicznych, naklejki ozdobne do ciała, kleje do sztucznych 
rzęs, włosów, paznokci, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze 
do rzęs, rzęsy sztuczne, kleje do mocowania sztucznych rzęs, 
preparaty do ochrony przed słońcem, sole kąpielowe do ce-
lów Innych niż lecznicze, szampony, szminki, kleje do przy-
mocowywania sztucznych włosów, woda toaletowa, olejki 
toaletowe, produkty toaletowe, toniki kosmetyczne, pomad-
ki do ust, waciki do celów kosmetycznych, patyczki z waty 
do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, 
farby do włosów, lakiery do włosów, preparaty do kręcenia 
włosów, woda kolońska, woda lawendowa, woda toaletowa, 
woda zapachowa, wosk do depilacji, zmywacze do paznokci, 
żele do masażu inne niż do celów medycznych, lotony do ce-
lów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do maki-
jażu, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, mleczko 
migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające 
do celów kosmetycznych, preparaty do mycia ciała, preparaty 
do mycia do użytku domowego, mydełka, mydła migdałowe, 
mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, neu-
tralizatory do trwałej ondulacji, naklejane ozdoby do paznokci, 
odżywki do włosów, ołówki, kredki kosmetyczne, ozdobne 
kalkomanie do celów kosmetycznych, lakiery do paznokci, pre-
paraty do pielęgnacji paznokci, odżywki do paznokci, sztucz-
ne paznokcie, produkty perfumeryjne.

(210) 499950 (220) 2019 05 17
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APAP noc

(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, 
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetycz-
ne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty 
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sa-
nitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, 
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecz-
nicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty 
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów me-
dycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-
go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty bio-
logiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, pro-
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów 
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary leczni-
cze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak apa-
raty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły or-
topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy 
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady 
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjote-
rapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, 
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 499953 (220) 2019 05 17
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) APAP noc APAP N

(531) 29.01.15, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 26.04.04, 26.04.18, 
01.01.05, 01.01.09, 26.04.02, 26.04.10, 26.04.13

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

(210) 499957 (220) 2019 05 17
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) APAP extra

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, se-
rum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła 
do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody 
kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, prepa-
raty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zę-
bów i płyny do płukania jamy ustnej, kosmetyczne preparaty 
do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do opalania, 
produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płyna-
mi kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny 
intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami 
toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produk-
ty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty 
do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutycz-
ne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecz-
nicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały 
do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mine-
ralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające 
leczenie, suplementy diety, suplementy diety do użytku me-
dycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżyw-
cze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów 
medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła 
lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty bio-
bójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów 
medycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych, 
szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, pro-
dukty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzi-
kowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki 
do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecz-
nicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, 
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów me-
dycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, che-
miczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycz-
nych, 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 medyczne, odzież medyczna, artykuły 
ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy 
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady 
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjotera-
pii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, siliko-
nowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 499958 (220) 2019 05 17
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APAP przeziębienie
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(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, ko-
smetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub 
do celów dezodorujących będące przyborami toaletowy-
mi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toa-
letowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty 
do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farma-
ceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, 
produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów me-
dycznych, minerały do celów medycznych, mineralne do-
datki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, su-
plementy diety do użytku medycznego, suplementy diety 
do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, die-
tetyczne środki spożywcze do celów medycznych, środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, die-
tetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, 
preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze 
do celów medycznych, produkty biologiczne do celów me-
dycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych, 
szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochod-
ne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty 
przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz 
lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceu-
tyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, pla-
stry, materiały opatrunkowe, okłady do celów medycznych, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, 
preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały 
diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagno-
styczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do ce-
lów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, 
leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty 
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły or-
topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, prote-
zy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, 
okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów 
medycznych, silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, 
meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przeno-
szenia pacjentów.

(210) 499959 (220) 2019 05 17
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APAP extra

(531) 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 26.13.25, 
29.01.15, 26.11.08, 19.13.21

(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, ko-
smetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub 
do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, 
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, 
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-
ny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, 
preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecz-
nicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, mine-
rały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, 
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspo-
magające leczenie, suplementy diety, suplementy diety 
do użytku medycznego, suplementy diety do użytku die-
tetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środ-
ki spożywcze do celów medycznych, środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia medycznego, dietetyczne sub-
stancje przystosowane do celów medycznych, preparaty 
ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty zio-
łowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów 
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, 
produkty bakteriobójcze do celów medycznych, szczepion-
ki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty 
biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farma-
ceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądziko-
we, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki 
do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki 
lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opa-
trunkowe, okłady do celów medycznych, środki sanitarne 
do celów medycznych, środki odkażające, preparaty wete-
rynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne 
do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne 
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, 
napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 
10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty me-
dyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrzą-
dy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, 
okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia 
obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, 
plastry chłodzące do celów medycznych, silikonowe plastry 
żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów medycz-
nych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 499961 (220) 2019 05 17
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APAP Caps
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(531) 19.13.21, 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15, 
26.01.05, 26.15.01

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

(210) 499969 (220) 2019 05 17
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APAP ból i gorączka C plus

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty leczni-
cze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty 
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów me-

dycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-
go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty bio-
logiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, pro-
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów 
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary leczni-
cze, leki wzmacniające.

(210) 499970 (220) 2019 05 17
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APAP Caps

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty leczni-
cze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty 
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów me-
dycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-
go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty bio-
logiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, pro-
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów 
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary leczni-
cze, leki wzmacniające.
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(210) 499976 (220) 2019 05 20
(731) HERBAPOL-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) POLANA
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki naturalne, kosmetyki 
organiczne, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy do ciała 
[kosmetyki], kosmetyki do makijażu, kosmetyki w formie olej-
ków, maseczki do skóry [kosmetyki], olejki do ciała [kosme-
tyki], kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki w formie żeli, 
kosmetyki do makijażu skóry, peelingi do twarzy [kosmetyki], 
toniki do twarzy [kosmetyki], kremy na noc [kosmetyki], kremy 
do twarzy [kosmetyki], kosmetyki w postaci kremów, kosme-
tyki do makijażu twarzy, błyszczyki do ust [kosmetyki], po-
madki ochronne do ust, płyny do twarzy [kosmetyki], kosme-
tyki do pielęgnacji urody, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, 
kosmetyki do stosowania na skórę, nawilżające kremy do skóry 
[kosmetyki], nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], kosme-
tyki nielecznicze i preparaty toaletowe, płyny do pielęgnacji 
skóry [kosmetyki], środki do oczyszczania skóry twarzy [ko-
smetyki], żele do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy do twarzy 
i ciała [kosmetyki], środki wyszczuplające [kosmetyki], inne 
niż do celów medycznych, środki nawilżające przeciw starze-
niu się do użytku jako kosmetyki, kosmetyki kolorowe, środki 
nawilżające [kosmetyki], koncentraty nawilżające [kosmetyki], 
balsamy do opalania [kosmetyki], preparaty do samoopalania 
[kosmetyki], preparaty do wybielania skóry [kosmetyki], olejki 
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], środki nawilżające do twa-
rzy [kosmetyki], kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], 
zmywacze lakieru do paznokci [kosmetyki], kosmetyki do wło-
sów, 5 suplementy ziołowe, suplementy diety, suplementy 
ziołowe w płynie, suplementy diety o działaniu kosmetycz-
nym, suplementy ziołowe w proszku.

(210) 499988 (220) 2019 05 20
(731) GEO-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) MAMIBIOME
(510), (511) 1 preparaty bakteryjne do użytku w przemyśle 
spożywczym, probiotyczne preparaty bakteryjne [inne niż 
do celów medycznych], preparaty bakteryjne do celów in-
nych niż medyczne lub weterynaryjne, kultury bakteryjne 
(probiotyki) stosowane w przemyśle spożywczym, 5 probio-
tyki jako suplementy, produkty farmaceutyczne, suplementy 
diety do celów medycznych, środki spożywcze do zastoso-
wania medycznego także zawierające kultury bakterii, żyw-
ność dla niemowląt w tym mleko dla niemowląt, odżywki 
do celów leczniczych, żywność dietetyczna do celów lecz-
niczych, bakteriologiczne preparaty dla celów medycznych, 
leki dla ludzi, leki pomocnicze, żywność dietetyczna dla ce-
lów medycznych, substancje przywracające prawidłową flo-
rę bakteryjną.

(210) 500050 (220) 2019 05 21
(731) ANGELEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.11
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, 43 usługi zaopatrze-
nia w napoje jako catering.

(210) 500051 (220) 2019 05 21
(731) ANGELEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HYPER POWER

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, 43 usługi zaopatrze-
nia w napoje jako catering.

(210) 500054 (220) 2019 05 21
(731) LABORATORIUM KOSMETYCZNE DR IRENA ERIS 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Piaseczno

(540) (znak słowny)
(540) PLANTSOM
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do twarzy i do ciała, emulsje 
do twarzy i do ciała, płyny do twarzy i do ciała, żele do twa-
rzy i do ciała, pianki do twarzy i do ciała, peelingi do twarzy 
i do ciała, olejki do twarzy i do ciała, oliwki i balsamy do skóry, 
nielecznicze serum do twarzy i do ciała, środki do mycia i pie-
lęgnacji stóp, mydła, środki do mycia i kąpieli, środki do mycia 
i pielęgnacji włosów, szampony, balsamy do włosów, odżyw-
ki do włosów, kremy do włosów, emulsje do włosów, płyny 
do włosów, żele do włosów, pianki do włosów, kosmetyki 
i preparaty kosmetyczne dla dzieci, kosmetyki i preparaty ko-
smetyczne do stosowania w ciąży, środki perfumeryjne, perfu-
my, wody toaletowe i kolońskie, olejki eteryczne, dezodoranty 
osobiste i antyperspiranty, środki do makijażu i demakijażu, flu-
idy, środki do pielęgnacji i malowania ust, środki do pielęgnacji 
i malowania paznokci, środki do higieny intymnej zawarte w tej 
klasie, środki do opalania i chroniące przed promieniowaniem 
ultrafioletowym, środki do samoopalania, preparaty do depi-
lacji, pudry do makijażu, pudry do kąpieli, pudry higieniczne 
zawarte w tej klasie, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, 
artykuły toaletowe zawarte w tej klasie, pianki do golenia, żele 
do golenia, balsamy po goleniu, 5 produkty i preparaty leczni-
cze do pielęgnacji skóry, kremy do twarzy i do ciała do celów 
leczniczych, emulsje do twarzy i do ciała do celów leczniczych, 
płyny do twarzy i do ciała do celów leczniczych, żele do twa-
rzy i do ciała do celów leczniczych, pianki do twarzy i do ciała 
do celów leczniczych, peelingi do twarzy i do ciała do celów 
leczniczych, olejki do twarzy i do ciała do celów leczniczych, 
oliwki i balsamy lecznicze, serum do twarzy i do ciała do celów 
leczniczych, produkty lecznicze do stóp, sole do kąpieli do ce-
lów medycznych, preparaty do kąpieli leczniczych, preparaty 
medyczne w postaci leczniczych kremów, emulsji, płynów, 
żeli, oliwek i balsamów dla skóry alergicznej i wrażliwej, skóry 
suchej, skóry trądzikowej. skóry z problemami naczynkowymi, 
skóry z trądzikiem różowatym, skóry z przebarwieniami, skó-
ry po zabiegach onkologicznych, skóry napromieniowanej 
po radioterapii, skóry z problemami łuszczycowymi, skóry ko-
biet w ciąży lub po ciąży, preparaty lecznicze dla skóry dzieci, 
preparaty dla skóry atopowej, produkty lecznicze do skóry 
głowy, produkty lecznicze do włosów, preparaty witamino-
we, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy 
diety do celów leczniczych, suplementy diety wspomaga-
jące odchudzanie do celów leczniczych, suplementy diety 
przeznaczone do polepszania stanu skóry, włosów i paznokci 
oraz do ich pielęgnacji do celów leczniczych, herbaty ziołowe 
do celów leczniczych.
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(210) 500064 (220) 2019 05 21
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Herbitussin

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, ko-
smetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryj-
ne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetyczny-
mi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej 
lub do celów dezodorujących będące przyborami toale-
towymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty 
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, prepa-
raty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty far-
maceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, 
produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów me-
dycznych, minerały do celów medycznych, mineralne do-
datki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, su-
plementy diety do użytku medycznego, suplementy die-
ty do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, 
dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, 
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycz-
nego, dietetyczne substancje przystosowane do celów 
medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty bio-
logiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, 
produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne 
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pie-
lęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty 
i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszcze-
nia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, 
żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, 
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów 
medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, 
chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów 
medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycz-
nych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do ce-
lów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, 
napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacnia-
jące, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumen-
ty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne 
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne 
implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu 
do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii 
i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, si-
likonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 500074 (220) 2019 05 21
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak graficzny)

(540) 

(531) 02.01.03, 02.01.23, 26.01.01, 26.01.14, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, 
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetycz-
ne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty 
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sa-
nitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, 
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecz-
nicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty 
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów me-
dycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-
go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty bio-
logiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, pro-
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów 
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary leczni-
cze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak apa-
raty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły or-
topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy 
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady 
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjote-
rapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, 
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
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(210) 500080 (220) 2019 05 22
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice Parcela

(540) (znak słowny)
(540) ASTRI
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budow-
lane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień 
budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budow-
nictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, 
dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć 
dachów, figurki i posążki z kamienia betonu lub marmuru, 
gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji wenty-
lacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, obudowy 
kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy 
obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe 
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budow-
nictwa, palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budow-
nictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki cera-
miczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory 
niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powło-
ki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budow-
nictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody 
niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, 
sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zapra-
wy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materia-
łów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyski-
wanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, 
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla 
osób trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rekla-
my, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie 
w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób 
trzecich jako zakupy produktów i usług dla innych przedsię-
biorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy 
wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej 
dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów 
budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni 
budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek cera-
micznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla bu-
downictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i apa-
ratur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować 
te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, 
materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domo-
wego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, 
płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, 
podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami, częścia-
mi instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.

(210) 500086 (220) 2019 05 22
(731) BENEFIT MULTIMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) move tv video out of home

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie targów, wystaw, pokazów 
i konkursów w celach handlowych lub reklamowych, usługi 
badania rynku i opinii publicznej, usługi zarządzania holdin-
gami, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej i zarządzania holdingami, usługi 
agencji reklamowych, usługi reklamowe, produkcja reklam, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, publikowa-
nie tekstów reklamowych, usługi marketingowe, w tym  
e-marketingu i telemarketingu, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, reklamy prasowe, radiowe, telewizyjne, rekla-
ma za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem czasu 
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmo-
wanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, uaktualnianie materiałów reklamowych, publi-
kowanie tekstów reklamowych, usługi marketingowe, w tym 
e-marketingu i telemarketingu, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, usługi: agencji pracy tymczasowej, agencji doradz-
twa personalnego, sporządzanie dokumentacji kadrowej, 
naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie dokumentacji płaco-
wej, naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i innych 
obciążeń publicznoprawnych z wynagrodzeń, sporządzanie 
dokumentacji z zakresu ubezpieczeń społecznych, spo-
rządzanie dokumentacji księgowej, przetwarzanie danych 
osobowych na zlecenie administratora danych, wprowadza-
nie danych pracowniczych do systemów informatycznych, 
doradztwo personalne z wyłączeniem doradztwa podatko-
wego i prawnego, przygotowywanie listy płac, usługi sekre-
tarskie, doradztwo strategiczne w sprawach personalnych, 
usługi zarządzania kadrowego, projektowanie i wdrażanie 
systemów i procesów zarządzania ludźmi, usługi outsourcin-
gu kadrowo-płacowego, rekrutacja personelu, doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w sprawach 
zarządzania personalnego, 38 agencje informacyjne doty-
czące aktualności, agencje informacyjne dotyczące wiado-
mości, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za po-
mocą komputera, telewizja kablowa, transmisja satelitarna, 
transmisja programów drogą satelitarną i kablową, 41 tele-
wizyjne programy rozrywkowe, produkcja programów tele-
wizyjnych, produkcja filmów, sporządzanie napisów, w tym 
do filmów w wersji oryginalnej, prezentowanie programów 
telewizyjnych, udostępnianie telewizyjnych programów in-
formacyjnych, informacje o rozrywce.

(210) 500088 (220) 2019 05 22
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice Parcela

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

(210) 500089 (220) 2019 05 22
(731) BENEFIT MULTIMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) VOOH
(510), (511) 35 organizowanie targów, wystaw, pokazów 
i konkursów w celach handlowych lub reklamowych, usługi 
badania rynku i opinii publicznej, usługi zarządzania holdin-
gami, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej i zarządzania holdingami, usługi 
agencji reklamowych, usługi reklamowe, produkcja reklam, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, publikowa-
nie tekstów reklamowych, usługi marketingowe, w tym e-
-marketingu i telemarketingu, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, reklamy prasowe, radiowe, telewizyjne, rekla-
ma za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem czasu 
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmo-
wanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, uaktualnianie materiałów reklamowych, publi-
kowanie tekstów reklamowych, usługi marketingowe, w tym 
e-marketingu i telemarketingu, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, usługi: agencji pracy tymczasowej, agencji doradz-
twa personalnego, sporządzanie dokumentacji kadrowej, 
naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie dokumentacji płaco-
wej, naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i innych 
obciążeń publicznoprawnych z wynagrodzeń, sporządzanie 
dokumentacji z zakresu ubezpieczeń społecznych, spo-
rządzanie dokumentacji księgowej, przetwarzanie danych 
osobowych na zlecenie administratora danych, wprowadza-
nie danych pracowniczych do systemów informatycznych, 

doradztwo personalne z wyłączeniem doradztwa podatko-
wego i prawnego, przygotowywanie listy płac, usługi sekre-
tarskie, doradztwo strategiczne w sprawach personalnych, 
usługi zarządzania kadrowego, projektowanie i wdrażanie 
systemów i procesów zarządzania ludźmi, usługi outsourcin-
gu kadrowo - płacowego, rekrutacja personelu, doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w sprawach 
zarządzania personalnego, 38 agencje informacyjne doty-
czące aktualności, agencje informacyjne dotyczące wiado-
mości, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za po-
mocą komputera, telewizja kablowa, transmisja satelitarna, 
transmisja programów drogą satelitarną i kablową, 41 tele-
wizyjne programy rozrywkowe, produkcja programów tele-
wizyjnych, produkcja filmów, sporządzanie napisów, w tym 
do filmów w wersji oryginalnej, prezentowanie programów 
telewizyjnych, udostępnianie telewizyjnych programów in-
formacyjnych, informacje o rozrywce.

(210) 500105 (220) 2019 05 16
(731) WODY MINERALNE OSTROMECKO  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Ostromecko

(540) (znak słowny)
(540) Ostromecko Baby Love
(510), (511) 32 wody niegazowane, wody musujące, wody 
gazowane, wody źródlane, wody mineralne, wody aroma-
tyzowane, napoje bezalkoholowe, wody stołowe, wody so-
dowe, wody gazowane, wody smakowe, wody uzdatnione, 
wody litowe, wody selcerskie, napoje gazowane, napoje 
smakowe na bazie wody.

(210) 500106 (220) 2019 05 16
(731) WODY MINERALNE OSTROMECKO  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Ostromecko

(540) (znak słowny)
(540) Ostromecko Bambini Amore
(510), (511) 32 wody niegazowane, wody musujące, wody 
gazowane, wody źródlane, wody mineralne, wody aroma-
tyzowane, napoje bezalkoholowe, wody stołowe, wody so-
dowe, wody gazowane, wody smakowe, wody uzdatnione, 
wody litowe, wody selcerskie, napoje gazowane, napoje 
smakowe na bazie wody.

(210) 500109 (220) 2019 05 21
(731) GOSTKOWSKI MATEUSZ LUBCORN, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lubcorn

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.03.11, 08.07.09
(510), (511) 30 dekoracje cukiernicze do ciast, dodatki sma-
kowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, esencje do ar-
tykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki 
eteryczne, gofry, herbata mrożona, kanapki, kukurydza palo-
na, kukurydza prażona [popcorn], musy czekoladowe, musy 
deserowe, orzechy w czekoladzie,  galaretki owocowe [sło-
dycze], piernik, pralinki, puddingi, sosy owocowe, wyroby 
cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych 
choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby 
cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby cze-
koladowe do dekoracji ciast, 32 bezalkoholowe preparaty 
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do produkcji napojów, esencje do produkcji napojów, lemo-
niada, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe o sma-
ku herbaty, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje 
orzeźwiające, syrop do lemoniady, syropy do napojów.

(210) 500126 (220) 2019 05 22
(731) WRÓBLEWSKA ALEKSANDRA OLSIKOWA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) OWCA PACZY
(510), (511) 9 dane zapisane elektronicznie, nośniki danych 
zawierające typograficzne kroje czcionek, zapisane pliki da-
nych, animowane filmy rysunkowe w postaci filmów kine-
matograficznych, biuletyny elektroniczne do pobrania,  
e-booki, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, filmy 
do pobrania, filmy rysunkowe animowane, filmy wideo, gra-
fika do pobrania do telefonów komórkowych, grafiki kompu-
terowe do pobrania, komiksy do pobrania, książki elektro-
niczne do pobrania, książki w formacie cyfrowym do pobie-
rania z Internetu, książki zapisane na płytach, nagrane dyski 
wideo, nagrane płyty CD ROM, nagrane płyty CD-i, nagrane 
płyty DVD, nagrania audio i wideo, nagrania multimedialne, 
nagrania wideo, nagrania wideo do pobrania, nagrania wi-
deo z filmami, oprogramowanie multimedialne zapisane 
na płytach CD-ROM, pobieralne broszury elektroniczne, 
podcasty, podcasty do pobrania, podręczniki szkoleniowe 
w formie programu komputerowego, publikacje elektronicz-
ne do pobrania w postaci magazynów, publikacje elektro-
niczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, publi-
kacje elektroniczne, do pobrania, płyty nagrane z obrazami, 
płyty wideo z nagranymi filmami animowanymi, publikacje 
w formie elektronicznej do pobrania, tygodniowe publikacje 
w formie elektronicznej do pobrania z Internetu, wzory pro-
jektów graficznych do pobrania, futerały na elektroniczne 
notesy, futerały na telefony, futerały na tablety, futerały 
na laptopy, futerały na okulary, futerały na telefony komórko-
we, futerały przystosowane do notebooków, futerały przy-
stosowane do komputerów, futerały na telefony [specjalnie 
dopasowane], futerały przystosowane do komputerów typu 
netbook, futerały do telefonów komórkowych ze skóry lub 
z imitacji skóry, futerały do telefonów komórkowych z mate-
riału lub z materiałów tekstylnych, tablety graficzne, tablety, 
komputer tablet, tablety cyfrowe, tablety graficzne [digitize-
ry], oprogramowanie do tabletów, pokrowce do tabletów, 
etui do tabletów, skórzane etui na tablety, pokrowce z klapką 
do tabletów, 16 książeczki do kolorowania dla dorosłych, ma-
teriały drukowane, papier i karton, obrazy, obrazy [malar-
stwo], oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, portrety, prace 
malarskie i kaligraficzne, reprodukcje obrazów, rysunki, ry-
sunki graficzne, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, 
modele architektoniczne, ilustrowane albumy, książki do ry-
sowania, komiksy japońskie [manga], książki z grafiką, książki 
z obrazkami, notesy na zapiski, powieści graficzne, powieści 
graficzne typu manga, afisze, plakaty, druki w formie obra-
zów, drukowane materiały piśmienne, drukowane opowieści 
przedstawione w formie ilustrowanej, drukowane reproduk-
cje dzieł sztuki, historyjki obrazkowe, kalendarze ścienne, kar-
ty obrazkowe, karykatury, komiksy, książeczki do kolorowa-
nia, lekcje drukowane, naklejki [kalkomanie], nalepki, naklejki 
[materiały piśmienne], odbitki kolorowe, plakaty wykonane 
z papieru, odbitki, oprawione plakaty, papierowe wyroby ar-
tystyczne, plakaty z kartonu, podręczniki instruktażowe, 
podręczniki pomocnicze do nauki, podręczniki instruktażo-
we do celów nauczania, publikacje drukowane, szkice, repro-
dukcje fotograficzne, reprodukcje graficzne, reprodukcje gra-
ficzne dzieł sztuki, tatuaże zmywalne, tatuaże usuwalne [kal-
komanie], transparenty z papieru, materiały do rysowania, 

materiały przeznaczone dla artystów, szablony do rysowania 
[zapobiegające wyjeżdżaniu za linię], kalendarze drukowane, 
kalendarze kieszonkowe, kalendarze na biurko, kartki do no-
towania, kartki papieru do robienia notatek, kołonotatniki, 
notatniki, notatniki ilustrowane, notatniki [notesy], notesy [ar-
tykuły papiernicze], pamiętniki, dzienniki, papierowe artyku-
ły piśmienne, przylepne kartki na notatki, usuwalne samo-
przylepne kartki do notatek, bloczki notatnikowe, publikacje 
edukacyjne, drukowane materiały edukacyjne, 28 zabawki, 
35 usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: komiksy japońskie [manga], usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: futerały 
na laptopy, usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: futerały na okulary, usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: futerały 
na telefony komórkowe, usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: futerały przystosowane 
do notebooków, usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: futerały przystosowane do kom-
puterów, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: futerały na telefony [specjalnie dopasowa-
ne], usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: futerały przystosowane do komputerów typu 
netbook, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: futerały do telefonów komórkowych 
ze skóry lub z imitacji skóry, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: futerały do telefo-
nów komórkowych z materiału lub z materiałów tekstylnych, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: tablety graficzne, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: tablety, usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
komputer tablet, usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: tablety cyfrowe, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: tablety 
graficzne [digitizery], usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: oprogramowanie do tabletów, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: pokrowce do tabletów, usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: etui do tabletów, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: skórzane etui na tablety, usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: pokrowce z klap-
ką do tabletów, usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: materiały drukowane, usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: pa-
pier i karton, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: obrazy, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: obrazy [malarstwo], 
oprawione lub nie, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: obrazy i zdjęcia, usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: por-
trety, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: prace malarskie i kaligraficzne, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: reproduk-
cje obrazów, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: rysunki, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: rysunki graficzne, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, mode-
le architektoniczne, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: ilustrowane albumy, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: książki do rysowania, usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: książki z grafiką, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: książki z obrazkami, usługi sprzedaży detalicznej związa-
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ne z następującymi produktami: notesy na zapiski, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: powieści graficzne, usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: powieści graficzne typu 
manga, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: afisze, plakaty, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: druki w formie obra-
zów, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: drukowane materiały piśmienne, usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: dru-
kowane opowieści przedstawione w formie ilustrowanej, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: drukowane reprodukcje dzieł sztuki, usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: hi-
storyjki obrazkowe, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: kalendarze ścienne, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: karty obrazkowe, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: karykatury, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: komiksy, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: książeczki do kolorowania, usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: książeczki 
do kolorowania dla dorosłych, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: lekcje drukowane, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: naklejki [kalkomanie], usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: nalepki, naklejki [ma-
teriały piśmienne], usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: odbitki kolorowe, usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: od-
bitki, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: oprawione plakaty, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: papierowe wyroby 
artystyczne, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: plakaty wykonane z papieru, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: plakaty z kartonu, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: podręczniki instruktażowe, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: podręczniki pomocnicze do nauki, usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: pod-
ręczniki instruktażowe do celów nauczania, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: publika-
cje drukowane, usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: szkice, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: reprodukcje fotogra-
ficzne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: reprodukcje graficzne, usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: reprodukcje 
graficzne dzieł sztuki, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: tatuaże zmywalne, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: transparenty z papieru, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: tatuaże usuwalne 
[kalkomanie], usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: materiały do rysowania, usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: ma-
teriały przeznaczone dla artystów, usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: szablony do ryso-
wania [zapobiegające wyjeżdżaniu za linię], usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: kalenda-
rze drukowane, usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: kalendarze kieszonkowe, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: kalendarze na biurko, usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: kartki do notowania, usłu-

gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: kartki papieru do robienia notatek, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: kołono-
tatniki, usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: notatniki, usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: notatniki ilustrowane, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: notatniki [notesy], usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: notesy [artykuły pa-
piernicze], usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: pamiętniki, dzienniki, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: papiero-
we artykuły piśmienne, usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: przylepne kartki na notatki, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: usuwalne samoprzylepne kartki do notatek, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: bloczki notatnikowe, usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: publikacje edukacyjne, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: drukowane materiały edukacyjne, usługi handlu 
detalicznego on-line obejmującego nagraną muzykę i na-
grane filmy do pobrania, usługi handlu detalicznego związa-
ne z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, usługi han-
dlu detalicznego w związku ze smartfonami, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z drukami, usługi sprzedaży deta-
licznej związane z materiałami piśmiennymi, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z dziełami sztuki, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z materiałami artystyczny-
mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, 
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie 
zabawek, usługi handlowe on-line, w ramach których sprze-
dający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa 
są za pośrednictwem Internetu, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: dane zapisane elek-
tronicznie, usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: nośniki danych zawierające typograficz-
ne kroje czcionek, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: zapisane pliki danych, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: animowane filmy rysunkowe w postaci filmów kinemato-
graficznych, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: biuletyny elektroniczne do pobrania, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: e-booki, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: edukacyjne materiały na zaję-
cia, do pobrania, usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: filmy do pobrania, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: filmy ry-
sunkowe animowane, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: komiksy do pobrania, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: filmy wideo, usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: grafika do pobrania do telefonów 
komórkowych, usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: grafiki komputerowe do pobrania, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: książki elektroniczne do pobrania, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: książki 
w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: książki zapisane na płytach, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: nagrane dyski wideo, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: nagrane płyty CD ROM, usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: nagrane płyty 
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CD-i, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: nagrane płyty DVD, usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: nagrania audio 
i wideo, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: nagrania multimedialne, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: nagrania 
wideo, usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: nagrania wideo do pobrania, usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: nagra-
nia wideo z filmami, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: oprogramowanie multimedial-
ne zapisane na płytach CD-ROM, usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: pobieralne bro-
szury elektroniczne, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: podcasty, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: podcasty 
do pobrania, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: podręczniki szkoleniowe w formie 
programu komputerowego, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: publikacje elektro-
niczne do pobrania w postaci magazynów, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: publika-
cje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputero-
wych, usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: publikacje elektroniczne, do pobrania, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: płyty nagrane z obrazami, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: płyty wideo z nagra-
nymi filmami animowanymi, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: publikacje w formie 
elektronicznej do pobrania, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: tygodniowe publika-
cje w formie elektronicznej do pobrania z Internetu, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: wzory projektów graficznych do pobrania, usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: fute-
rały na elektroniczne notesy, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: futerały na telefony, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: futerały na tablety, 38 transmisje na żywo dostępne 
przez strony główne w Internecie [kamery internetowe], ko-
munikacja za pośrednictwem blogów on-line, 41 usługi edu-
kacyjne i instruktażowe, usługi wydawnicze i reporterskie, 
usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, tworzenie fil-
mów rysunkowych, nauka rysowania, produkcja programów 
telewizyjnych na żywo do celów edukacyjnych, usługi edu-
kacyjne, szkolenia edukacyjne, publikowanie książek eduka-
cyjnych, publikacja materiałów edukacyjnych, dostarczanie 
informacji edukacyjnych, opracowywanie materiałów edu-
kacyjnych, prowadzenie kursów edukacyjnych, usługi eduka-
cyjne i szkoleniowe, publikowanie dydaktycznych materia-
łów edukacyjnych, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, 
usługi edukacyjne w zakresie sztuki, usługi rozrywkowe, edu-
kacyjne i instruktażowe, usługi edukacyjne związane z malo-
waniem, produkcja filmów w celach edukacyjnych, usługi 
prezentacji audiowizualnych do celów edukacyjnych, pro-
dukcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, produk-
cja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instruktażo-
wych, prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych 
i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, udzielanie in-
formacji edukacyjnych on-line z komputerowej bazy danych 
lub za pośrednictwem Internetu, produkcja nagrań audio 
i video oraz usługi fotograficzne, produkcja nagrań audio i vi-
deo oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, 
usługi rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych 
transmitowanych za pomocą kamery internetowej, zapew-
nianie szkoleń on-line, zapewnianie rozrywki on-line, publi-

kowanie materiałów multimedialnych on-line, zapewnianie 
kursów szkoleniowych on-line, usługi nauki na odległość 
świadczone on-line, zapewnianie zajęć on-line dla niewiel-
kiej grupy uczniów, udostępnianie filmów on-line nie do po-
brania, udostępnianie publikacji on-line [nie do pobrania], 
udostępnianie komiksów on-line, nie do pobrania, udo-
stępnianie powieści graficznych on-line, nie do pobrania, 
publikacja książek i czasopism elektronicznych on-line 
(nie do pobrania).

(210) 500133 (220) 2019 05 22
(731) ANEV GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANEV

(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.01.01, 26.11.05, 26.11.12, 29.01.13, 
01.15,23

(510), (511) 11 urządzenia do wytwarzania wodoru, 44 usłu-
gi wellness, masaże, fizjoterapia, fizykoterapia.

(210) 500177 (220) 2019 05 23
(731) NASTAŁEK PIOTR MONEY COME, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEKANTAN

(531) 03.05.19, 03.05.20, 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.03, 
26.01.15

(510), (511) 25 koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki 
z krótkim rękawem, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chro-
niące przed zimnem i wiatrem, podkoszulki bez rękawów, 
podkoszulki sportowe, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, 
okrycia wierzchnie [odzież], bluzy sportowe, bluzy dresowe, 
kurtki bluzy, bluzy polarowe, bluzy z kapturem, bluzy spor-
towe z kapturem, dresy ortalionowe, dresy wiatroszczelne, 
dżinsy, koszule z dzianiny, koszulki polo z dzianiny, bielizna 
osobista z dzianiny, kurtki z dzianiny polarowej, koszulki 
z dzianiny typu pique, spodnie, spodnie dresowe, spodnie 
joggingowe, spodnie sportowe, krótkie spodnie, spodnie 
[nieformalne], spodnie od dresu, wygodne luźne spodnie, 
30 żelki, żelki [wyroby cukiernicze], batony zbożowe, bato-
ny energetyczne, chipsy (produkty zbożowe), czekolada, 
czekolada pitna, guma do żucia, herbata, herbata mrożona, 
napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, 
napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje 
na bazie kawy, wyroby cukiernicze, wysokoproteinowe ba-
toniki zbożowe, mrożona kawa, 32 napoje izotoniczne, kwas 
chlebowy [napoje bezalkoholowe], napoje bezalkoholowe, 
napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholo-
we na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, 
napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje energetyzują-
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ce, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, 
napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje 
sportowe wzbogacane proteinami, owoce (bezalkoholowe 
napoje z soków -), woda [napoje], woda mineralna [napoje], 
napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające 
kofeinę, napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], 
36 usługi kryptowaluty, mianowicie udostępnianie waluty 
cyfrowej lub tokena cyfrowego do użytku przez członków 
społeczności on-line za pośrednictwem globalnej sieci kom-
puterowej, usługi kryptowaluty, mianowicie waluta cyfrowa 
lub token cyfrowy, zawierające protokoły kryptograficzne, 
używane do obsługi i budowania aplikacji i bloków na zde-
centralizowanej platformie komputerowej oraz jako metoda 
płatności za towary i usługi, usługi finansowe związane z wa-
lutami cyfrowymi.

(210) 500178 (220) 2019 05 23
(731) SMARTER APPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 16.01.11, 27.05.01, 29.01.13, 24.17.20
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, progra-
my komputerowe (oprogramowanie do pobrania), aplika-
cje na urządzenia mobilne, 35 doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, komputerowe zarzą-
dzanie plikami, lokalizacja pojazdów i wagonów towarowych 
za pomocą komputera, organizowanie wystaw w celach 
handlowych i reklamowych, organizowanie targów w ce-
lach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, pozy-
skiwanie danych do komputerowych baz danych, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, służby informacyjne, 
sortowanie danych w bazach komputerowych, systematyza-
cja danych komputerowych baz danych, transkrypcja prze-
kazu, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych 
dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach 
danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 39 informa-
cja o składowaniu, informacja o transporcie, magazynowanie 
elektronicznych nośników danych lub dokumentów, usługi 
nawigacji, usługi lokalizacji pojazdów i osób, usługi moni-
torowania pojazdów, urządzeń i ładunków, usługi lokalizacji 
telefonów komórkowych, usługi lokalizacji specjalnych ter-
minali osobistych, usługi telemetrii, usługi w zakresie zapew-
nienia dwustronnej komunikacji między obiektem a centralą, 
42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy syste-
mów komputerowych, doradztwo w sprawach sprzętu kom-
puterowego, instalacja oprogramowania komputerowego, 
ekspertyzy inżynieryjne, aktualizacja oprogramowania kom-
puterów, odzyskiwanie danych, powielanie oprogramowa-
nia komputerowego, projektowanie oprogramowania kom-
puterowego, projektowanie systemów komputerowych, 
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, projektowanie terminali mobilnych, usługi w zakre-
sie zapewnienia dostępu do danych gromadzonych w syste-
mie i integracji z innymi systemami teleinformatycznymi.

(210) 500180 (220) 2019 05 23
(731) SMARTER APPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) SmarterApps

(531) 16.01.11, 29.01.14, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, progra-
my komputerowe (oprogramowanie do pobrania), aplika-
cje na urządzenia mobilne, 35 doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, komputerowe zarzą-
dzanie plikami, lokalizacja pojazdów i wagonów towarowych 
za pomocą komputera, organizowanie wystaw w celach 
handlowych i reklamowych, organizowanie targów w ce-
lach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, pozy-
skiwanie danych do komputerowych baz danych, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, służby informacyjne, 
sortowanie danych w bazach komputerowych, systematyza-
cja danych komputerowych baz danych, transkrypcja prze-
kazu, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych 
dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach 
danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 39 informa-
cja o składowaniu, informacja o transporcie, magazynowanie 
elektronicznych nośników danych lub dokumentów, usługi 
nawigacji, usługi lokalizacji pojazdów i osób, usługi moni-
torowania pojazdów, urządzeń i ładunków, usługi lokalizacji 
telefonów komórkowych, usługi lokalizacji specjalnych ter-
minali osobistych, usługi telemetrii, usługi w zakresie zapew-
nienia dwustronnej komunikacji między obiektem a centralą, 
42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy syste-
mów komputerowych, doradztwo w sprawach sprzętu kom-
puterowego, instalacja oprogramowania komputerowego, 
ekspertyzy inżynieryjne, aktualizacja oprogramowania kom-
puterów, odzyskiwanie danych, powielanie oprogramowa-
nia komputerowego, projektowanie oprogramowania kom-
puterowego, projektowanie systemów komputerowych, 
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, projektowanie terminali mobilnych, usługi w zakre-
sie zapewnienia dostępu do danych gromadzonych w syste-
mie i integracji z innymi systemami teleinformatycznymi.

(210) 500203 (220) 2019 05 24
(731) KLENIEWSKI KAROL HONEST, Elbląg
(540) (znak słowny)
(540) HONEST
(510), (511) 37 usługi w zakresie wykopywania, przekopy-
wanie [wykopywanie], usługi budowlane, konstrukcyjne, 
rozbiórkowe i wyburzeniowe, budowa dróg, usługi demon-
tażu, demontaż maszyn, demontaż linii wysokiego napięcia, 
demontaż energetycznych linii przesyłowych, 40 usuwanie 
odpadów [obróbka odpadów], obróbka odpadów, obróbka 
[przetwarzanie] odpadów, usługi z zakresu zarządzania od-
padami [recykling].

(210) 500219 (220) 2019 05 24
(731) Unilab LP, Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) Clotidal
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, 
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetycz-
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ne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty 
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sa-
nitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, 
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecz-
nicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty 
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów me-
dycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-
go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty bio-
logiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, pro-
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów 
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary leczni-
cze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak apa-
raty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły or-
topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy 
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady 
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjote-
rapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, 
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 500225 (220) 2019 05 24
(731) IERMOLENKO OLEKSII, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cleanLife

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.10, 01.15.15, 
01.15.24, 26.11.13

(510), (511) 37 usługi sprzątania nieruchomości, usługi 
sprzątania pomieszczeń mieszkalnych wraz z powierzchnia-
mi przynależnymi, lokali handlowych i pomieszczeń biuro-
wych, sprzątanie budynków użyteczności publicznej, sprzą-
tanie terenów publicznych, sprzątanie domów mieszkalnych 
wraz z powierzchniami przynależnymi, pranie tkanin, pranie 
materiałów tekstylnych, pranie wykładzin podłogowych, 
pranie dywanów, pranie odzieży, mycie okien, mycie witryn 
sklepowych.

(210) 500244 (220) 2019 05 26
(731) NORTHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NORTHOUSE

(531) 26.05.01, 26.05.10, 26.05.11, 26.05.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 ściany betonowe, ściany niemetalowe, ściany 
drewniane, szklane ściany, betonowe ściany oporowe, ka-
mień na ściany, ściany dzielące niemetalowe, ściany palowe 
drewniane, prefabrykowane ściany niemetalowe, niemetalo-
we deski poszycia ściany, ściany działowe z materiałów nie-
metalowych, ściany ruchome z materiałów niemetalowych, 
ceramiczne płytki na ściany zewnętrzne, ściany osłonowe 
z materiałów niemetalowych, ściany obronne z materiałów 
niemetalowych, ściany betonowe do celów budowlanych, 
płytki ceramiczne na ściany wewnętrzne, ściany wewnętrz-
ne z materiałów niemetalowych, drewniane panele aku-
styczne na ściany, ściany działowe będące niemetalowymi 
materiałami budowlanymi, ruchome ścianki działowe z ma-
teriałów niemetalowych, drewno konstrukcyjne, przenośne 
konstrukcje drewniane, elementy konstrukcyjne z drewna, 
drewno, drewno budowlane, drewno ogniotrwałe, drewno 
profilowane, drewno półobrobione, drewno laminowane, 
drewno obrobione, panele drewniane, deski drewniane, 
drzwi drewniane, okiennice drewniane, bloki drewniane, 
okładziny drewniane, legary drewniane, krokwie drewniane, 
belki drewniane, drewniane forniry, podłogi drewniane, gon-
ty drewniane, słupy drewniane, złącza drewniane, częściowo 
obrobione drewno, drewniane deski sufitowe, drewniane 
płyty budowlane, drewniane listwy profilowe, drewniane 
pokrycia podłogowe, drewniane deski tarasowe, budki ogro-
dowe z drewna, deski tarasowe z drewna miękkiego, deski 
tarasowe z drewna twardego, wyroby stolarskie z drewna 
do wykorzystania w budynkach, domy z prefabrykatów 
z drewna jako zestawy do montażu, drewno do wytwarza-
nia przedmiotów użytku domowego, 37 usługi budowlane; 
usługi remontowe; budowa bloków mieszkalnych; budowa 
budynków mieszkalnych i komercyjnych; budowa budyn-
ków na zamówienie; budowa budynków przeznaczonych 
na zakwaterowanie wakacyjne; budowa części budynków; 
budowa domów; budowa domów na zamówienie; budowa 
nieruchomości; budowa nieruchomości komercyjnych; bu-
dowa nieruchomości mieszkalnych; budowa nieruchomości 
przemysłowych; budowanie nieruchomości; budownictwo; 
nadzór nad robotami budowlanymi; remont nieruchomości; 
remontowanie budynków; renowacja budynków; stawianie 
fundamentów; stawianie ogrodzeń zabezpieczających; usłu-
gi konstrukcyjne; naprawy budynków; usługi budowlane 
w zakresie budowania na potrzeby przemysłu; usługi bu-
dowlane w zakresie stawiania budynków; usługi rozbiórko-
we i wyburzeniowe; usługi doradcze dotyczące przebudowy 
budynków; usługi doradcze dotyczące remontów budyn-
ków; usługi doradcze dotyczące renowacji budynków; usługi 
doradcze dotyczące renowacji nieruchomości; usługi dorad-
cze i informacyjne dotyczące budownictwa; usługi doradcze 
w zakresie budowania; usługi doradztwa w zakresie budowy 
budynków; usługi generalnych wykonawców budowlanych; 
usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków; usługi 
odnawiania budynków; usługi odnawiania mieszkań; usługi 
w zakresie remontów budynków; wznoszenie budynków 
i innych konstrukcji; wznoszenie budynków prefabryko-
wanych; wznoszenie obszarów mieszkalnych; wznoszenie 
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prefabrykowanych budynków i konstrukcji; zarządzanie 
projektami budowlanymi na terenie budowy; zarządzanie 
projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania 
budynków; zarządzanie projektem budowy; budowa ścian, 
budowa ścianek działowych, budowa ścian działowych 
we wnętrzach, instalowanie wewnętrznych ścianek działo-
wych w budynkach, wznoszenie ścian osłonowych, montaż 
ścian działowych kartonowo-gipsowych, izolacja ścian we-
wnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, wznoszenie 
strukturalnych konstrukcji stalowych, instalowanie goto-
wych elementów konstrukcyjnych, prace konstrukcyjne do-
mów z prefabrykatów, wznoszenie konstrukcji drewnianych, 
wznoszenie konstrukcji metalowych.

(210) 500250 (220) 2019 05 27
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) GUAJAZYL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, 
dietetyczna żywność i substancje dla celów leczniczych.

(210) 500252 (220) 2019 05 27
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Virusin Forte

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, 
dietetyczna żywność i substancje dla celów leczniczych.

(210) 500261 (220) 2019 05 27
(731) TWARDOWSKI BYDGOSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BYDGOSKI TWARDOWSKI

(531) 27.05.01, 26.01.14, 26.01.15, 26.01.18, 02.01.04, 03.07.03
(510), (511) 30 batony lukrecjowe jako wyrób cukierniczy, 
baby drożdżowe i piaskowe, ciasta mączne, drożdżówki, 
ozdoby jadalne w wyrobach i wypiekach piekarniczych oraz 
cukierniczych, placki, potrawy na bazie mąki, pierniki, suchary, 

serniki, makowce, torty, tarty z nadzieniem: jajek, sera, bocz-
ku, owoców, 35 prowadzenie hurtowni, sklepów i kawiarenek 
połączone z reklamą oferowanych wyrobów i towarów po-
zwalające klientom wygodnie je oglądać i kupować w szcze-
gólności wyrobów i produktów piekarniczych i cukierniczych, 
43 kawiarnie i kafejki, przygotowanie wyrobów piekarniczych 
i cukierniczych na zamówienie oraz ich dostawa dla klienta.

(210) 500262 (220) 2019 05 27
(731) PLANTPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 16 czasopisma [periodyki], materiały druko-
wane, publikacje drukowane, 35 usługi prenumeraty gazet 
dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, roz-
powszechnianie reklam, 39 dostarczanie gazet, 41 publiko-
wanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka].

(210) 500265 (220) 2019 05 27
(731) GAŁECKA AGNIESZKA, RUSINKIEWICZ MAŁGORZATA 

UNCOVER MODELS SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) UNCOVER MODELS WARSAW
(510), (511) 35 usługi modelek i modeli do celów reklamo-
wych lub promocji sprzedaży, usługi planowania kariery, 
agencje modelek, doradztwo w zakresie planowania kariery, 
modelki i modele do celów reklamowych i promocji sprze-
daży, usługi agencji modelek i modeli, usługi agencji mo-
delek i modeli do celów promocji sprzedaży, usługi agencji 
modelek i modeli związane z promocją sprzedaży, usługi 
agencji modelek i modeli do celów reklamowych, usługi 
agencji modelek i modeli związane z reklamą, zapewnianie 
modelek i modeli do reklamy, zapewnianie modelek i mode-
li do celów promocyjnych, usługi menadżerskie świadczone 
na rzecz modeli i modelek, usługi w zakresie zarządzania biz-
nesowego świadczone na rzecz modeli i modelek.

(210) 500284 (220) 2019 05 27
(731) MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mec KOSZALIN

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 wytwarzanie energii cieplnej, 40 dystrybucja 
energii cieplnej.



72 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT30/2019

(210) 500293 (220) 2019 05 27
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-

-USŁUGOWE AWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RODZINA Sareckich RECEPTURA OD POKOLEŃ 

KONOPIA WYPRODUKOWANO W POLSCE

(531) 05.01.16, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 etykiety [owijki] na butelki z papieru lub 
z kartonu.

(210) 500308 (220) 2019 05 27
(731) GEO-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) MIKOMIL
(510), (511) 5 żywność dla dzieci i niemowląt, mleko modyfi-
kowane dla niemowląt, odżywki dla wcześniaków i niemow-
ląt na bazie mleka krowiego z dodatkami tłuszczu roślinnego, 
mleko dla niemowląt, mleko dla dzieci, odżywki dla dzieci, 
substytuty mleka matki, substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, substancje dietetyczne dla niemowląt, artykuły 
żywnościowe na bazie białka do celów medycznych, 29 mle-
ko i produkty mleczne, mleko w proszku, napoje mleczne 
z przewagą mleka, mleko w proszku o różnych smakach.

(210) 500319 (220) 2019 05 27
(731) LENART JOANNA GLAM LASHES, Kępno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GL GlamLashes

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.22, 05.03.13
(510), (511) 35 usługi sklepów detalicznych on-line związa-
ne z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgna-
cji dla ludzi, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysył-

kowej artykułów kosmetycznych, 44 higiena i pielęgnacja 
urody, doradztwo w zakresie urody, udzielanie informacji 
o urodzie, usługi koloryzacji brwi, usługi pielęgnacji urody, 
w szczególności w zakresie rzęs, usługi przedłużania rzęs, 
usługi koloryzacji rzęs, usługi podkręcania rzęs, usługi trwałe-
go podkręcania rzęs, usługi farbowania brwi, usługi kształto-
wania brwi, usługi nitkowania brwi, usługi doradztwa w za-
kresie makijażu, zabiegi kosmetyczne.

(210) 500331 (220) 2019 05 27
(731) TOMCZAK MACIEJ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TODAY’S

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 7 dystrybutory automatyczne, automaty 
do sprzedaży, 35 wynajem dystrybutorów automatycznych, 
bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu 
do żywności, bezobsługowe usługi sklepu detalicznego 
w odniesieniu do napojów, 37 instalacja maszyn, naprawa 
lub konserwacja automatów sprzedających.

(210) 500334 (220) 2019 05 27
(731) BROSSO-PASZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kuślin
(540) (znak słowny)
(540) BROSSO PASZE
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt, mieszanki pa-
szowe dla zwierząt, napoje dla zwierząt, słód dla zwierząt, 
mączki dla zwierząt, pasze dla zwierząt tucznych, produkty 
do tuczenia zwierząt, preparaty spożywcze dla zwierząt, syn-
tetyczny pokarm dla zwierząt, suszona lucerna dla zwierząt, 
otręby jako pokarm dla zwierząt, ziarna do żywienia zwierząt, 
pasze zbożowe dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domo-
wych, pasze zwierzęce zawierające siano, pasze zwierzęce 
do stosowania podczas odsadzania zwierząt od matki, mie-
lone produkty spożywcze dla zwierząt, artykuły spożywcze 
dla zwierząt gospodarskich, spożywcze pasze wzmacniające 
dla zwierząt, artykuły spożywcze dla zwierząt mlecznych, 
wytłoki nasion oleistych dla zwierząt, mesz dla tuczonych 
zwierząt hodowlanych, mąka sojowa jako pokarm dla zwie-
rząt, mączka sojowa jako pokarm dla zwierząt, wzbogacane 
substancje odżywcze dla zwierząt, pasze zwierzęce w for-
mie granulek, pasze zwierzęce otrzymywane z siana, pasze 
zwierzęce w formie kawałków, preparaty zbożowe będące 
paszą dla zwierząt, sól do lizania dla zwierząt, owies do spo-
życia przez zwierzęta, owsianka do spożycia przez zwierzę-
ta, mąka do spożycia przez zwierzęta, korzenie do spożycia 
przez zwierzęta, drożdże do spożycia przez zwierzęta, ar-
tykuły jadalne do żucia dla zwierząt, proteiny pszeniczne 
do żywności dla zwierząt, kiełki pszenicy jako pasze dla 
zwierząt, ziarna konserwowane do pasz dla zwierząt, siemię 
lniane jako pasza dla zwierząt, mączka lniana jako pasza dla 
zwierząt, kukurydza przetworzona do spożycia przez zwie-
rzęta, nasiona przygotowane do spożycia przez zwierzęta, 
zboża przetworzone do spożycia przez zwierzęta, ziarna 
przetworzone do spożycia przez zwierzęta, pasze zwierzęce 
otrzymywane z substancji warzywnych, produkty zbożowe 
do spożycia przez zwierzęta, ekstrakty słodowe do spożycia 
przez zwierzęta, artykuły spożywcze zawierające fosforan 
służące do karmienia zwierząt, pasze zwierzęce zawierają-
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ce siano suszone na powietrzu, odpady z przemiału ziaren 
zbóż do żywienia zwierząt, pasze zwierzęce składające się 
z produktów z soi, pasze zwierzęce otrzymywane z siana 
suszonego na powietrzu, produkty uboczne z procesu ob-
róbki ziaren zbóż jako pasze dla zwierząt, sole mineralne dla 
bydła, produkty żywnościowe dla zwierząt na bazie mleka, 
substytuty mleka do użycia jako produkty żywnościowe dla 
zwierząt, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa karm i pasz dla 
zwierząt, mieszanek paszowych dla zwierząt, napojów dla 
zwierząt, słodu dla zwierząt, mączki dla zwierząt, pasz dla 
zwierząt tucznych, produktów do tuczenia zwierząt, prepa-
ratów spożywczych dla zwierząt, syntetycznego pokarmu 
dla zwierząt, suszonej lucerny dla zwierząt, otrębów jako po-
karmu dla zwierząt, ziaren do żywienia zwierząt, pasz zbożo-
wych dla zwierząt, pokarmów dla zwierząt domowych, pasz 
zwierzęcych zawierających siano, pasz zwierzęcych do sto-
sowania podczas odsadzania zwierząt od matki, mielonych 
produktów spożywczych dla zwierząt, artykułów spo-
żywczych dla zwierząt gospodarskich, spożywczych pasz 
wzmacniających dla zwierząt, artykułów spożywczych dla 
zwierząt mlecznych, wytłoków nasion oleistych dla zwierząt, 
meszu dla tuczonych zwierząt hodowlanych, mąki sojowej 
jako pokarmu dla zwierząt, mączki sojowej jako pokarmu dla 
zwierząt, wzbogacanych substancji odżywczych dla zwie-
rząt, pasz zwierzęcych w formie granulek, pasz zwierzęcych 
otrzymywanych z siana, pasz zwierzęcych w formie kawał-
ków, preparatów zbożowych będących paszą dla zwierząt, 
soli do lizania dla zwierząt, owsa do spożycia przez zwie-
rzęta, owsianek do spożycia przez zwierzęta, mąki do spo-
życia przez zwierzęta, korzeni do spożycia przez zwierzęta, 
drożdży do spożycia przez zwierzęta, artykułów jadalnych 
do żucia dla zwierząt, protein pszenicznych do żywności dla 
zwierząt, kiełków pszenicy jako pasz dla zwierząt, ziaren kon-
serwowanych do pasz dla zwierząt, siemienia lnianego jako 
paszy dla zwierząt, mączki lnianej jako paszy dla zwierząt, ku-
kurydzy przetworzonej do spożycia przez zwierzęta, nasion 
przygotowanych do spożycia przez zwierzęta, zbóż prze-
tworzonych do spożycia przez zwierzęta, ziaren przetworzo-
nych do spożycia przez zwierzęta, pasz zwierzęcych otrzy-
mywanych z substancji warzywnych, produktów zbożowych 
do spożycia przez zwierzęta, ekstraktów słodowych do spo-
życia przez zwierzęta, artykułów spożywczych zawierających 
fosforan służących do karmienia zwierząt, pasz zwierzęcych 
zawierających siano suszone na powietrzu, odpadów z prze-
miału ziaren zbóż do żywienia zwierząt, pasz zwierzęcych 
składających się z produktów z soi, pasz zwierzęcych otrzy-
mywanych z siana suszonego na powietrzu, produktów 
ubocznych z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasz dla zwie-
rząt, soli mineralnych dla bydła, produktów żywnościowych 
dla zwierząt na bazie mleka, substytutów mleka do użycia 
jako produktów żywnościowych dla zwierząt.

(210) 500351 (220) 2019 05 28
(731) E-KIOSK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eContentLab

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 16 dzienniki, gazety, czasopisma i papierowe do-
datki do nich, książki, druki, fotografie, ulotki, cenniki, naklejki, 
artykuły biurowe, artykuły i materiały piśmienne, broszury, 
poradniki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, mapy, atla-
sy, kalendarze, 35 usługi w zakresie reklamy i promocji, usługi 

wynajmowania przestrzeni reklamowych, usługi dotyczące 
promocji i reklam prasowych, internetowych i telewizyjnych, 
usługi agencji reklamowych, usługi w zakresie marketingu, 
usługi content marketing, usługi e-mail marketing, usługi 
social media marketing, usługi tworzenia i publikowania ma-
teriałów i tekstów reklamowych, usługi tworzenia i publiko-
wania filmów reklamowych, usługi rozpowszechniania ma-
teriałów i ogłoszeń reklamowych w mediach publicznych, 
usługi pozyskiwania i gromadzenia informacji gospodar-
czych i ekonomicznych, usługi publikowania elektroniczne-
go z wykorzystaniem globalnej sieci komputerowej mate-
riałów reklamowych, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, prognozy i analizy 
ekonomiczne, analizy rynkowe, badania opinii publicznej, te-
lemarketing, pozyskiwanie danych do komputerowych baz 
i systematyzacja tych danych, doradztwo w sprawach podat-
kowych w zakresie księgowości, 38 usługi w zakresie teleko-
munikacji, usługi w zakresie wysyłania, przekazywania i od-
bierania elektronicznych wiadomości, 41 usługi w zakresie 
edukacji, kształcenia, rozrywki, działalności sportowej i kultu-
ralnej, usługi tworzenia i publikowania materiałów i tekstów 
innych niż reklamowe, usługi wydawnicze, usługi publikowa-
nia, usługi zakresu publikowania tekstów, usługi publikowa-
nia elektronicznego z wykorzystaniem globalnej sieci kom-
puterowej informacji, tekstów, obrazów, gazet, dzienników, 
czasopism, książek, druków, fotografii, poradników, broszur, 
map, atlasów, materiałów reklamowych i instruktażowych, 
dodatków do nich, usługi tworzenia i publikowania filmów 
innych niż reklamowe, opracowanie i gromadzenie infor-
macji o wydarzeniach politycznych, edukacyjnych, sporto-
wych, kulturalnych, opracowanie i gromadzenie informacji 
o wydarzeniach politycznych, sportowych, o kulturze, usługi 
w zakresie fotografii, usługi udostępniania strony interneto-
wej zawierającej treści edukacyjne, rozrywkowe, sportowe 
i kulturalne, usługi udzielania informacji w zakresie edukacji, 
rozrywki, sportu i kultury za pośrednictwem strony inter-
netowej, usługi w zakresie organizowania debat i dyskusji 
publicznych, organizacja i obsługa kongresów, sympozjów, 
odczytów, konferencji, seminariów, konkursów, plebiscytów, 
imprez gospodarczych, kulturalnych, sportowych, naucza-
nie korespondencyjne, informacje edukacyjne, nagrywanie 
(filmowanie) materiałów wideo na nośnikach do rejestracji 
dźwięku i obrazu, opracowywanie i gromadzenie informacji 
w dziedzinach powszechnego zainteresowania, tj. informacji 
dotyczących wydarzeń w kraju i na świecie, polityki, edukacji, 
rozrywki, sportu, usługi edukacyjne związane z modą, w tym 
opracowywanie i gromadzenie informacji o modzie, 42 usłu-
gi projektowania, tworzenia, prowadzenia, administrowania 
i utrzymywania stron internetowych dla osób trzecich, usłu-
gi projektowania, tworzenia, prowadzenia, administrowania 
i utrzymywania portalu internetowego, usługi projektowa-
nia, tworzenia, prowadzenia, administrowania i utrzymywa-
nia profili na serwisach społecznościowych dla osób trzecich.

(210) 500352 (220) 2019 05 28
(731) SKARŻYŃSKI MAREK, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) INTEGRA MEDICA
(510), (511) 44 fizjoterapia, masaż, akupunktura, opieka 
zdrowotna związana z akupunkturą, profesjonalne doradz-
two związane z dietą, usługi doradcze związane z dietą, 
opieka medyczna i zdrowotna.

(210) 500353 (220) 2019 05 28
(731) Cannabinoide Medizin Service GmbH, Berlin, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) POLISH cannabis CLINICS

(531) 26.04.04, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 22 konopie, 41 doradztwo w zakresie szkoleń 
medycznych, wydawanie publikacji medycznych, dostar-
czanie informacji edukacyjnych, kursy szkoleniowe związane 
z medycyną, medyczne usługi edukacyjne, nauczanie w za-
kresie ziołolecznictwa, organizowanie konferencji i sympo-
zjów w dziedzinie nauk medycznych, organizowanie semi-
nariów i kongresów o tematyce medycznej, 44 konsultacje 
medyczne, usługi poradnictwa medycznego, doradztwo 
w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy 
i wykwalifikowany personel medyczny,usługi opieki me-
dycznej świadczone przez kliniki i szpitale, organizowanie 
leczenia medycznego, usługi medyczne w zakresie leczenia 
przewlekłego bólu.

(210) 500393 (220) 2019 05 28
(731) GAŁA MARIUSZ PPHU AMG, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) LisaMayo
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej zwią-
zane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi 
handlu hurtowego i detalicznego w odniesieniu do akceso-
riów odzieżowych, usługi handlu hurtowego i detalicznego 
w zakresie akcesoriów mody, usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone on-line w zakresie torebek, usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów jubiler-
skich, usługi sprzedaży w związku z przyborami toaletowy-
mi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów ko-
smetycznych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wy-
syłkowej odzieży, usługi w zakresie sklepów detalicznych 
w branży odzieżowej, dostarczanie informacji konsumentom 
na temat towarów i usług, agencje reklamowe, reklama on-li-
ne za pośrednictwem sieci komputerowej, pokazy towarów, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzeda-
ży detalicznej w zakresie, odzieży, dodatków odzieżowych, 
obuwia, toreb, kosmetyków, przyborów toaletowych i wy-
robów jubilerskich, zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, handlowe infor-
macje i porady udzielane konsumentom w wyborze towa-
rów i usług.

(210) 500398 (220) 2019 05 28
(731) SIKORA ADAM PIOTRO-STAL, Dobczyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIOTRO-STAL

(531) 26.01.10, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 zgrupowanie towarów na rzecz osób trze-
cich pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować 
w sklepach, hurtowniach, punktach skupu i w sieci interne-
towej, obejmujące: rudy metali, metale nieszlachetne suro-
we lub półprzetworzone, stopy metali nieszlachetnych, stal 
surowa lub półprzetworzona, metale kolorowe surowe lub 
półprzetworzone oraz ich stopy, wyroby hutnicze, obrót 
złomem oraz odpadami niemetalowymi, doradztwo dla 

firm w zakresie organizowania gospodarki odpadami po-
produkcyjnymi, zarządzanie gospodarką złomem i odpada-
mi, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
systematyzacja danych w bazach komputerowych, wyszu-
kiwanie informacji dla osób trzecich w plikach komputero-
wych, zarządzanie zbiorami informatycznymi dotyczącymi 
gospodarki odpadami, usługi agencyjne w zakresie skupu 
i sprzedaży surowców wtórnych, 37 usługi wyburzeniowe, 
burzenie konstrukcji, kruszenie betonu, oczyszczanie tere-
nu, rozbiórka budynków, rozbiórka konstrukcji, udzielanie 
informacji związanych z wyburzaniem budynków, usługi 
demontażu, usługi doradcze związane z wyburzaniem bu-
dynków, usługi w zakresie rozbiórek, wyburzanie obiektów 
inżynierii wodno-lądowej, 39 usługi transportowe, usługi 
pośrednictwa transportowego, wynajem pojazdów trans-
portowych, usługi agencji transportowej w zakresie organi-
zowania transportu towarów, organizowanie i świadczenie 
usług transportowych drogą lądową, morską i powietrzną, 
ładowanie złomu, gromadzenie i transport złomu, transport 
i przechowywanie odpadów, wynajmowanie pojemników 
do transportu odpadów, transport ładunków, transport dro-
gowy ładunków, organizowanie transportu ładunków, usługi 
transportowe, usługi transportu ładunków, usługi transportu 
drogowego, usługi pośrednictwa transportowego, usługi 
transportu pojazdami silnikowymi, doradztwo w dziedzinie 
usług transportowych świadczone przez centra obsługi tele-
fonicznej i infolinie, skomputeryzowane usługi informacyjne 
dotyczące usług transportowych, obsługa stacji używanych 
do celów transportowych, maklerstwo transportowe, 40 zło-
mowanie pojazdów, recykling złomu.

(210) 500414 (220) 2019 05 29
(731) VECTRA ENTERPRISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ART AKADEMIA REFLEKSOLOGII TERAPEUTYCZNEJ

(531) 02.09.15, 27.05.01
(510), (511) 35 dystrybucja materiałów reklamowych - pró-
bek, druków, prospektów, broszur, konsumenci- handlowe 
informacje, porady udzielane, punkty informacji konsumenc-
kiej, materiały reklamowe uaktualniane, media prezentowa-
nie produktów dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja 
filmów reklamowych, public relations, reklama sprzedaż 
promocja artykułów medycznych i narzędzi do refleksologii, 
targi organizowanie w celach handlowych lub reklamowych, 
udzielanie porad konsumentom, 41 edukacja nauczanie, na-
uczanie informacja o edukacji, książki publikowanie, organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń, pisanie tekstów 
inne niż reklamowych, produkcja filmów  inne niż reklamo-
wych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, 
publikowanie on-line nie do pobrania, seminaria organizo-
wanie i prowadzenie, sprawdziany edukacyjne, teksty pisa-
nie inne niż reklamowe, teksty publikowanie inne niż teksty 
reklamowe, usługi szkół edukacja, zjazdy organizowanie 
i obsługa, 44 aromaterapia, masaż, sanatoria usługi, salony 
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piękności, terapeutyczne usługi, usługi doradcze w dziedzi-
nie zdrowia, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny 
alternatywnej, fizykoterapia, usługi medyczne.

(210) 500419 (220) 2019 05 29
(731) NADRYST INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE SPOT Restaurant & Bar

(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 26.11.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi barowe, puby, 
kawiarnie, kafeterie, herbaciarnie, usługi restauracji sprze-
dających posiłki na wynos, usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, usługi cateringu, kontraktowe 
usługi w zakresie żywności, organizowanie posiłków w ho-
telach, przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie 
jedzenia i napojów, dekorowanie żywności, usługi w zakresie 
bankietów, przyjęć okazjonalnych oraz imprez, obsługa przy-
jęć okazjonalnych, udostępnianie obiektów i sprzętu na ban-
kiety i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, infor-
macja o usługach restauracyjnych, dokonywanie rezerwacji 
restauracji i posiłków, doradztwo kulinarne, usługi doradców 
w zakresie win, usługi doradcze w dziedzinie cateringu obej-
mującego żywność i napoje.

(210) 500421 (220) 2019 05 29
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WOKULSKI
(510), (511) 32 piwo, brzeczka piwna, napoje na bazie piwa, 
piwa smakowe, piwa bezalkoholowe, drinki na bazie piwa, 
imitacja piwa, korzenne piwa, piwa mineralizowane, napoje 
bezalkoholowe o smaku piwa, piwa o małej zawartości alko-
holu, piwa pszeniczne, piwa rzemieślnicze, piwo jasne (ale), 
piwo słodowe, 35 usługi hurtowe, sprzedaży wysyłkowej oraz 
usługi detalicznych sklepów spożywczych i usługi sklepów 
wielobranżowych, świadczone bezpośrednio w placówkach 
handlowych oraz on-line w związku ze sprzedażą towarów, 
takich jak artykuły spożywcze, żywność gotowa, produkty 
spożywcze, słodycze i wyroby cukiernicze, napoje bezalko-
holowe, piwo, napoje alkoholowe, produkty rolne, ogrodni-
cze oraz leśne, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne 
rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, odzież, obuwie i nakrycia 
głowy, przybory toaletowe, środki farmaceutyczne nie na re-
ceptę, wyroby tytoniowe, mapy, artykuły papiernicze, książki, 
czasopisma i gazety, zabawki, nagrane nośniki audio/wideo, 
urządzenia elektroniczne, baterie, produkty gospodarstwa 
domowego, mianowicie środki do czyszczenia i przybory 
kuchenne, produkty zdrowotne i produkty do pielęgnacji 
urody, produkty samochodowe i smary, 39 transport, pako-
wanie i składowanie towarów, usługi przewożenia i dostar-
czania towarów, 43 usługi restauracyjne, barów, kafeterii, 
kawiarni, barów szybkiej obsługi (snackbarów), usługi zaopa-
trzenia w żywość i napoje.

(210) 500426 (220) 2019 05 29
(731) PETRYNIAK RAFAŁ LAVA VISION, Kraków
(540) (znak słowny)

(540) KODMISJA
(510), (511) 41 edukacja, edukacja w dziedzinie informatyki, 
edukacja on-line z komputerowej bazy danych lub za pomo-
cą Internetu czy ekstranetów, edukacja w dziedzinie posłu-
giwania się komputerami, edukacja i szkolenia w dziedzinie 
przetwarzania danych elektronicznych, edukacja w dziedzi-
nie przetwarzania danych, szkolenia w zakresie programo-
wania komputerów, usługi edukacyjne świadczone dla dzie-
ci, usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci.

(210) 500429 (220) 2019 05 29
(731) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kokoro

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 8 cążki do skórek, cążki do obcinania paznokci, 
10 laktatory, aspiratory do nosa, butelki dla dzieci, smoczki 
niemowlęce, smoczki, dla dzieci, smoczki do butelek do kar-
mienia niemowląt.

(210) 500432 (220) 2019 05 29
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 09.07.01, 10.03.04, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, brzeczka piwna, napoje na bazie piwa, 
piwa smakowe, piwa bezalkoholowe, drinki na bazie piwa, 
imitacja piwa, korzenne piwa, piwa mineralizowane, napoje 
bezalkoholowe o smaku piwa, piwa o małej zawartości alko-
holu, piwa pszeniczne, piwa rzemieślnicze, piwo jasne (ale), 
piwo słodowe, 35 usługi hurtowe, sprzedaży wysyłkowej 
oraz usługi detalicznych sklepów spożywczych i usługi skle-
pów wielobranżowych, świadczone bezpośrednio w pla-
cówkach handlowych oraz on-line w związku ze sprzedażą 
towarów, takich jak artykuły spożywcze, żywność gotowa, 
produkty spożywcze, słodycze i wyroby cukiernicze, napoje 
bezalkoholowe, piwo, napoje alkoholowe, produkty rolne, 
ogrodnicze oraz leśne, świeże owoce i warzywa, nasiona, 
naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, odzież, obuwie 
i nakrycia głowy, przybory toaletowe, środki farmaceutyczne 
nie na receptę, wyroby tytoniowe, mapy, artykuły papierni-
cze, książki, czasopisma i gazety, zabawki, nagrane nośniki 
audio/wideo, urządzenia elektroniczne, baterie, produkty 
gospodarstwa domowego, mianowicie środki do czysz-
czenia i przybory kuchenne, produkty zdrowotne i produk-
ty do pielęgnacji urody, produkty samochodowe i smary, 
39 transport, pakowanie i składowanie towarów, usługi prze-
wożenia i dostarczania towarów, 43 usługi restauracyjne, ba-
rów, kafeterii, kawiarni, barów szybkiej obsługi (snac-kbarów), 
usługi zaopatrzenia w żywość i napoje.
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(210) 500437 (220) 2019 05 29
(731) BRUK-BET PV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRUK-BET PV

(531) 03.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 ogniwa fotowoltaiczne monokrystaliczne 
i polikrystaliczne, 11 lampy solarne, 35 usługi sprzedaży mo-
dułów fotowoltaicznych świadczone przez sklepy detaliczne 
i hurtownie, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą oraz 
poprzez strony internetowe, usługi sprzedaży modułów fo-
towoltaicznych i lamp solarnych z wykorzystaniem sieci te-
leinformatycznej, telemarketing, 37 instalacja, konserwacja, 
naprawa ogniw fotowoltaicznych.

(210) 500445 (220) 2019 05 29
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WYTWÓRCZE USŁUGOWO- 

-HANDLOWE PLAST-ROL SPÓŁKA JAWNA 
J.J.KAŁUŻA, Lotyń

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EXTREM

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 9 wtyczki, wtyczki prądowe, wtyczki elektryczne, 
wtyczki zabezpieczające, elektryczne wtyczki połączeniowe, 
wtyczki, gniazdka i inne kontakty (elektryczne -), gniazdka, 
wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], gniazdka elek-
tryczne, zdalnie sterowane gniazdka, elektryczne gniazdka 
i kontakty.

(210) 500448 (220) 2019 05 29
(731) PBO ŚLĄSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ś PBO ŚLĄSK

(531) 26.01.01, 26.04.01, 26.04.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 budownictwo, budownictwo mieszkaniowe, 
budownictwo komercyjne, budownictwo lądowe, budownic-
two przemysłowe, konserwacja i naprawa budynków, murar-
stwo, nadzór budowlany, nadzór nad budowaniem konstruk-
cji, nadzór nad remontami budynków, nadzór nad renowacją 
budynków, nadzór nad robotami budowlanymi, naprawa bu-
dynków, naprawa fasad, naprawa i konserwacja budynków 
na wypadek rozbiórki, naprawa i konserwacja budynków biu-
rowych, naprawa i konserwacja budynków mieszkalnych, od-
nawianie i renowacja budynków, prace budowlane w zakresie 
konstrukcji stalowych, renowacja i naprawa budynków, usłu-

gi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemy-
słu, usługi inspekcji budowlanej [w trakcie prac budowlanych], 
usługi odnawiania budynków, wynajem narzędzi, instalacji 
i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i kon-
serwacyjnego, zagospodarowywanie gruntu pod zabudowę, 
42 badania architektoniczne, badania geologiczne, doradz-
two projektowe, doradztwo technologiczne, inżynieria tech-
niczna, inżynieria (prace inżynieryjne), planowanie budowy 
nieruchomości, planowanie i projektowanie obiektów spor-
towych, planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, 
planowanie projektów technicznych w dziedzinie inżynierii, 
pomiary geodezyjne, pomiary inżynieryjne, projektowanie ar-
chitektoniczne, projektowanie budowlane, projektowanie bu-
dynków, projektowanie konstrukcji, projektowanie obiektów 
sportowych, projektowanie robót inżynieryjnych do zapobie-
gania zalewaniu terenów wodą powodziową, projektowanie 
robót inżynieryjnych do zapobiegania zalewaniu budynków 
wodą powodziową, projektowanie ramowych konstrukcji 
przestrzennych, projektowanie systemów inżynierii budowla-
nej, projektowanie techniczne i doradztwo, przygotowywanie 
planów architektonicznych, przygotowywanie raportów tech-
nicznych, przygotowywanie raportów architektonicznych, 
usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków 
przemysłowych, usługi architektoniczne, usługi architekto-
niczne w zakresie projektowania budynków komercyjnych, 
usługi architektoniczne w zakresie projektowania obiektów 
biurowych, usługi architektoniczne w zakresie projektowa-
nia budynków biurowych, usługi architektoniczne w zakresie 
projektowania centrów handlowych, usługi architektoniczne 
w zakresie przygotowywania planów architektonicznych, 
usługi inżynieryjne, usługi inżynieryjne i w zakresie architek-
tury, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, 
usługi projektowania, usługi technologiczne.

(210) 500454 (220) 2019 05 29
(731) PRO1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 41 techniczna obsługa imprez rozrywkowych 
i kulturalnych, organizacja imprez rozrywkowych i kultural-
nych, organizacja i obsługa targów i konferencji, wynajem 
i obsługa: nagłośnienia, oświetlenia scenicznego, oświetlenia 
architektonicznego, multimediów, obsługa i wynajem efek-
tów scenicznych, wynajem i budowa sceny plenerowej, ob-
sługa i organizacja techniczna imprez masowych, koncertów 
z udziałem polskich i zagranicznych gwiazd.

(210) 500460 (220) 2019 05 29
(731) PRO1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CTE
(510), (511) 41 techniczna obsługa imprez, konferencji, kon-
certów, targów, wynajem i obsługa: nagłośnienia, oświetlenia 
scenicznego, oświetlenia architektonicznego, multimediów, 
efektów scenicznych, wynajem sceny plenerowej, podestów 
scenicznych, organizacja i obsługa imprez masowych.
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(210) 500464 (220) 2019 05 29
(731) PORTALMORSKI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PortalMorski.pl

(531) 18.03.17, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 publikowanie materiałów multimedialnych 
on-line, komputerowe przygotowanie materiałów do pu-
blikacji elektronicznej, publikacja materiałów dostępnych 
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, udostępnianie 
publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi wydawni-
cze, wydawanie gazet, wydawanie biuletynów, wydawanie 
katalogów, wydawanie przewodników turystycznych, usługi 
wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi wydawni-
cze w zakresie tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze 
za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, wyda-
wanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, usługi 
wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism 
w Internecie.

(210) 500480 (220) 2019 05 29
(731) OSUCHOWSKI ANDRZEJ WOLF TRAIL, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOLF TRAIL

(531) 03.06.05, 03.01.08, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 37 konserwacja i naprawa sprzętu sportowe-
go, konserwacja i naprawa nart, pielęgnacja i naprawa nart, 
usługi w zakresie regulowania nart, udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją sprzętu sportowego, 
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwa-
cją nart, 41 wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu 
do ćwiczeń fizycznych, wypożyczanie nart.

(210) 500483 (220) 2019 05 29
(731) BABIŃSKI BOGDAN BIURO GEODEZYJNE  

GEO PROCES, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Geo Proces Biuro Geodezyjne

(531) 01.05.02, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież 
dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, topy, odzież wierzch-
nia dla kobiet i mężczyzn, odzież wierzchnia dla dziewcząt 
i chłopców, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież sportowa, 
odzież wieczorowa, odzież treningowa, odzież do spania, 
sukienki, suknie, t-shirty, koszulki, bluzy, bluzki, spódnice, 
koszule, spodnie, bielizna damska, bielizna męska, bielizna 
dziecięca, kurtki, skarpetki, 42 usługi geodezyjne, pomia-
ry geodezyjne, projektowanie pomiarów geodezyjnych, 
usługi w zakresie miernictwa geodezyjnego, wykonywa-

nie pomiarów, usługi w zakresie przeglądów technicznych, 
pomiary gruntów i dróg, pomiary hydrograficzne, pomiary 
inżynieryjne, pomiary parametrów środowiska wewnątrz 
struktur inżynierii wodno-lądowej, usługi architektoniczne 
dotyczące zagospodarowania terenu, usługi architektonicz-
ne i inżynieryjne, usługi inżynieryjne i w zakresie architek-
tury, usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, 
usługi digitalizacji map, usługi doradcze związane z urbani-
styką, usługi projektowania map, usługi zarządzania projek-
tami inżynieryjnymi, usługi w zakresie projektowania, usługi 
projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, usługi 
projektowe związane z nieruchomościami, usługi rysowania 
w zakresie inżynierii wodno-lądowej, usługi technologiczne 
w zakresie projektowania, usługi w zakresie projektowania 
technicznego, usługi w zakresie rysunku technicznego, usłu-
gi w zakresie wspomaganego komputerem projektowania 
i rysunku technicznego, wspomagane komputerowo usługi 
projektowe związane z architekturą, zarządzanie projektami 
architektonicznymi.

(210) 500485 (220) 2019 05 29
(731) JAKUBEK ADRIAN, Niedźwiady
(540) (znak słowny)
(540) JAGA
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
amoniak stosowany jako detergent, antyperspiranty, antypo-
ślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, 
aromaty [olejki eteryczne], aromaty do ciast (olejki eterycz-
ne), aromaty do napojów [olejki eteryczne], aromaty do żyw-
ności w postaci olejków eterycznych, balsamy do celów 
kosmetycznych, balsamy, inne niż do celów medycznych, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
basma [barwnik kosmetyczny], bazy do perfum kwiatowych, 
błyszczyki do ust, brokat do paznokci, bursztyn [wyroby 
perfumeryjne], chemiczne produkty do ożywiania kolorów 
do użytku domowego [pranie], chusteczki dla niemowląt 
nasączone preparatami do czyszczenia, chusteczki nasącza-
ne płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone prepa-
ratami do usuwania makijażu, cytrynowe olejki eteryczne, 
detergenty, 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 kwiato-
we [perfumy], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, 
emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, 
esencja badianowa, esencja mięty [olejek eteryczny], esen-
cje eteryczne, etui na szminkę, farby do brody, farby do wło-
sów, geraniol, heliotropina, henna [barwnik kosmetyczny], 
javelle (woda -), jonony [wyroby perfumeryjne], kadzidełka, 
kadzidełka na patyczkach, kalkomania ozdobna do celów 
kosmetycznych, kamień ałun [środek ściągający], kamień 
polerski, kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymo-
cowywania sztucznych rzęs, kleje do przymocowywania 
sztucznych włosów, kora mydłoki (kwilai) do prania, korund 
[materiał ścierny], kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmety-
ki dla zwierząt, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, 
kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kreda 
czyszcząca, kreda malarska, krem do butów, kremy do po-
lerowania, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, 
krochmal do nadawania połysku praniu, krochmal do prania, 
lakier do włosów, lakiery (środki do usuwania -), lakiery do pa-
znokci, ług sodowy, łupki polerskie, maski kosmetyczne, 
mieszaniny zapachowe potpourri, mięta do wyrobów per-
fumeryjnych, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, 
mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, 
mydła do ożywiania koloru tkanin, mydła przeciwpotowe 
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do stóp, mydło dezodoryzujące, mydło do golenia, mydło 
migdałowe, naklejane ozdoby do paznokci, neutralizatory 
do trwałej ondulacji, odżywki do włosów, oleje czyszczące, 
olejek bergamotowy, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, 
olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek 
terpentynowy [preparat odtłuszczający], olejki do celów 
kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eterycz-
ne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki toaletowe, 
ołówki do brwi, pałeczki zapachowe, papier do polerowa-
nia, papier ścierny szmerglowy, parkiety (wosk do -), paski 
odświeżające oddech, paski wybielające zęby, pasta do bu-
tów, pasty do pasków do ostrzenia brzytwy, pasty do skór, 
piżmo [wyroby perfumeryjne], płótno szmerglowe, płótno 
z nasypem szklanym [płótno ścierne], płukanki do oczu, 
nie do celów medycznych, płyny do czyszczenia przedniej 
szyby samochodowej, płyny do pielęgnacji włosów, płyny 
do płukania ust do celów niemedycznych, płyny do przemy-
wania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, płyny 
po goleniu, podłogi (wosk do -), pomadki do ust, pomady 
do celów kosmetycznych, popiół wulkaniczny do czyszcze-
nia, powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurza-
nia, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty 
chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, preparaty 
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do czyszczenia 
tapet, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, pre-
paraty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do ce-
lów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do ką-
pieli, nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów, preparaty 
do nabłyszczania liści roślin, preparaty do nadawania poły-
sku, preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania, 
inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty 
do odymiania [perfumy], preparaty do pielęgnacji paznokci, 
preparaty do polerowania, preparaty do polerowania protez 
dentystycznych, preparaty do prania, preparaty do prania 
chemicznego, preparaty do prostowania włosów, prepara-
ty do samoopalania [kosmetyki], preparaty do udrażniania 
rur, preparaty do usuwania kamienia kotłowego do celów 
gospodarstwa domowego, preparaty do wybielania skóry 
zwierzęcej, preparaty do wywabiania plam, preparaty fitoko-
smetyczne, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, 
preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne 
do odchudzania, preparaty odświeżające oddech do higie-
ny osobistej, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, 
preparaty toaletowe, preparaty wybielające [odbarwiacze] 
do celów domowych, preparaty wygładzające [krochmal], 
produkty do odświeżania oddechu w sprayu, produkty per-
fumeryjne, przeciwpotowe mydła, puder do twarzy, pumeks, 
rdza (preparaty do usuwania -), roztwory do szorowania, róż 
polerski, rzęsy sztuczne, safrol, saszetki zapachowe do bieli-
zny, soda krystaliczna do czyszczenia, soda wybielająca, sole 
kąpielowe do celów innych niż lecznicze, sole wybielające, 
suche szampony, szampony, szampony dla zwierząt [nie-
lecznicze preparaty pielęgnacyjne], szampony dla zwierząt 
domowych [nielecznicze preparaty do pielęgnacji], szmer-
giel, sztuczne paznokcie, ściereczki nasączane detergentami, 
do czyszczenia, środki czyszczące do celów gospodarstwa 
domowego, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecz-
nicze, środki do czyszczenia zębów, środki do konserwacji 
skóry [pasty], środki do namaczania prania, środki do pole-
rowania podłóg i mebli, środki do usuwania wosku z podłóg 
[preparaty do szorowania], środki odświeżające powietrze 
[zapachowe], środki ścierne i polerskie, środki ułatwiające su-
szenie do zmywarek naczyń, środki wybielające stosowane 
w pralnictwie (ultramaryna), środki wygładzające i nadające 
praniu połysk, środki zmiękczające do tkanin, świece do ma-
sażu do celów kosmetycznych, talk kosmetyczny, terpenty-
na do odtłuszczania, terpeny [olejki eteryczne], tlenek glinu 

[materiał ścierny], tłuszcze do celów kosmetycznych, tusze 
do rzęs, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów 
kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, węglik krzemu [ma-
teriał ścierny], węgliki metali [materiały ścierne], woda koloń-
ska, woda lawendowa, woda perfumowana, woda utleniona 
do celów kosmetycznych, wosk do butów, wosk do depilacji, 
wosk do parkietów, wosk do podłóg, wosk do wąsów, wosk 
krawiecki, wosk szewski, wybielacze [odbarwiacze] do celów 
kosmetycznych, wybielacze stosowane w pralnictwie, zesta-
wy kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele do masażu, 
inne niż do celów medycznych, żele do wybielania zębów, 
żelowe płatki pod oczy do celów kosmetycznych.

(210) 500500 (220) 2019 05 30
(731) FUNDACJA SMILE TOGETHER UŚMIECHNIJMY SIĘ 

RAZEM, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMILE TOGETHER

(531) 02.05.23, 27.05.01
(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport, usługi edukacyj-
ne, rozrywkowe i sportowe, usługi rozrywkowe dla dzieci, 
usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, usługi rozrywkowe 
świadczone dla dzieci, usługi edukacyjne związane z rozwo-
jem sprawności umysłowej dzieci, usługi edukacyjne zwią-
zane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, usługi 
edukacyjne dla dzieci w postaci grup zabaw, udostępnianie 
obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, kształcenie ruchowe 
dla dzieci w wieku przedszkolnym, zajęcia zorganizowane, 
dla dzieci [rozrywka / edukacja], świadczenie usług edukacyj-
no-rozrywkowych dla dzieci w świetlicach pozalekcyjnych, 
szkolenia w zakresie kultury fizycznej dla dorosłych i dzieci.

(210) 500502 (220) 2019 05 30
(731) SIEWIERSKI KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ASEMBLO

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórko-
we i wyburzeniowe.

(210) 500503 (220) 2019 05 30
(731) BOCIANOWSKA MAGDALENA, Rabka-Zdrój 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLASEN

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.16
(510), (511) 11 wyciągi kuchenne.
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(210) 500509 (220) 2019 05 30
(731) WYREMBEK-URBAN KAROLINA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Położna z Sercem

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.14, 02.03.01, 02.05.01, 02.07.01, 
02.07.09

(510), (511) 3 preparaty kosmetyczne do kąpieli, maseczki 
kosmetyczne, kosmetyki (zestawy), kosmetyki, kremy ko-
smetyczne, kosmetyki upiększające, szampony, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, odżywki do włosów, 
44 szkoła rodzenia, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla 
ludzi’ usługi położnicze, usługi informacyjne i doradcze 
w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze w zakresie opieki 
zdrowotnej kobiet w ciąży i po porodzie, usługi doradcze 
w zakresie laktacji i karmienia dzieci, usługi doradcze do-
tyczące problemów medycznych w okresie ciąży i połogu, 
usługi doradcze dotyczące problemów medycznych kobiet 
planujących rodzinę, udostępnianie informacji medycznych 
w dziedzinie opieki zdrowotnej, udostępnianie informacji 
i edukacja na temat karmienia piersią, świadczenie usług 
z zakresu opieki zdrowotnej w środowisku domowym, 
świadczenie usług medycznych, doradztwo i edukacja me-
dyczna w zakresie ciąży, informacja medyczna, doradztwo 
i edukacja w dziedzinie rodzenia, edukacja i fizjologia poro-
du, konsultacje medyczne, doradztwo dotyczące psycholo-
gicznego łagodzenia dolegliwości leczenia bólu, poza am-
bulatoryjna opieka medyczna, badania w zakresie diagnozy 
stanu zdrowia w okresie ciąży i po porodzie, planowanie 
rodziny, edukacja i doradztwo w zakresie środków zabezpie-
czenia, doradztwo w zakresie antykoncepcji, edukacja seksu-
alna, usługi indywidualnych konsultacji medycznych świad-
czone dla pacjentów, usługi opieki poporodowej dla kobiet, 
edukacja i porady w zakresie zdrowia publicznego.

(210) 500511 (220) 2019 05 30
(731) POCIĄG TOMASZ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KEBAB POD 13 OSTRE ZAWODY

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie zawodów, or-
ganizowanie i prowadzenie konkursów.

(210) 500512 (220) 2019 05 30
(731) ZAKŁADY PIWOWARSKIE GŁUBCZYCE  

SPÓŁKA AKCYJNA, Głubczyce
(540) (znak słowny)
(540) GOLDEN KEG
(510), (511) 32 piwo, drink na bazie piwa, napoje bezalkoho-
lowe, napoje orzeźwiające.

(210) 500514 (220) 2019 05 30
(731) BOSTIK SA, Colombes, FR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bostik smart adhesives MAMUT

(531) 03.02.01, 03.11.10, 29.01.15, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 
27.05.24

(510), (511) 1 kleje do użytku przemysłowego oraz stosowa-
ne w budownictwie, 16 kleje do materiałów piśmiennych lub 
do użytku domowego, kleje do celów majsterkowania, kleje 
do drewna do użytku domowego, kleje do tkanin do użytku 
domowego, kleje do użytku biurowego, materiały klejące 
do szkła do użytku w gospodarstwie domowym, materiały 
klejące do skóry do użytku w gospodarstwie domowym.

(210) 500516 (220) 2019 05 30
(731) NOWAK JAROSŁAW APAGA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TERRAPIA

(531) 29.01.12, 26.13.25, 02.03.30, 27.05.01
(510), (511) 24 artykuły tekstylne do użytku w gospodar-
stwie domowym, artykuły tekstylne do użytku jako pościel, 
baldachimy do łóżek, baldachimy [osłony na łóżka], bielizna 
do celów domowych, baldachimy na łóżeczka dziecięce, 
dzianiny elastyczne na bieliznę dla pań, dzianiny elastycz-
ne na górne części garderoby damskiej, kocyki dziecięce, 
koce dla zwierząt domowych, materiały tekstylne tkane 
o właściwościach chroniących przed promieniami elektro-
magnetycznymi, pokrycie na materace, pościel, poszewki 
na poduszki do spania, profilowane prześcieradła, przeście-
radła, prześcieradła na łóżka, śpiwory, tekstylia, 25 bielizna 
dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, buty damskie, czapki jako 
nakrycia głowy, fartuchy, fartuszki, halki (bielizna), japonki, 
kamizelki, kominiarki, luźne sukienki ciążowe, luźne sukienki 
o prostym kroju, obuwie dla dzieci, obuwie męskie i damskie, 
opaski na głowę, pantofle domowe, szaliki, topy odzież.
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(210) 500522 (220) 2019 05 30
(731) MICHALSKI ŁUKASZ, NYKIEL RAFAŁ NOVA THERM 

SPÓŁKA CYWILNA, Lubinicko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOVA THERM URZĄDZENIA DO OBRÓBKI CIEPLNEJ 

METALI

(531) 27.05.17, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 11 piece do obróbki cieplnej, piece do obróbki 
cieplnej metali, piece elektryczne do obróbki cieplnej, piece 
wgłębne do obróbki cieplnej wlewków, piece przemysłowe, 
piece odlewnicze, piece podgrzewające, piece ogniotrwa-
łe, piece grzewcze wielkie piece, piece przelotowe, zespoły 
pieców, piece do wytapiania, piece do użytku przemysłowe-
go, piece do topienia metali, piece do odzysku złomu, pie-
ce do topienia złomu, piece do odzyskiwania metali, piece 
do dekontaminacji metali, piece do dekontaminacji złomu, 
piece do wstępnego ogrzewania ładunków, piece wgłębne 
do celów przemysłowych, piece elektryczne do celów meta-
lurgicznych, piece grzewcze do celów przemysłowych, piece 
do topienia do celów przemysłowych, piece do zdejmowa-
nia powłok z metali, piece do usuwania powłok ze złomu, 
gazowe piece kombinowane do użytku przy produkcji stali, 
komorowy piec z pokrywą piece komorowe wyposażone 
w kadź hartowniczą, komory filtracyjne do roztopionego 
metalu, komory spalania, piece wysokopróżniowe, piece 
grzewcze przemysłowe, piece do cynowania, piece muflowe, 
urządzenia wspomagające do pieców, akcesoria do pieców, 
paleniska podsuwowe do użytku z piecami przemysłowy-
mi, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa pieców przemysło-
wych, maszyn przemysłowych, pieców do obróbki cieplnej 
metali, pieców do obróbki cieplnej metali, części zamien-
nych do urządzeń do obróbki cieplnej metali, 37 budowa 
pieców przemysłowych, instalacja pieców przemysłowych, 
instalowanie pieców do wytapiania, instalowanie i naprawy 
pieców, naprawa lub konserwacja pieców przemysłowych, 
ustawianie pieców, udzielanie informacji związanych z na-
prawą i konserwacją pieców, udzielanie informacji związa-
nych z naprawą lub konserwacją pieców przemysłowych, 
montaż maszyn do obróbki cieplnej metali, montaż pieców 
do obróbki cieplnej metali, serwis maszyn do obróbki ciepl-
nej metali, serwis pieców do obróbki cieplnej metali, mo-
dernizacja urządzeń do obróbki cieplnej metali, 42 usługi 
w zakresie projektowania, usługi w zakresie projektowania 
technicznego, usługi w zakresie przemysłowego projek-
towania technicznego, usługi opracowywania projektów 
technicznych, usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi, 
usługi w zakresie wspomaganego komputerem projektowa-
nia technicznego, usługi inżynieryjne w zakresie projektowa-
nia maszyn do obróbki cieplnej metali, usługi inżynieryjne 
w zakresie projektowania pieców do obróbki cieplnej metali, 
doradztwo projektowe, doradztwo techniczne, doradztwo 
technologiczne, doradztwo techniczne związane z projek-
towaniem, doradztwo w zakresie opracowywania produk-
tów, doradztwo w zakresie zapewniania jakości, doradztwo 
techniczne w zakresie produkcji, usługi w zakresie doradz-
twa technicznego, doradztwo w zakresie projektowania 
konstrukcyjnego.

(210) 500525 (220) 2019 05 30
(731) BLANKED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) betmove

(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 35 usługi porównywania cen, świadczenie usług 
porównania cen on-line,  reklamowanie usług innych dostaw-
ców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porówna-
nie usług tych dostawców, gromadzenie, na rzecz innych 
osób, różnych usług telekomunikacyjnych w celu umożliwie-
nia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych 
usług, reklamy on-line, usługi reklamowe i marketingowe on-
-line, dostarczanie informacji biznesowych i handlowych on-
-line, reklama towarów i usług sprzedawców on-line za po-
średnictwem przewodnika on-line do przeszukiwania, usługi 
przetwarzania danych w trybie on-line, promocja on-line 
sieci komputerowych i stron internetowych, świadczenie 
usług w zakresie katalogów informacji handlowych on-line, 
reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych on-
-line dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komuni-
kacyjne, usługi dopasowywania w ramach sieci reklamowej 
on-line ułatwiające nawiązywanie kontaktów między rekla-
modawcami a właścicielami stron internetowych, wynajem 
powierzchni reklamowej na stronach internetowych, dostar-
czanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron 
internetowych, indeksowanie stron internetowych w celach 
handlowych lub reklamowych, udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony inter-
netowej, udostępnianie miejsca na stronach internetowych 
na reklamę towarów i usług, promowanie towarów i usług 
osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach interne-
towych, zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, reklama 
w Internecie dla osób trzecich, promowanie towarów i usług 
osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług 
sponsorów z zawodami sportowymi, usługi internetowych 
porównywarek w zakresie zakładów bukmacherskich, 38  
cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, 
dostarczanie informacji komunikacyjnych, elektroniczna 
transmisja wiadomości i danych, elektroniczne przesyłanie 
wiadomości błyskawicznych i danych, komunikacja przez 
sieci elektroniczne, komunikacja w celu wymiany danych 
w formie elektronicznej, komunikacja za pomocą środków 
elektronicznych, konsultacje w zakresie sieci przesyłu da-
nych, odbieranie i transmisja wiadomości, przekazywanie 
informacji za pomocą środków elektronicznych, przesyłanie 
danych za pośrednictwem środków elektronicznych, prze-
syłanie wiadomości, transfer cyfrowy danych, transmisja 
danych na rzecz osób trzecich, transmisja danych, wiadomo-
ści i informacji, transmisja i odbiór informacji z baz danych 
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, transmisja in-
formacji za pośrednictwem elektronicznych sieci komuni-
kacyjnych transmisja informacji za pośrednictwem transferu 
danych do pomocy w podejmowaniu decyzji, transmisja 
wiadomości i aktualności, transmisja wiadomości, danych 
i treści za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościo-
wych, udzielanie informacji w zakresie komunikacji, usługi 
gromadzenia i przesyłania wiadomości, usługi komunikacyj-
ne świadczone drogą elektroniczną usługi komunikacyjne 
za pośrednictwem środków elektronicznych, usługi prze-
syłania wiadomości, usługi przesyłu danych, zapewnianie 
dostępu do elektronicznych sieci przesyłu danych i elektro-
nicznych baz danych, zapewnianie dostępu do witryn inter-
netowych z grami hazardowymi i zwykłymi, zapewnianie 
dostępu do portali w Internecie, dostęp do treści, stron in-
ternetowych i portali, zapewnianie użytkownikom dostępu 
do portali w Internecie, zapewnianie dostępu do platform 
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i portali w Internecie, usługi telekomunikacyjne świadczo-
ne za pośrednictwem platform i portali internetowych, za-
pewnianie dostępu do portali internetowych na rzecz osób 
trzecich.

(210) 500540 (220) 2019 05 30
(731) NICRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Radlin

(540) (znak słowny)
(540) NICRE
(510), (511) 20 pojemniki opakowaniowe wykonane 
z tworzyw sztucznych, przenośne zbiorniki na wodę 
[pojemniki] z tworzyw sztucznych, giętkie pojemniki 
z tworzyw sztucznych do przechowywania płynów, po-
jemniki z tworzyw sztucznych na leki do użytku handlo-
wego, tacki z tworzyw sztucznych [pojemniki] używane 
do pakowania żywności, pojemniki z tworzyw sztucz-
nych do użytku w branży agrochemicznej, kształtowane 
termicznie pojemniki z tworzyw sztucznych [inne niż 
do użytku domowego lub kuchennego], pojemniki na le-
karstwa z tworzyw sztucznych, pojemniki do pakowania 
z tworzyw sztucznych, pojemniki na jajka [opakowania] 
z tworzyw sztucznych, pojemniki cylindryczne z tworzyw 
sztucznych do pakowania, tuby z tworzyw sztucznych 
do zniczy oraz podstawki i kapturki z tworzyw sztucz-
nych do zniczy szklanych, pojemniki, zamknięcia i uchwy-
ty do nich z tworzyw sztucznych, elastyczne pojemniki 
z tworzyw sztucznych do transportu płynów, pojemniki 
wielofunkcyjne [z tworzyw sztucznych i nie do użyt-
ku domowego lub kuchennego], pojemniki modułowe 
[z tworzyw sztucznych i nie do użytku domowego bądź 
kuchennego], pojemniki z tworzyw sztucznych do prze-
chowywania [inne niż do użytku domowego lub kuchen-
nego], pojemniki z tworzyw sztucznych na ciecze [inne 
niż do użytku domowego lub kuchennego], kanistry 
z tworzyw sztucznych, 21 pojemniki kuchenne z tworzyw 
sztucznych, pojemniki na jajka z tworzyw sztucznych, 
do użytku domowego, pojemniki z tworzyw sztucznych 
do dozowania żywności dla zwierząt domowych, wiadra 
z tworzyw sztucznych, pojemniki z tworzyw sztucznych 
na lód, pojemniki z tworzyw sztucznych do napojów, po-
jemniki z tworzyw sztucznych do przechowywania żyw-
ności, pojemniki z tworzyw sztucznych na śmieci i odpad-
ki, pojemniki kuchenne z tworzyw sztucznych na tłuszcz, 
puste, pojemniki z tworzyw sztucznych na karmę dla 
ptaków, pojemniki z tworzyw sztucznych na żywność dla 
zwierząt domowych, uniwersalne przenośne pojemniki 
z tworzyw sztucznych do użytku domowego, pojemniki 
z tworzyw sztucznych na nieczystości dla zwierząt domo-
wych, pojemniki z tworzyw sztucznych przystosowane 
do przechowywania przyborów toaletowych, pojemniki 
z tworzyw sztucznych do użytku domowego lub kuchen-
nego, butelki z plastiku, 40 obróbka i recykling opakowań, 
przetwarzanie tworzyw sztucznych, wytwarzanie opako-
wań z tworzyw sztucznych, 42 projektowanie opakowań 
z tworzyw sztucznych na rzecz osób trzecich.

(210) 500543 (220) 2019 05 31
(731) GUSTAB DARIUSZ AGENCJA REKLAMY I PROMOCJI 

EVEREST, Wałbrzych
(540) (znak słowny)
(540) Raubritter Gorzałka Zbójnicka
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), cydr.

(210) 500544 (220) 2019 05 31
(731) GUSTAB DARIUSZ AGENCJA REKLAMY I PROMOCJI 

EVEREST, Wałbrzych
(540) (znak słowny)
(540) SUDETIA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), cydr.

(210) 500546 (220) 2019 05 31
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) maxilobil
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przezna-
czenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla 
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznacze-
niu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych 
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, 
pianek, aerozoli, gum, lizaków.

(210) 500555 (220) 2019 05 31
(731) KARMATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Plewiska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRESOIL SEED & MACHINES TECHNOLOGIES

(531) 05.07.01, 15.07.03, 27.05.17, 26.01.03, 29.01.13, 26.11.01
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia dla obróbki 
przemysłowej.

(210) 500567 (220) 2019 05 31
(731) KANGU SELF STORAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kangu24.com magazyny od 1m²

(531) 26.04.02, 26.04.05, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży materiałów opakowanio-
wych, usługi merchandisingu dotyczące pakowania i prze-
chowywania, 39 usługi transportowe, usługi najmu prze-
strzeni magazynowej, usługi najmu samochodów i przyczep.

(210) 500573 (220) 2019 05 31
(731) KANGU SELF STORAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) kangu24.com
(510), (511) 35 usługi sprzedaży materiałów opakowanio-
wych, usługi merchandisingu dotyczące pakowania i prze-
chowywania, 39 usługi transportowe, usługi najmu prze-
strzeni magazynowej, usługi najmu samochodów i przyczep.
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(210) 500585 (220) 2019 05 31
(731) KMG INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Rzeszów

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOTEL GRAND FERDYNAND DOWNTOWN RZESZÓW

(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.01.05
(510), (511) 41 administrowanie [organizacja] działalno-
ścią kulturalną, doradztwo w zakresie szkoleń, organizacja 
seminariów, organizacja szkoleń, organizacja warsztatów 
i seminariów, organizowanie gal, organizowanie i obsłu-
ga konferencji, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie 
seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], organizowanie i prowadzenie wykładów, or-
ganizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie 
konferencji, wystaw i konkursów, prowadzenie imprez 
edukacyjnych, prowadzenie imprez kulturalnych, pro-
wadzenie imprez rozrywkowych, prowadzenie imprez 
rozrywkowych na żywo, prowadzenie imprez sporto-
wych na żywo, prowadzenie konferencji biznesowych, 
prowadzenie konferencji edukacyjnych, prowadzenie 
kursów, prowadzenie seminariów i kongresów, przygo-
towywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konfe-
rencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
kongresów, przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie seminariów, przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, przygotowywanie, organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], publikacja 
broszur, publikacja czasopism, publikacja kalendarzy, 
udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego w hote-
lach, usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, usługi 
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, 
organizowaniem i prowadzeniem kongresów, usługi do-
radcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, 
organizowaniem i prowadzeniem sympozjów, usługi do-
radcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, 
organizowaniem i prowadzeniem kolokwiów, usługi do-
radcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, 
organizowaniem i prowadzeniem koncertów, usługi do-
radcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, 
organizowaniem i prowadzeniem konferencji, usługi 
doradcze w zakresie szkoleń, 43 bary, bary przekąskowe, 
bary sałatkowe, biura zakwaterowania [hotele, pensjona-
ty], dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, domy 
turystyczne, dostarczanie posiłków do bezpośredniego 
spożycia, hostele (schroniska), herbaciarnie, hotele, hoste-
le i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, 
imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], infor-
macja hotelowa, informacja o usługach restauracyjnych, 
kafeterie [bufety], kawiarnia, koktajlbary, obsługa zakwa-
terowania członków organizacji, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, motele, 
lodziarnie, katering obejmujący żywność i napoje na przy-
jęcia koktajlowe, katering obejmujący żywność i napoje 
na bankiety, katering obejmujący żywność i napoje dla 

instytucji, oferowanie zakwaterowania tymczasowego 
jako część pakietów pobytowych, oferowanie żywności 
i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napo-
jów w kawiarenkach internetowych, oferowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności 
i napojów dla gości, organizacja przyjęć weselnych [miej-
sca], organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], 
organizowanie bankietów, organizowanie i udostępnianie 
zakwaterowania tymczasowego, organizowanie posiłków 
w hotelach, organizowanie zakwaterowania dla turystów, 
organizowanie zakwaterowania w hotelach, organizowa-
nie zakwaterowania wakacyjnego, pensjonaty, ośrodki 
wypoczynkowe, pensjonaty, domy gościnne, przygoto-
wywanie posiłków i napojów, puby, restauracje dla tury-
stów, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje 
samoobsługowe, rezerwacja hotelowa na rzecz osób 
trzecich, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacja 
pokoi, rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, 
rezerwacja stolików w restauracjach, rezerwacja zakwate-
rowania w hotelach, rezerwacja zakwaterowania dla tury-
stów, rezerwacja zakwaterowania na rzecz podróżnych, 
rezerwacja zakwaterowania, rezerwacja zakwaterowania 
tymczasowego, rezerwacja zakwaterowania tymczaso-
wego za pośrednictwem internetu, rezerwacje hotelowe, 
serwowanie jedzenia i napojów, snack-bary, świadczenie 
usług informacyjnych dotyczących zakwaterowania dla 
podróżnych oraz usług agencyjnych w zakresie rezerwa-
cji zakwaterowania dla podróżnych, stołówki, świadczenie 
usług przez hotele i motele, świadczenie usług rezerwacji 
pokojów oraz rezerwacji hoteli, świadczenie usług w za-
kresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, tymczasowe 
zakwaterowanie, tymczasowy wynajem pokoi, udostęp-
nianie informacji on-line dotyczących rezerwacji hote-
lowych, udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, 
udostępnianie obiektów i sprzętu na zjazdy, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu na targi i wystawy, udostępnianie 
obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, 
udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego 
w hotelach, udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety 
i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, udostęp-
nianie obiektów i sprzętu na konferencje, udostępnianie 
obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomiesz-
czeń na posiedzenia, udostępnianie sal konferencyjnych, 
udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, udziela-
nie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, 
udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie 
informacji on-line dotyczących rezerwacji zakwaterowa-
nia na czas wakacji, udzielanie informacji w zakresie hoteli, 
udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie infor-
macji związanych z przygotowywaniem żywności i napo-
jów, usługi agencji w zakresie rezerwacji restauracji, usługi 
barów i restauracji, usługi barów kawowych, usługi barów 
piwnych, usługi barów typu fast-food na wynos, usługi 
barów z fajkami wodnymi, usługi barowe, usługi hosteli 
dla turystów, usługi hoteli i moteli, usługi hotelowe, usługi 
kateringowe dla centrów konferencyjnych, usługi kate-
ringowe, usługi kawiarni, usługi klubów nocnych [zaopa-
trzenie w żywność], usługi koktajlbarów, usługi obiektów 
gościnnych [zakwaterowanie], usługi ogródków piwnych, 
usługi restauracji hotelowych, usługi restauracyjne, usłu-
gi rezerwacji pokojów, usługi rezerwacji zakwaterowania 
[time share], usługi rezerwacji zakwaterowania na waka-
cje, usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, 
usługi snack-barów, usługi świadczone przez bary bistro, 
usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie gotowania 
posiłków, usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi 
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w zakresie pubów, usługi w zakresie restauracji [brasserie], 
usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, 
usługi w zakresie wynajmu pokojów, usługi w zakresie 
zakwaterowania, wynajem pokoi jako tymczasowego 
zakwaterowania, wynajem pomieszczeń na przyjęcia to-
warzyskie, wynajmowanie pokoi, wynajmowanie kwater, 
wynajmowanie sal konferencyjnych, wynajmowanie sal 
na zebrania, zapewnianie zakwaterowania w hotelach, za-
pewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, zapew-
nianie zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach.

(210) 500595 (220) 2019 06 03
(731) PVG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Szczecin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLEANPARK24

(531) 27.05.17, 29.01.04
(510), (511) 7 urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące 
i piorące, myjnie samochodowe.

(210) 500596 (220) 2019 06 03
(731) PIONDŁO MATEUSZ TLETUR, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tletur FISHING AND YOU

(531) 03.11.11, 03.11.24, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 artykuły 
sportowe - sprzęt wędkarski.

(210) 500607 (220) 2019 06 03
(731) BIESTEK SEBASTIAN, Wąbrzeźno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OASIS CARPETS

(531) 27.05.01, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 27 dywany, dywaniki łazienkowe, wycieraczki, 
maty podłogowe wykładziny.

(210) 500610 (220) 2019 06 03
(731) DELKO SPÓŁKA AKCYJNA, Śrem
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) PSF Polskie Sklepy Franczyzowe

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stoso-
wane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szo-
rowania i ścierania, mydła, perfumeria, olejki eteryczne, 
kosmetyki, środki do pielęgnacji włosów i czyszczenia zę-
bów, 16 papier, karton, torebki oraz artykuły do pakowania 
i przechowywania z papieru i kartonu, papier toaletowy 
w rolkach, chusteczki papierowe i higieniczne, ręczniki 
papierowe, obrusy papierowe, materiały filtracyjne z pa-
pieru, worki i torby papierowe, papier kserograficzny, pa-
pier do wyświetlania, papier do pieczenia, jednorazowe 
produkty papierowe, bielizna stołowa papierowa, papier 
do przesyłania faksów, papier do maszyn rejestrujących, 
artykuły papierowe na przyjęcia, opakowania kartonowe, 
materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domo-
wych, 29 mięso, przetwory mięsne, ryby, drób, dziczyzna, 
ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i go-
towane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, 
oleje i tłuszcze jadalne, mleko i produkty mleczne, 30 kawa, 
herbata, kakao, cukier, ryż, kawa nienaturalna, mąka i pro-
dukty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, 
bakalie, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do piecze-
nia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 
31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nieujęte 
w innych klasach, świeże owoce i warzywa, nasiona, na-
turalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, 32 piwo, wody 
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, 
napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty 
do produkcji napojów, 35 usługi w zakresie sprzedaży ta-
kich towarów jak: środki piorące, towary spożywcze, piwo, 
wyroby tytoniowe, papier, karton, torebki oraz artykuły 
do pakowania i przechowywania z papieru i kartonu, papier 
toaletowy w rolkach, chusteczki papierowe i higieniczne, 
ręczniki papierowe, obrusy papierowe, materiały filtracyjne 
z papieru, worki i torby papierowe, papier kserograficzny, 
papier do wyświetlania, papier do pieczenia, jednorazowe 
produkty papierowe, bielizna stołowa papierowa, papier 
do przesyłania faksów, papier do maszyn rejestrujących, 
artykuły papierowe na przyjęcia, opakowania kartonowe, 
alkohol.

(210) 500611 (220) 2019 06 03
(731) PVG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Szczecin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PVG

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, rury i rurki, przewody giętkie i wyposaże-
nie do nich, w tym zawory metalowe, armatura metalowa 
do przewodów, elementy rurociągów, 7 pompy, pompy 
do cieczy, pompy chemoodporne, pompy przemysłowe, 
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zawory, zawory hydrauliczne, zawory [części maszyn], za-
wory redukcyjne [części maszyn], instalacje pomp do cie-
czy, 9 fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarza-
nia energii elektrycznej ze słońca, 11 zawory nadmiarowe 
[przyrządy bezpieczeństwa] do urządzeń wodnych i ga-
zowych, armatura bezpieczeństwa i do regulacji urządzeń 
wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub ga-
zowych, przepustnice, 17 armatura niemetalowa, uszczelki 
niemetalowe zapobiegające wyciekom cieczy, 36 inwesty-
cje przemysłowe.

(210) 500612 (220) 2019 06 03
(731) BGP Products Operations GmbH, Allschwill, CH
(540) (znak słowny)
(540) ENDOFEMINE
(510), (511) 5 preparaty, substancje i produkty farmaceu-
tyczne, w szczególności leki progestagenowe.

(210) 500613 (220) 2019 06 03
(731) FILEK SŁAWOMIR, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAXX COMFORT & BUSINESS

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości i majątku, pośred-
nictwo w obrocie nieruchomościami, usługi w zakresie za-
rządzania nieruchomościami.

(210) 500620 (220) 2019 06 03
(731) TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PRONASAL CONTROL
(510), (511) 5 produkt leczniczy wskazany do stosowania 
w leczeniu objawów sezonowego, alergicznego zapalenia 
błony śluzowej nosa.

(210) 500624 (220) 2019 06 03
(731) W. KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Diament Doskonały W.KRUK
(510), (511) 14 biżuteria, 35 reklama biżuterii.

(210) 500627 (220) 2019 06 03
(731) NORIMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Zielona Góra

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) „NORIMPEX” zrób własnego BAŁWANKA NAWET 
LATEM 3+ SZTUCZNY ŚNIEG, KTÓRY WYGLĄDA JAK 
PRAWDZIWY WYSTARCZY DODAĆ WODĘ TWÓRZ 
WŁASNE ŚNIEGOWE KULE

(531) 01.15.11, 01.15.15, 01.15.17, 04.05.05, 06.07.25, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 28 zabawki, zestawy zabawkowe, gry, zestawy 
zabawkowe i akcesoria dla dzieci do modelowania.

(210) 500628 (220) 2019 06 03
(731) W. KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Perfect Diamond by W.KRUK
(510), (511) 14 biżuteria, 35 reklama biżuterii.

(210) 500630 (220) 2019 06 03
(731) W. KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) New Diamond by W.KRUK
(510), (511) 14 biżuteria, 35 reklama biżuterii.

(210) 500631 (220) 2019 06 03
(731) PROTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) PROTIM
(510), (511) 7 urządzenia do przenoszenia i transportu, robo-
ty przemysłowe, pakowarki, instalacje do pakowania, przeno-
śniki i pasy do przenośników, maszyny paletujące, urządzenia 
formujące i pakujące, windy i podnośniki, maszyny podające 
tace na linie, mechanizmy otwierające i zamykające, maszy-
ny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, maszyny rolnicze, 
do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobyw-
czego i górnictwa, pompy, kompresory i dmuchawy, dystry-
butory automatyczne, generatory elektryczności, maszyny 
i obrabiarki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, maszyny 
do produkcji kartonów, maszyny do produkcji pudeł karto-
nowych, manipulatory [maszyny] do użytku przemysłowe-
go, manipulatory [ramiona] robotyczne do celów przemysło-
wych, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, 
maszyny i urządzenia tnące, wiercące, ścierające, ostrzące 
i do obróbki powierzchni, młyny i rozdrabniarki, maszyny od-
lewnicze i do formowania, maszyny, obrabiarki oraz narzędzia 
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i urządzenia o napędzie elektrycznym, do mocowania i łącze-
nia, maszyny i przyrządy do spawania i lutowania, urządzenia 
filtrujące, separujące i wirówki, maszyny powlekające, sor-
towniki odpadów, maszyny drukujące i zszywające, maszyny 
do szycia do wyrobów włókienniczych i skóry, obrabiarki, 
maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania 
żywności i napojów, maszyny i urządzenia do przetwarza-
nia tytoniu, chemii przemysłowej, 9 roboty laboratoryjne, 
roboty do nadzoru bezpieczeństwa, roboty humanoidalne 
wyposażone w sztuczną inteligencję, utrwalone na nośni-
kach informacje i dane, urządzenia technologii informacyjnej 
i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia 
do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktycz-
ne i symulatory, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sy-
gnalizacyjne, przyrządy miernicze, do wykrywania i monito-
rowania, wskaźniki i kontrolery, aparatura, urządzenia i kable 
do zastosowania w elektryce, urządzenia optyczne, wzmac-
niacze i korektory, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, 
lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządze-
nia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii 
elektrycznej, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: 
urządzenia do przenoszenia i transportu, roboty przemysło-
we, pakowarki, instalacje do pakowania, przenośniki i pasy 
do przenośników, maszyny paletujące, urządzenia formujące 
i pakujące, windy i podnośniki, maszyny podające tace na li-
nie, mechanizmy otwierające i zamykające, maszyny i urzą-
dzenia do obróbki i przetwórstwa, maszyny rolnicze oraz 
do robót ziemnych, maszyny budowlane oraz dla przemysłu 
wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory i dmucha-
wy, dystrybutory automatyczne, generatory elektryczności, 
maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, 
maszyny do produkcji kartonów, maszyny do produkcji pu-
deł kartonowych, manipulatory [maszyny] do użytku prze-
mysłowego, manipulatory [ramiona] robotyczne do celów 
przemysłowych, urządzenia zamiatające i czyszczące oraz 
myjące i piorące, maszyny oraz urządzenia tnące i wiercące 
jak też ścierające i ostrzące oraz do obróbki powierzchni, 
młyny i rozdrabniarki, maszyny odlewnicze i do formowania, 
maszyny i obrabiarki oraz narzędzia i urządzenia o napędzie 
elektrycznym, urządzenia do mocowania i łączenia, maszy-
ny i przyrządy do spawania i lutowania, urządzenia filtrujące 
oraz separujące i wirówki, maszyny powlekające, sortowniki 
odpadów, maszyny drukujące i zszywające, maszyny do szy-
cia do wyrobów włókienniczych i skóry, obrabiarki, maszyny 
i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania żywności 
i napojów, maszyny i urządzenia do przetwarzania tytoniu 
oraz chemii przemysłowej, roboty laboratoryjne, roboty 
do nadzoru bezpieczeństwa, roboty humanoidalne wypo-
sażone w sztuczną inteligencję, utrwalone na nośnikach 
informacje i dane, urządzenia technologii informacyjnej i au-
diowizualne jak też multimedialne i fotograficzne, urządzenia 
do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktycz-
ne i symulatory, urządzenia zabezpieczające oraz ochron-
ne i sygnalizacyjne, przyrządy miernicze oraz do wykrywa-
nia i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, aparatura oraz 
urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, urządzenia 
optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia nawigacyjne 
i naprowadzające, urządzenia lokalizacyjne i do namierzania 
celu oraz kartograficzne, urządzenia naukowe i laboratoryjne 
do obróbki za pomocą energii elektrycznej, zarządzanie skle-
pami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, usługi w za-
kresie pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu 
partnerów handlowych, usługi agencji importowo-ekspor-
towych, usługi doradztwa handlowego i reklamowego 
na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru produk-
tów, doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, 
zarządzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi, doradz-

two w zakresie organizowania i zarządzania działalnością 
gospodarczą, organizowanie targów, wystaw i kongresów 
w celach handlowych oraz reklamowych, pokazy towarów, 
37 instalowanie, konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń 
do pakowania, formowania, zawijania, paletowania, przeno-
śników i pasów do przenośników, urządzeń do przenoszenia 
i transportu, robotów przemysłowych, udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń 
do pakowania lub owijania, 39 wynajem maszyn i urządzeń 
do pakowania, formowania, zawijania, paletowania, przeno-
śników i pasów do przenośników, urządzeń do przenoszenia 
i transportu, robotów przemysłowych, udzielanie informacji 
dotyczących wynajmu maszyn i urządzeń do pakowania lub 
owijania, usługi wynajmu związane z transportem i magazy-
nowaniem, wynajem maszyn i urządzeń do załadunku i roz-
ładunku, wynajem modułów i pojemników, do magazyno-
wania i transportu, 40 budowanie maszyn na zamówienie, 
montowanie produktów dla osób trzecich, produkcja na za-
mówienie narzędzi dla osób trzecich, wyrób produktów 
na zamówienie, wytwarzanie na zamówienie prefabrykowa-
nych elementów konstrukcyjnych, wytwarzanie na zamó-
wienie stalowych elementów konstrukcyjnych, wytwarzanie 
na zamówienie części spiekanych, wynajem sprzętu do ob-
róbki i przekształcania materiałów, do wytwarzania energii 
i do produkcji na zamówienie, wynajem maszyn do prze-
twarzania tytoniu, 42 usługi projektowania, usługi naukowe 
i technologiczne, testowanie, stwierdzanie autentyczności 
i kontrola jakości, usługi inżynieryjne, opracowywanie pro-
duktów, prace badawczo-rozwojowe nad produktami, cer-
tyfikacja, testowanie urządzeń przemysłowych do celów 
certyfikacji, adaptacja maszyn i urządzeń przemysłowych, 
projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, projek-
towanie opakowań i materiałów do pakowania, projektowa-
nie maszyn i urządzeń do pakowania, zawijania, paletowania.

(210) 500638 (220) 2019 06 03
(731) POLBIOECO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PolBioEco

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, płyny do naczyń, do toalet, 
urządzeń sanitarnych, płyn do mycia okien, 4 ekologiczny 
węgiel drzewny, brykiet węgla drzewnego, rozpałka do gril-
la, 5 żywność dla niemowląt, dietetyczna żywność do celów 
leczniczych, 29 bakalie, owoce konserwowane, suszone, 
warzywa konserwowane, suszone, galaretki, dżemy, kom-
poty, mleko w proszku, napoje na bazie mleka w proszku, 
przetwory owocowe i warzywne, desery owocowe, desery 
jogurtowe, desery mleczne, desery z muesli, desery na ba-
zie sztucznego mleka, koncentraty pomidorowe, przeciery 
pomidorowe, buliony, grzyby suszone, oleje, oliwy, 30 kawa, 
herbata, kakao, napoje na bazie kawy, herbaty i kakao, napo-
je w proszku zwierające kakao, octy, cukry, artykuły spożyw-
cze pochodzenia roślinnego, zboża przystosowane do spo-
życia dla ludzi, żywność dietetyczna pochodzenia roślinnego 
nie do celów leczniczych, ryż, kasze, muesli, płatki, makaro-
ny, miód, sole spożywcze, przyprawy, zioła konserwowane 
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(przyprawy), zioła suszone, herbaty i napary ziołowe, chrzan 
(sos przyprawowy), ćwikła, mąka i produkty spożywcze z ro-
ślin zbożowych, wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, sło-
dycze, lody, melasa (syropy), bakalie i orzechy w czekoladzie, 
31 produkty rolne nieprzetworzone, surowe produkty rolne, 
płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, zioła 
ogrodowe świeże, świeże owoce i warzywa, orzechy, nasio-
na jadalne, naturalne rośliny i kwiaty, otręby zbożowe, otręby 
pszenne, grzyby świeże, mak, 32 napoje, napoje roślinne, 
soki, nektary, kwas chlebowy, podpiwek, 35 usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w zakresie zdrowej żywności, produk-
tów spożywczych rolnictwa ekologicznego i smakowych 
spożywczych produktów regionalnych, kosmetycznych, 
leczniczych, napojów, artykułów do utrzymania czystości, 
organizacja wystaw i pokazów kosmetyków, zdrowej żyw-
ności, produktów spożywczych rolnictwa ekologicznego 
do celów handlowych lub reklamowych, dystrybucja mate-
riałów reklamowych na temat artykułów z zakresu zdrowej 
żywności i napojów, 39 dystrybucja, magazynowanie, skła-
dowanie, przechowywanie, pakowanie, konfekcjonowanie 
i dostarczanie towarów, pośrednictwo w powyższych usłu-
gach, informacja o powyższych usługach.

(210) 500645 (220) 2019 06 03
(731) PRUCHNIEWSKI SYLWESTER BRAND-R, Halinów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fold camera

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 sprzęt fotograficzny, aparaty fotograficzne, 
obudowy aparatów fotograficznych, miechy do aparatów 
fotograficznych, obiektywy do aparatów fotograficznych, 
obiektywy szerokokątne do aparatów fotograficznych, obiek-
tywy typu rybie oko do aparatów fotograficznych, pierście-
nie przejściowe do obiektywów aparatów fotograficznych, 
lampy błyskowe do aparatów fotograficznych, uchwyty 
do aparatów fotograficznych, osłony do aparatów fotogra-
ficznych, lampy do ciemni fotograficznych, paski do apara-
tów fotograficznych, wizjery do aparatów fotograficznych, 
stojaki do aparatów fotograficznych, statywy do aparatów 
fotograficznych, trójnogi do aparatów fotograficznych, sa-
mowyzwalacze do aparatów fotograficznych, filtry do apa-
ratów fotograficznych, filtry świetlne do aparatów fotogra-
ficznych, przyrządy do wytwarzania zdjęć fotograficznych, 
wyzwalacze migawek do aparatów fotograficznych, głowice 
przechylne do aparatów fotograficznych, dalmierze do apa-
ratów fotograficznych, suszarki do odbitek, sprzęt fotogra-
ficzny, dekielki ochronne na korpus aparatów fotograficz-
nych, futerały przystosowane na sprzęt fotograficzny, torby 
specjalnie przystosowane do aparatów fotograficznych 
i sprzętu fotograficznego, osłony na obiektywy do aparatów 
fotograficznych, 35 usługi prowadzenia sklepu detaliczne-
go, usługi prowadzenia hurtowni, oferowanie do sprzedaży 
w ramach sklepu internetowego oraz prowadzenie sprze-
daży wysyłkowej obejmującej sprzęt fotograficzny, aparaty 
fotograficzne, obudowy aparatów fotograficznych, miechy 

do aparatów fotograficznych, obiektywy do aparatów foto-
graficznych, obiektywy szerokokątne do aparatów fotogra-
ficznych, obiektywy typu rybie oko do aparatów fotogra-
ficznych, pierścienie przejściowe do obiektywów aparatów 
fotograficznych, lampy błyskowe do aparatów fotograficz-
nych, uchwyty do aparatów fotograficznych, osłony do apa-
ratów fotograficznych, lampy do ciemni fotograficznych, 
paski do aparatów fotograficznych, wizjery do aparatów 
fotograficznych, stojaki do aparatów fotograficznych, staty-
wy do aparatów fotograficznych, trójnogi do aparatów foto-
graficznych, samowyzwalacze do aparatów fotograficznych, 
filtry do aparatów fotograficznych, filtry świetlne do apara-
tów fotograficznych, przyrządy do wytwarzania zdjęć fo-
tograficznych, wyzwalacze migawek do aparatów fotogra-
ficznych, głowice przechylne do aparatów fotograficznych, 
dalmierze do aparatów fotograficznych, suszarki do odbitek, 
sprzęt fotograficzny, dekielki ochronne na korpus aparatów 
fotograficznych, futerały przystosowane na sprzęt fotogra-
ficzny, torby specjalnie przystosowane do aparatów foto-
graficznych i sprzętu fotograficznego, osłony na obiektywy 
do aparatów fotograficznych, 41 wynajem sprzętu i urzą-
dzeń audiowizualnych i fotograficznych.

(210) 500646 (220) 2019 06 03
(731) KOWALIK JĘDRZEJ JAN, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) PATOLOGY
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, chlebaki na ramię, etui 
na klucze, portfele, sakwy i sakiewki, torby sportowe, torby 
podróżne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, t-shirty, bluzy.

(210) 500650 (220) 2019 06 03
(731) ŁYŻWIŃSKI JACEK, TOEPLER ŁYŻWIŃSKA RENATA 

REMI SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) korbo

(531) 27.05.01, 26.05.99, 26.01.12, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe związane 
z edukacją dzieci, roboty edukacyjne, edukacyjne opro-
gramowanie komputerowe, oprogramowanie edukacyjne, 
edukacyjne aplikacje komputerowe, edukacyjne aplikacje 
mobilne, edukacyjne programy komputerowe dla dzieci, 
programy do gier komputerowych do pobrania z Internetu 
[oprogramowanie], programy gier komputerowych do po-
brania za pośrednictwem Internetu [oprogramowanie], 
programy do gier komputerowych ładowalne za pośrednic-
twem Internetu [oprogramowanie], programy gier kompute-
rowych do pobrania z Internetu [oprogramowanie], roboty 
edukacyjne, oprogramowanie gier, oprogramowanie gier in-
teraktywnych, oprogramowanie gier elektronicznych, opro-
gramowanie do interaktywnej rozrywki, 28 zabawki, flippery, 
zabawki edukacyjne, kolejki zabawki, drony (zabawki), za-
bawki mówiące, zabawki nakręcane, zabawki elektroniczne, 
zabawki modułowe, zabawki inteligentne, mechaniczne za-
bawki akcji, zabawki na baterie, zabawki zdalnie sterowane, 
zabawki sterowane radiowo, wieloczęściowe zabawki kon-
strukcyjne, elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, zabawki 
– pojazdy sterowane elektronicznie, zabawki rozwojowe dla 
niemowląt, elektroniczne zabawki do nauki, zabawki akcji 
na baterie, zdalnie sterowane zabawki elektroniczne, wielo-



Nr  ZT30/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 87

funkcyjne zabawki dla dzieci, zdalnie obsługiwane latające 
zabawki, pojazdy sterowane radiowo, elektryczne zabawki 
akcji, zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, po-
jazdy jeżdżące dla dzieci, gry zabawki i akcesoria do zabawy, 
klocki do zabawy, klocki do łączenia [zabawki], klocki do bu-
dowy [zabawki], klocki do zabawy [konstrukcyjne], klocki 
do zabawy, które można wzajemnie łączyć, zabawki z two-
rzyw sztucznych, zabawki do piętrowego układania, zabawki 
mechaniczne [z tworzyw sztucznych], zabawki do sprzedaży 
w postaci zestawów, roboty zabawki sterowane za pomocą 
radia, pojazdy zabawki z elementami do przekształcania, ste-
rowniki do zabawek, roboty zmieniające się w inne zabawki, 
zabawki do składania [robótki ręczne] sprzedawane w zesta-
wie, gry, gry mechaniczne, gry planszowe, elektroniczne gry 
planszowe, edukacyjne gry elektroniczne, elektroniczne gry 
edukacyjne dla dzieci, wieloczęściowe zabawki konstruk-
cyjne, zabawki budowlane, zabawki nakręcane, zabawki 
inteligentne, nakręcane chodzące zabawki, zabawki kon-
strukcyjne zazębiające się, zabawki sprzedawane w formie 
zestawów, figurki akcji [zabawki lub artykuły zabawkowe], 
gry towarzyskie, urządzenia do gier elektronicznych, plansze 
do gier, 35 administrowanie sprzedaży, promocja sprzedaży, 
zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, sprzedaż detaliczna 
związana z zabawkami, administrowanie i organizacja usług 
sprzedaży wysyłkowej, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z grami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, 
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie 
zabawek, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku 
z pomocami naukowymi, produkcja materiałów reklamo-
wych, zarządzanie działalnością handlową, usługi w zakre-
sie zamówień on-line, 41 edukacja przedszkolna, edukacja 
w dziedzinie informatyki, kursy szkolne w zakresie pomo-
cy w nauce, kursy w zakresie opracowywania programów 
i sprzętu komputerowego, organizowanie festynów w ce-
lach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie forów edu-
kacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie 
edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie on-line, organizowanie 
i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, organizowanie 
i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie 
i prowadzenie zajęć, organizowanie konferencji w celach 
edukacyjnych, organizowanie konferencji edukacyjnych, or-
ganizowanie konferencji dotyczących edukacji, organizowa-
nie konkursów [edukacja lub rozrywka], edukacja, gry inter-
netowe [nie do pobrania], udostępnianie gry komputerowej, 
do której użytkownicy mają dostęp poprzez globalną sieć  
i/lub Internet, usługi w zakresie gier elektronicznych i kon-
kursów świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi 
w zakresie gier elektronicznych świadczone za pośrednic-
twem Internetu, nauczanie wspomagane komputerowo, po-
kazy edukacyjne, publikacje multimedialne, usługi doradcze 
w zakresie edukacji, 42 projektowanie zabawek, opracowy-
wanie oprogramowania gier komputerowych.

(210) 500652 (220) 2019 06 03
(731) ŁYŻWIŃSKI JACEK, TOEPLER ŁYŻWIŃSKA RENATA 

REMI SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KORBO
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe związane 
z edukacją dzieci, roboty edukacyjne, edukacyjne opro-
gramowanie komputerowe, oprogramowanie edukacyjne, 
edukacyjne aplikacje komputerowe, edukacyjne aplikacje 
mobilne, edukacyjne programy komputerowe dla dzieci, 
programy do gier komputerowych do pobrania z Internetu 
[oprogramowanie], programy gier komputerowych do po-
brania za pośrednictwem Internetu [oprogramowanie], pro-

gramy do gier komputerowych ładowalne za pośrednictwem 
Internetu [oprogramowanie], programy gier komputerowych 
do pobrania z Internetu [oprogramowanie], roboty eduka-
cyjne, oprogramowanie gier, oprogramowanie gier interak-
tywnych, oprogramowanie gier elektronicznych, oprogra-
mowanie do interaktywnej rozrywki, 28 zabawki, flippery, 
zabawki edukacyjne, kolejki zabawki, drony (zabawki), zabawki 
mówiące, zabawki nakręcane, zabawki elektroniczne, zabawki 
modułowe, zabawki inteligentne, mechaniczne zabawki ak-
cji, zabawki na baterie, zabawki zdalnie sterowane, zabawki 
sterowane radiowo, wieloczęściowe zabawki konstrukcyjne, 
elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, zabawki – pojazdy 
sterowane elektronicznie, zabawki rozwojowe dla niemow-
ląt, elektroniczne zabawki do nauki, zabawki akcji na baterie, 
zdalnie sterowane zabawki elektroniczne, wielofunkcyjne 
zabawki dla dzieci, zdalnie obsługiwane latające zabawki, po-
jazdy sterowane radiowo, elektryczne zabawki akcji, zabawki 
przystosowane do celów edukacyjnych, pojazdy jeżdżące dla 
dzieci, gry zabawki i akcesoria do zabawy, klocki do zabawy, 
klocki do łączenia [zabawki], klocki do budowy [zabawki], kloc-
ki do zabawy [konstrukcyjne], klocki do zabawy, które można 
wzajemnie łączyć, zabawki z tworzyw sztucznych, zabawki 
do piętrowego układania, zabawki mechaniczne [z tworzyw 
sztucznych], zabawki do sprzedaży w postaci zestawów, robo-
ty zabawki sterowane za pomocą radia, pojazdy zabawki z ele-
mentami do przekształcania, sterowniki do zabawek, roboty 
zmieniające się w inne zabawki, zabawki do składania [robótki 
ręczne] sprzedawane w zestawie, gry, gry mechaniczne, gry 
planszowe, elektroniczne gry planszowe, edukacyjne gry elek-
troniczne, elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, wieloczę-
ściowe zabawki konstrukcyjne, zabawki budowlane, zabawki 
nakręcane, zabawki inteligentne, nakręcane chodzące zabaw-
ki, zabawki konstrukcyjne zazębiające się, zabawki sprzeda-
wane w formie zestawów, figurki akcji [zabawki lub artykuły 
zabawkowe], gry towarzyskie, urządzenia do gier elektronicz-
nych, plansze do gier, 35 administrowanie sprzedaży, promo-
cja sprzedaży, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, sprzedaż 
detaliczna związana z zabawkami, administrowanie i orga-
nizacja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z grami, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line 
w zakresie zabawek, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
w związku z pomocami naukowymi, produkcja materiałów 
reklamowych, zarządzanie działalnością handlową, usłu-
gi w zakresie zamówień on-line, 41 edukacja przedszkolna, 
edukacja w dziedzinie informatyki, kursy szkolne w zakresie 
pomocy w nauce, kursy w zakresie opracowywania progra-
mów i sprzętu komputerowego, organizowanie festynów 
w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie 
edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie on-line, organizowanie 
i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, organizowanie 
i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, organizowa-
nie i prowadzenie zajęć, organizowanie konferencji w celach 
edukacyjnych, organizowanie konferencji edukacyjnych, orga-
nizowanie konferencji dotyczących edukacji, organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], edukacja, gry internetowe 
[nie do pobrania], udostępnianie gry komputerowej, do której 
użytkownicy mają dostęp poprzez globalną sieć i/lub Internet, 
usługi w zakresie gier elektronicznych i konkursów świadczo-
ne za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie gier elektro-
nicznych świadczone za pośrednictwem Internetu, nauczanie 
wspomagane komputerowo, pokazy edukacyjne, publikacje 
multimedialne, usługi doradcze w zakresie edukacji, 42 pro-
jektowanie zabawek, opracowywanie oprogramowania gier 
komputerowych.
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(210) 500725 (220) 2019 06 05
(731) WIKLIŃSKI MICHAŁ ADVISER HOUSE, Grudziądz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) admar-bus

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.09
(510), (511) 39 czarterowanie autobusów, organizowanie 
transportu i podróży, organizowanie wycieczek autobuso-
wych, organizowanie podróży autobusem, przewożenie 
podróżujących autobusami, rezerwacja miejsc na podróż, 
rezerwacja biletów na podróż, rezerwacja miejsc na podróż 
autokarem, skomputeryzowane usługi rezerwacji w zakresie 
przewozu pasażerów, skomputeryzowane usługi informa-
cyjne dotyczące przewozu pasażerów, skomputeryzowa-
ne usługi informacyjne związane z rezerwacjami podróży, 
transport drogowy, transport lądowy, transport pasażerów 
i ładunków, transport samochodowy, transport autobuso-
wy, transport pasażerów autobusami, udostępnianie da-
nych związanych z rozkładami jazdy, udzielanie informacji 
dotyczących transportu drogowego, udzielanie informacji 
dotyczących opłat za przejazd, udzielanie informacji doty-
czących tras samochodowych, usługi informacyjne dotyczą-
ce rozkładów jazdy, usługi pośrednictwa transportowego, 
usługi transportu samochodami silnikowymi, usługi w zakre-
sie organizowania transportu drogowego, usługi transportu 
autobusami, usługi w zakresie rezerwacji transportu autobu-
sowego, usługi transferów lotniskowych, usługi w zakresie 
biletów na podróż, wynajem pojazdów z kierowcą, wydawa-
nie biletów na podróż.

(210) 500726 (220) 2019 06 05
(731) WIKLIŃSKI MICHAŁ ADVISER HOUSE, Grudziądz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nalotnisko.pl

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.15.01
(510), (511) 39 czarterowanie autobusów, organizowanie 
transportu i podróży, organizowanie wycieczek autobuso-
wych, organizowanie podróży autobusem, przewożenie 
podróżujących autobusami, rezerwacja miejsc na podróż, 
rezerwacja biletów na podróż, rezerwacja miejsc na podróż 
autokarem, skomputeryzowane usługi rezerwacji w zakresie 
przewozu pasażerów, skomputeryzowane usługi informa-
cyjne dotyczące przewozu pasażerów, skomputeryzowa-
ne usługi informacyjne związane z rezerwacjami podróży, 
transport drogowy, transport lądowy, transport pasażerów 
i ładunków, transport samochodowy, transport autobuso-
wy, transport pasażerów autobusami, udostępnianie da-
nych związanych z rozkładami jazdy, udzielanie informacji 
dotyczących transportu drogowego, udzielanie informacji 
dotyczących opłat za przejazd, udzielanie informacji doty-
czących tras samochodowych, usługi informacyjne dotyczą-
ce rozkładów jazdy, usługi pośrednictwa transportowego, 
usługi transportu samochodami silnikowymi, usługi w zakre-
sie organizowania transportu drogowego, usługi transportu 
autobusami, usługi w zakresie rezerwacji transportu autobu-
sowego, usługi transferów lotniskowych, usługi w zakresie 
biletów na podróż, wynajem pojazdów z kierowcą, wydawa-
nie biletów na podróż.

(210) 500759 (220) 2019 06 05
(731) GRUPA STERION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) YOUTIME
(510), (511) 35 sprzedaż zegarków i akcesoriów do zegarków.

(210) 500761 (220) 2019 06 05
(731) ZUBALA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWE EKODARPOL, Dębno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLIK-KLIK

(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.15.15
(510), (511) 1 nawozy.

(210) 500763 (220) 2019 06 05
(731) DERMOTECHNIKA PIOTR BORKOWSKI  

SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DERMOTECHNIKA

(531) 29.01.04, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.25, 25.01.25
(510), (511) 3 kosmetyki, 35 promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży, sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, 
weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medyczne-
go, usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farma-
ceutycznych, sanitarnych oraz materiałów medycznych.

(210) 500809 (220) 2019 06 06
(731) PI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) sfx
(510), (511) 18 walizki, torby podróżne, torby, portfele 
i inne artykuły służące do przenoszenia, parasole i parasol-
ki, 25 odzież, odzież skórzana, odzież rekreacyjna, odzież 
sportowa, okrycia wierzchnie [odzież], wyroby pończoszni-
cze, bielizna, bielizna nocna, nakrycia głowy, szale, chusty, 
apaszki, paski, szlafroki, akcesoria na szyję, opaski na szyję 
[części odzieży], krawaty, muszki, rękawiczki, stroje plażowe, 
kostiumy kąpielowe, kąpielówki, opaski na głowę, opaski 
przeciwpotne, daszki przeciwsłoneczne, obuwie, 35 reklama, 
promocja sprzedaży, usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, procedury administracyjne 
związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem te-
lefonu lub komputera, informacja handlowa, pośrednictwo 
handlowe, usługi sprzedaży następujących towarów: odzieży, 
odzieży skórzanej, odzieży rekreacyjnej, odzieży sportowej, 
okryć wierzchnich [odzież], wyrobów pończoszniczych, bie-
lizny, bielizny nocnej, nakryć głowy, szali, chust, apaszek, pa-
sków, szlafroków, akcesoriów na szyję, opasek na szyję [części 
odzieży], krawatów, muszek, rękawiczek, strojów plażowych, 
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kostiumów kąpielowych, kąpielówek, opasek na głowę, opa-
sek przeciwpotnych, daszków przeciwsłonecznych, obuwia, 
walizek, toreb podróżnych, toreb, portfeli i innych artykułów 
służących do przenoszenia, parasoli i parasolek.

(210) 500824 (220) 2019 06 06
(731) FUNDACJA NA RATUNEK, Świniarsko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ULTRA ROZTOCZE

(531) 29.01.13, 03.03.01, 03.03.24, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 
27.05.17

(510), (511) 41 zajęcia sportowe, szkolenia sportowe, usługi 
sportowe, szkolenie sportowe, edukacja sportowa, obozy 
sportowe, sport i fitness, przeprowadzanie imprez sporto-
wych, organizowanie imprez sportowych, organizowanie 
zajęć sportowych i imprez sportowych, przygotowywanie 
imprez sportowych, organizowanie konkursów sportowych, 
produkcja imprez sportowych, organizowanie turniejów 
sportowych, udostępnianie sprzętu sportowego, rezerwo-
wanie obiektów sportowych, edukacja, rozrywka i sport, 
usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, zajęcia sportowe 
i kulturalne, usługi sportowe i kulturalne, usługi rozrywkowe 
związane ze sportem, usługi sportowe i w zakresie fitnes-
su, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, 
udzielanie informacji dotyczących osobistości sportowych, 
świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, organizo-
wanie zawodów sportowych i jeździeckich, organizowanie 
imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, 
usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia 
sportowe.

(210) 500825 (220) 2019 06 06
(731) PI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.03, 26.11.09, 26.11.06
(510), (511) 18 walizki, torby podróżne, torby, portfele 
i inne artykuły służące do przenoszenia, parasole i parasol-
ki, 25 odzież, odzież skórzana, odzież rekreacyjna, odzież 
sportowa, okrycia wierzchnie [odzież], wyroby pończoszni-
cze, bielizna, bielizna nocna, nakrycia głowy, szale, chusty, 
apaszki, paski, szlafroki, akcesoria na szyję, opaski na szyję 
[części odzieży], krawaty, muszki, rękawiczki, stroje plażowe, 
kostiumy kąpielowe, kąpielówki, opaski na głowę, opaski 
przeciwpotne, daszki przeciwsłoneczne, obuwie, 35 reklama, 
promocja sprzedaży, usługi programów lojalnościowych, 

motywacyjnych i promocyjnych, procedury administracyjne 
związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem 
telefonu lub komputera, informacja handlowa, pośrednic-
two handlowe, usługi sprzedaży następujących towarów: 
odzieży, odzieży skórzanej, odzieży rekreacyjnej, odzieży 
sportowej, okryć wierzchnich [odzież], wyrobów pończosz-
niczych, bielizny, bielizny nocnej, nakryć głowy, szali, chust, 
apaszek, pasków, szlafroków, akcesoriów na szyję, opasek 
na szyję [części odzieży], krawatów, muszek, rękawiczek, 
strojów plażowych, kostiumów kąpielowych, kąpielówek, 
opasek na głowę, opasek przeciwpotnych, daszków prze-
ciwsłonecznych, obuwia, Walizek, toreb podróżnych, toreb, 
portfeli i innych artykułów służących do przenoszenia, para-
soli i parasolek.

(210) 500828 (220) 2019 06 06
(731) KEYART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIA, Opole
(540) (znak słowny)
(540) KEYART
(510), (511) 6 zamki metalowe, zamki sprężynowe, zamki 
do rowerów, metalowe zamki cylindryczne, metalowe zamki 
sprężynowe, zamki do pojazdów metalowe, zamki metalowe 
do torebek, zamki metalowe do okien, metalowe zamki 
do drzwi, nieelektryczne zamki wykonane z metali, zamki ob-
rotowe do okien metalowe, kłódki, kłódki z metalu, blokujące 
nakrętki metalowe, części zamków z metalu, klucze, kółka 
do kluczy z metali nieszlachetnych, kółka metalowe do klu-
czy, metalowe bębenki zabezpieczające do zamków, metalo-
we blaszki gniazdkowe do zamków, metalowe blokady 
do zamków na oknach, metalowe klucze, metalowe klucze 
do zamków, metalowe klucze uniwersalne do ślusarstwa, me-
talowe kołki zabezpieczające, metalowe mechanizmy zamy-
kające, metalowe obudowy do zamków, metalowe wkładki 
zamka, metalowe zasuwy do drzwi, metalowe zestawy 
do montażu zamka, sworznie do zamków z metalu, wrzecią-
dze metalowe, zasuwy drzwiowe płaskie, 9 automatyczne 
barierki bezpieczeństwa, automatyczne systemy kontroli do-
stępu, automatyczne systemy sterowania dostępem, auto-
matyczne urządzenia do zabezpieczania dostępu, automa-
tyczne urządzenia kontroli dostępu, automatyczne zespoły 
kontroli dostępu, bezprzewodowe mechanizmy zamykające, 
biometryczne czytniki geometrii dłoni, biometryczne czytni-
ki linii papilarnych, biometryczne skanery siatkówki, biome-
tryczne skanery tęczówki, biometryczne systemy kontroli 
dostępu, biometryczne systemy rozpoznawania głosu, cyfro-
we zamki do drzwi, elektroniczne breloki do kluczy będące 
pilotami zdalnego sterowania, elektroniczne karty-klucze, 
elektroniczne mechanizmy zamykające do sejfów, elektro-
niczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, elek-
troniczne systemy wejściowe, elektroniczne zamki do drzwi, 
elektroniczny system kontrolowania dostępu do budynków, 
elektryczne instalacje do kontroli dostępu, elektryczne jed-
nostki kontrolno-sterujące dostępem, elektryczne systemy 
kontroli dostępu, elektryczne urządzenia do kontroli dostępu, 
elektryczne urządzenia do zabezpieczania dostępu, elek-
tryczne zamki do drzwi, elektryczne zespoły kontrolno-steru-
jące dostępem, instalacje automatyczne do sterowania do-
stępem, inteligentne kłódki, inteligentne zamki, inteligentne 
zamki do drzwi, interfejsy dostępu do zarządzanych prywat-
nych sieci lokalnych, karty kontroli dostępu magnetyczne lub 
kodowane, klucze kodowane, kluczyki elektroniczne do sa-
mochodów, kluczyki elektroniczne do pojazdów, kodowane 
karty-klucze, kurtyny świetlne bezpieczeństwa do systemów 
kontroli dostępu do obszaru, kurtyny świetlne bezpieczeń-
stwa obwodowej kontroli dostępu, magnetycznie kodowane 
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karty-klucze, mechanizmy centralnego zamykania drzwi, 
elektryczne metalowe zamki szyfrowe, elektryczne niemeta-
lowe zamki szyfrowe, ogrodzenia zelektryfikowane, skanery 
biometryczne, skomputeryzowane zegary z funkcją rozpo-
znawania linii papilarnych, systemy zamknięć elektronicz-
nych, tokeny bezpieczeństwa jako urządzenia szyfrujące, 
urządzenia do sterowania zamkami drzwiowymi drogą radio-
wą, urządzenia do weryfikacji danych na magnetycznie kodo-
wanych kartach, urządzenia zdalnie sterowane do otwierania 
i zamykania drzwi, urządzenia zdalnie sterowane do otwiera-
nia i zamykania drzwi pojazdów, elektryczne urządzenia zwal-
niające do zamykania, zamki bezprzewodowe, zamki central-
ne do pojazdów silnikowych, zamki do drzwi na odcisk palca, 
zamki elektroniczne, zamki elektroniczne obsługiwane kartą, 
zamki elektryczne, zamki elektryczne do pojazdów, elektrycz-
ne zamki z alarmami, elektryczne, metalowe zamki mecha-
niczne, elektryczne, niemetalowe zamki mechaniczne, elek-
tryczne zamki metalowe, elektryczne zamki rowerowe, zamki 
sterowane sygnałami o częstotliwościach radiowych, elek-
tryczne zamki z mechanicznym wybieraniem kodu, zdalne 
urządzenia kontroli punktów wejściowych, zespoły zamków 
bezprzewodowych, zespoły zamków elektronicznych, elek-
tryczne urządzenia zamykające bezpieczeństwa, 35 sprzedaż 
detaliczna lub hurtowa zamków metalowych, zamów spręży-
nowych, zamków do rowerów, metalowych zamków cylin-
drycznych, metalowych zamów sprężynowych, zamków 
do pojazdów metalowych, zamków metalowych do torebek, 
zamków metalowych do okien, metalowych zamków 
do drzwi, nieelektrycznych zamków wykonanych z metali, 
zamków obrotowych do okien metalowych, kłódek, kłódek 
z metalu, blokujących nakrętek metalowych, części zamków 
z metalu, kluczy, kółek do kluczy z metali nieszlachetnych, kó-
łek metalowych do kluczy, metalowych bębenków zabezpie-
czających do zamków, metalowych blaszek gniazdkowych 
do zamków, metalowych blokad do zamków na oknach, me-
talowych kluczy, metalowych kluczy do zamków, metalo-
wych kluczy uniwersalnych do ślusarstwa, metalowych koł-
ków zabezpieczających, metalowych mechanizmów 
zamykających, metalowych obudów do zamków, metalo-
wych wkładek zamków, metalowych zasuw do drzwi, meta-
lowych zestawów do montażu zamków, sworzni do zamków 
z metalu, wrzeciądz metalowych, zasuw drzwiowych pła-
skich, automatycznych barierek bezpieczeństwa, automa-
tycznych systemów kontroli dostępu, automatycznych syste-
mów sterowania dostępem, automatycznych urządzeń 
do zabezpieczania dostępu, automatycznych urządzeń kon-
troli dostępu, automatycznych zespołów kontroli dostępu, 
bezprzewodowych mechanizmów zamykających, biome-
trycznych czytników geometrii dłoni, biometrycznych czytni-
ków linii papilarnych, biometrycznych skanerów siatkówki, 
biometrycznych skanerów tęczówki, biometrycznych syste-
mów kontroli dostępu, biometrycznych systemów rozpozna-
wania głosu, cyfrowych zamków do drzwi, elektronicznych 
breloków do kluczy będących pilotami zdalnego sterowania, 
elektronicznych karty-kluczy, elektronicznych mechanizmów 
zamykających do sejfów, elektronicznych systemów kontroli 
dostępu do drzwi ryglowanych, elektronicznych systemów 
wejściowych, elektronicznych zamków do drzwi, elektronicz-
nych systemów kontrolowania dostępu do budynków, elek-
trycznych instalacji do kontroli dostępu, elektrycznych jedno-
stek kontrolno-sterujących dostępem, elektrycznych 
systemów kontroli dostępu, elektrycznych urządzeń do kon-
troli dostępu, elektrycznych urządzeń do zabezpieczania do-
stępu, elektrycznych zamków do drzwi, elektrycznych zespo-
łów kontrolno-sterujących dostępem, instalacji 
automatycznych do sterowania dostępem, inteligentnych 
kłódek, inteligentnych zamków, inteligentnych zamków 

do drzwi, interfejsów dostępu do zarządzanych prywatnych 
sieci lokalnych, kart kontroli dostępu magnetycznych lub ko-
dowanych, kluczy kodowanych, kluczyków elektronicznych 
do samochodów, kluczyków elektronicznych do pojazdów, 
kodowanych karty-kluczy, kurtyn świetlnych bezpieczeństwa 
do systemów kontroli dostępu do obszaru, kurtyn świetlnych 
bezpieczeństwa obwodowej kontroli dostępu, magnetycz-
nie kodowanych karty-kluczy, mechanizmów centralnego 
zamykania drzwi, elektrycznych metalowych zamków szyfro-
wych, elektrycznych niemetalowych zamków szyfrowych, 
ogrodzeń zelektryfikowanych, skanerów biometrycznych, 
skomputeryzowanych zegarów z funkcją rozpoznawania linii 
papilarnych, systemów zamknięć elektronicznych, tokenów 
bezpieczeństwa jako urządzeń szyfrujących, urządzeń do ste-
rowania zamkami drzwiowymi drogą radiową, urządzeń 
do weryfikacji danych na magnetycznie kodowanych kar-
tach, urządzeń zdalnie sterowanych do otwierania i zamyka-
nia drzwi, urządzeń zdalnie sterowanych do otwierania i za-
mykania drzwi pojazdów, elektrycznych urządzeń 
zwalniających do zamykania, zamków bezprzewodowych, 
zamków centralnych do pojazdów silnikowych, zamków 
do drzwi na odcisk palca, zamków elektronicznych, zamków 
elektronicznych obsługiwanych kartą, zamków elektrycz-
nych, zamków elektrycznych do pojazdów, elektrycznych 
zamków z alarmami, elektrycznych i metalowych zamków 
mechanicznych, elektrycznych i niemetalowych zamków 
mechanicznych, elektrycznych zamków metalowych, elek-
trycznych zamków rowerowych, zamków sterowanych sy-
gnałami o częstotliwościach radiowych, elektrycznych zam-
ków z mechanicznym wybieraniem kodu, zdalnych urządzeń 
kontroli punktów wejściowych, zespołów zamków bezprze-
wodowych, zespołów zamków elektronicznych, elektrycz-
nych urządzeń zamykających bezpieczeństwa, 40 dorabianie 
kluczy, wykonywanie kopii kluczy, dorabianie zapasowych 
kluczy.

(210) 500840 (220) 2019 06 07
(731) Lorenz Snack-World Holding GmbH, HANOVER, DE
(540) (znak słowny)
(540) CURLY. DAJ NA LUZ!
(510), (511) 29 przekąski ziemniaczane wytłaczane, chipsy 
ziemniaczane, chipsy ziemniaczane w formie paluszków, 
przekąski ziemniaczane, suszone owoce, przekąski na bazie 
owoców, rodzynki, przekąski na bazie orzechów, orzechy su-
szone, orzechy prażone, orzechy pieczone, orzechy solone, 
orzechy przyprawione, orzechy prażone, orzechy preparo-
wane, orzechy z przyprawami, powlekane orzeszki ziemne, 
powlekane orzechy laskowe, powlekane orzechy pistacjo-
we, mieszanki orzechów (do chrupania), suszone owoce, 
30 przekąski zbożowe, przekąski ryżowe, przekąski pszenne, 
przekąski kukurydziane, pikantne krakersy, krakersy, przekąski 
w formie precla, słone precle, paluszki chlebowe.

(210) 500875 (220) 2019 06 07
(731) BUDEK MATEUSZ JÓZEF MAESTROCAFE, Bochnia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Maestro cafe
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(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 
27.05.17, 26.11.25

(510), (511) 30 kawa.

(210) 500879 (220) 2019 06 07
(731) PONETA ŁUKASZ, STĘPIEŃ TOMASZ, STĘPIEŃ 

WOJCIECH ECO POWER ENERGY, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B-LINE

(531) 29.01.04, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 9 włączniki światła, włączniki dotykowe, piloty 
zdalnego sterowania, piloty do urządzeń elektronicznych, 
modulatory światła, czujniki światła, ściemniacze światła, 
diody świecące, diody świecące LED, osłony do gniazdek 
elektrycznych, elektryczne gniazdka i kontakty, zdalnie 
sterowane gniazdka, obudowy gniazdek elektrycznych, 
elektryczne gniazda wtyczkowe, gniazdka elektryczne, re-
gulatory oświetlenia, urządzenia sterujące oświetleniem, 
elektryczne wyłączniki oświetleniowe, przełączniki jako 
osprzęt do oświetlenia ściennego, sterowniki LED, 11 taśmy 
LED, świetlówki, świetlówki kompaktowe, panele oświetle-
niowe, oprawy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe su-
fitowe, elektryczne oprawy oświetleniowe, oprawy oświe-
tleniowe LED, kołnierzowe oprawy oświetleniowe, oprawki 
do lamp, halogenowe oprawy oświetleniowe, elektryczne 
oprawy oświetleniowe zewnętrzne, oprawki do lamp elek-
trycznych, oprawy do elektrycznego oświetlania wnętrz, 
oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia, oprawy oświe-
tleniowe do użytku w gospodarstwie domowym, szyny 
zawieszone do elektrycznej oprawy oświetleniowej, osprzęt 
do oświetlenia ściennego inny niż włączniki, żarówki oświe-
tleniowe, żarówki halogenowe, żarówki fluorescencyjne, ża-
rówki oświetleniowe LED, elektryczne żarówki fluorescencyj-
ne, miniaturowe żarówki oświetleniowe, żarówki i akcesoria 
do nich, architektoniczne oprawy do oświetlenia, architek-
toniczne światła skierowane w górę do instalacji w podłożu, 
elektryczne instalacje oświetleniowe, elektryczne instalacje 
oświetleniowe do wnętrz, elementy elektrycznej instalacji 
oświetleniowej, elektryczne systemy oświetlenia szynowe-
go, elektryczne urządzenia oświetleniowe do wnętrz, ele-
menty oświetleniowe, filtry do urządzeń oświetleniowych, 
filtry do użycia z lampami, filtry kolorów do urządzeń oświe-
tleniowych, fluorescencyjne elektryczne elementy oświetle-
niowe do wnętrz, fluorescencyjne urządzenia oświetlenio-
we, halogenowe architektoniczne instalacje oświetleniowe, 
instalacje oświetleniowe, instalacje oświetleniowe z diodami 
elektroluminescencyjnymi, lampy bezpieczeństwa LED, lam-
py do celów oświetleniowych, lampy elektryczne do oświe-
tlenia zewnętrznego, lampy elektryczne do oświetlenia 
wnętrz, lampy LED, lampy oświetleniowe, listwy świetlne, 
osprzęt oświetleniowy, osprzęt do żarówek, oświetlenie ko-
pułowe do mebli, oświetlenie ogrodowe, oświetlenie ścien-
ne, oświetlenie typu LED zewnętrzne, oświetlenie sufitowe, 
oświetlenie sufitowe typu downlight, podświetlane przy-
ciski, przewody świetlne do celów oświetleniowych, świa-
tła punktowe do oświetlenia domowego, światła sufitowe, 
światła do mocowania na szynach, szyny oświetleniowe jako 
urządzenia oświetleniowe, transformatory oświetleniowe, 
urządzenia i instalacje oświetleniowe, urządzenia oświe-
tleniowe LED, urządzenia oświetleniowe z organicznymi 
diodami elektroluminescencyjnymi, wyposażenie oświe-
tleniowe, wyposażenie oświetleniowe zewnętrzne, zespoły 
świetlne, źródła światła o pełnym spektrum światła, świa-

tełka elektryczne do ozdób świątecznych, ozdoby świetlne 
na drzewka bożonarodzeniowe, elektryczne światełka oko-
licznościowe, elektryczne urządzenia oświetlenia dekoracyj-
nego, sznury kolorowych lampek do celów dekoracyjnych, 
ozdobne zestawy oświetleniowe, oświetlenie nastrojowe, 
oświetlenie nastrojowe LED, lampy do dekoracji świątecz-
nych, kolorowe światełka do dekoracji świątecznych, lamp-
ki elektryczne na choinki, instalacje do oświetlania choinek, 
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świąteczny-
mi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z dekoracjami świą-
tecznymi, sprzedaż detaliczna lub hurtowa włączników świa-
tła, włączników dotykowych, pilotów zdalnego sterowania, 
pilotów do urządzeń elektronicznych, modulatorów światła, 
czujników światła, ściemniaczy światła, diod świecących, 
diod świecących LED, osłon do gniazdek elektrycznych, elek-
trycznych gniazdek i kontaktów, zdalnie sterowanych gniaz-
dek, obudów gniazdek elektrycznych, elektrycznych gniazd 
wtyczkowych, gniazdek elektrycznych, regulatorów oświe-
tlenia, urządzeń sterujących oświetleniem, elektrycznych 
wyłączników oświetleniowych, przełączników jako osprzę-
tu do oświetlenia ściennego, sterowników LED, taśm LED, 
świetlówek, świetlówek kompaktowych, paneli oświetle-
niowych, opraw oświetleniowych, opraw oświetleniowych 
sufitowych, elektrycznych opraw oświetleniowych, opraw 
oświetleniowych LED, kołnierzowych opraw oświetlenio-
wych, oprawek do lamp, halogenowych opraw oświetlenio-
wych, elektrycznych opraw oświetleniowych zewnętrznych, 
oprawek do lamp elektrycznych, opraw do elektrycznego 
oświetlania wnętrz, osłony do oświetlenia, opraw oświe-
tleniowych do użytku w gospodarstwie domowym, szyn 
zawieszonych do elektrycznej oprawy oświetleniowej, 
osprzętu do oświetlenia ściennego innych niż włączniki, ża-
rówek oświetleniowych, żarówek halogenowych, żarówek 
fluorescencyjnych, żarówek oświetleniowych LED, elektrycz-
nych żarówek fluorescencyjnych, miniaturowych żarówek 
oświetleniowych, żarówek i akcesoriów do nich, architekto-
nicznych opraw do oświetlenia, architektonicznych świateł 
skierowanych w górę do instalacji w podłożu, elektrycznych 
instalacji oświetleniowych, elektrycznych instalacji oświetle-
niowych do wnętrz, elementów elektrycznej instalacji oświe-
tleniowej, elektrycznych systemów oświetlenia szynowego, 
elektrycznych urządzeń oświetleniowych do wnętrz, ele-
mentów oświetleniowych, filtrów do urządzeń oświetlenio-
wych, filtrów do użycia z lampami, filtrów kolorów do urzą-
dzeń oświetleniowych, fluorescencyjnych elektrycznych 
elementów oświetleniowych do wnętrz, fluorescencyjnych 
urządzeń oświetleniowych, halogenowych architektonicz-
nych instalacji oświetleniowych, instalacji oświetleniowych, 
instalacji oświetleniowych z diodami elektroluminescencyj-
nymi, lamp bezpieczeństwa LED, lamp do celów oświetle-
niowych, lamp elektrycznych do oświetlenia zewnętrznego, 
lamp elektrycznych do oświetlenia wnętrz, lamp LED, lamp 
oświetleniowych, listew świetlnych, osprzętu oświetleniowe-
go, osprzętu do żarówek, oświetlenia kopułowego do mebli, 
oświetlenia ogrodowego, oświetlenia ściennego, oświetle-
nia typu LED zewnętrznego, oświetlenia sufitowego, oświe-
tlenia sufitowego typu downlight, podświetlanych przyci-
sków, przewodów świetlnych do celów oświetleniowych, 
świateł punktowych do oświetlenia domowego, świateł 
sufitowych, świateł do mocowania na szynach, szyn oświe-
tleniowych jako urządzenia oświetleniowe, transformatorów 
oświetleniowych, urządzeń i instalacji oświetleniowych, 
urządzeń oświetleniowych LED, urządzeń oświetleniowych 
z organicznymi diodami elektroluminescencyjnymi, wypo-
sażenia oświetleniowego, wyposażenia oświetleniowego ze-
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wnętrznego, zespołów świetlnych, źródeł światła o pełnym 
spektrum światła, światełek elektrycznych do ozdób świą-
tecznych, ozdób świetlnych na drzewka bożonarodzeniowe, 
elektrycznych światełek okolicznościowych, elektrycznych 
urządzeń oświetlenia dekoracyjnego, sznurów kolorowych 
lampek do celów dekoracyjnych, ozdobnych zestawów 
oświetleniowych, oświetlenia nastrojowego, oświetlenia 
nastrojowego LED, lamp do dekoracji świątecznych, koloro-
wych światełek do dekoracji świątecznych, lampek elektrycz-
nych na choinki, instalacji do oświetlania choinek.

(210) 500889 (220) 2019 06 07
(731) HANKIEWICZ MARCIN HMC INTERNET SOLUTIONS, 

Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) magazynuj.pl WSZYSTKO DO MAGAZYNU

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 19.19.99
(510), (511) 35 sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, 
sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych produk-
tów wyposażenia magazynów, w tym: pojemników magazy-
nowych, skrzyniopalet, koszy siatkowych i nadstawek pale-
towych, worków BIG BAG, opakowań z tworzyw sztucznych, 
pojemników na odpady przemysłowe, wanien ociekowych, 
sorbentów (środków absorpcyjnych), przemysłowych wóz-
ków transportowych, wygrodzeń i taśm ostrzegawczych, 
szafek na klucze, szafek przegródkowych, apteczek przemy-
słowych, osłon regałów magazynowych, odbojów magazy-
nowych, barierek ochronnych, słupków stalowych, stelaży 
pod czytniki kart, półek siatkowych, palet, palet słupkowych, 
uszczelek z gumy, latarek beziskrowych, noży i ostrzy tech-
nicznych, mat i akcesoriów antystatycznych, wciągników 
i podnośników, zawiesi pasowych, elementów stalowych 
na wymiar, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy za po-
średnictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, 
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednic-
twem mediów społecznościowych, dystrybucja materiałów 
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), analizy 
rynkowe, badania rynku, badania opinii publicznej, zarzą-
dzanie w zakresie zamówień handlowych, edytorskie usługi 
w zakresie reklamy, handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom.

(210) 500893 (220) 2019 06 07
(731) Living Euphoria Ltd, Londyn, GB
(540) (znak słowny)
(540) MoneyGenius
(510), (511) 35 marketing finansowy, marketing afiliacyjny, 
marketing internetowy, marketing cyfrowy, informacja mar-
ketingowa, kampanie marketingowe, usługi marketingowe, 
reklama i marketing, dostarczanie informacji marketingowej, 
przygotowywanie planów marketingowych, planowanie 
strategii marketingowych, dostarczanie informacji marketin-
gowych, doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, 
usługi w zakresie marketingu gospodarczego, usługi dorad-
cze w zakresie marketingu, usługi doradztwa w zakresie mar-
ketingu, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, dostar-
czanie biznesowych informacji marketingowych, doradztwo 
dotyczące zarządzania marketingowego, usługi reklamowe 
i marketingowe, doradztwo reklamowe i marketingowe, 
analiza w zakresie marketingu, udzielanie informacji doty-
czących marketingu, pomoc w zakresie marketingu, porady 

w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie marketingu, 
marketing imprez i wydarzeń, analiza trendów marketingo-
wych, doradztwo marketingowe w zakresie mediów spo-
łecznościowych, usługi marketingowe za pośrednictwem 
wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze w zakresie 
marketingu afiliacyjnego, usługi konsultingowe w zakresie 
marketingu internetowego, doradztwo biznesowe w za-
kresie marketingu strategicznego, organizacja i przeprowa-
dzanie wydarzeń marketingowych, badania w dziedzinie 
strategii marketingowych, doradztwo w zakresie zarządza-
nia marketingowego, opracowywanie strategii i pomysłów 
marketingowych, usługi reklamowe i marketingowe on-line, 
usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi re-
klamowe, marketingowe i promocyjne, badania rynku i ba-
dania marketingowe, opracowywanie i wdrażanie strategii 
marketingowych na rzecz innych, doradztwo i zarządzanie 
biznesowe w zakresie działalności marketingowej, usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
bloga, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, 
marketingu i publicity, doradztwo w dziedzinie zarządzania 
działalnością gospodarczą i marketingu, promocja, rekla-
ma i marketing stron internetowych on-line, dostarczanie 
informacji marketingowych za pośrednictwem stron inter-
netowych, usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu 
mediów audiowizualnych, usługi marketingowe świadczone 
za pomocą sieci cyfrowych, usługi reklamowe i marketingo-
we świadczone kanałów łącznościowych, usługi doradcze 
dotyczące reklamy, promocji i marketingu, usługi badawcze 
w zakresie reklamy i marketingu, porady w zakresie działalno-
ści gospodarczej dotyczące marketingu, doradztwo w zakre-
sie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, marke-
ting towarów i usług na rzecz innych, dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, produkcja 
nagrań wideo w celach marketingowych, produkcja nagrań 
dźwiękowych do celów marketingowych, porady w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie 
zarządzania marketingowego, organizowanie i prowadze-
nie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób 
trzecich, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie rekla-
my, marketingu i promocji, usługi reklamowe i marketingo-
we świadczone za pomocą mediów społecznościowych, 
informacja lub badania w zakresie działalności gospodarczej 
i marketingu, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usługi 
w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), 41 wykłady 
na temat umiejętności marketingowych, kursy szkoleniowe 
w zakresie planowania strategicznego związanego z rekla-
mą, promocją, marketingiem i biznesem, organizacja szko-
leń, szkolenia biznesowe, szkolenia edukacyjne, kursy szko-
leniowe, organizowanie szkoleń biznesowych, zapewnianie 
szkoleń on-line, organizowanie kursów szkoleniowych, orga-
nizowanie programów szkoleniowych, nauczanie i szkolenia, 
trening osobisty [szkolenie], szkolenie i instruktaż, prowa-
dzenie warsztatów [szkolenia], szkolenia w zakresie reklamy, 
doradztwo w zakresie szkoleń, udostępnianie informacji 
dotyczących szkoleń, zapewnianie kursów szkoleniowych, 
usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi szkoleniowe dla biz-
nesu, szkolenia związane z finansami, szkolenia w dziedzinie 
biznesu, zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, usługi 
doradcze w zakresie szkoleń, doradztwo w zakresie szkoleń 
biznesowych, zapewnianie kursów szkoleniowych on-line, 
produkcja szkoleniowych filmów wideo, warsztaty w celach 
szkoleniowych, usługi instruktażowe i szkoleniowe, orga-
nizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], szkolenia 
w zakresie umiejętności biznesowych, usługi szkoleniowe 
w dziedzinie finansów, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów szkoleniowych, kursy szkoleniowe w dziedzinie finan-
sów, usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, usługi 
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edukacyjne w zakresie szkoleń biznesowych, publikowanie 
przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, organizacja 
i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, przygotowanie 
prezentacji do celów szkoleniowych, przygotowywanie, or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], usługi 
organizowania i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, 
organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkolenio-
wych, usługi w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, 
usługi doradztwa dotyczące opracowywania kursów szkole-
niowych, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsz-
tatów [szkolenia], zapewnianie kursów szkoleniowych na te-
mat zarządzania biznesowego, usługi w zakresie organizacji 
i prowadzenia kursów szkoleniowych, doradztwo zawodo-
we i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], usługi 
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, or-
ganizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], pu-
blikowanie, udostępnianie publikacji elektronicznych, publi-
kacja materiałów edukacyjnych, publikowanie drukowanych 
materiałów edukacyjnych, udostępnianie publikacji on-line, 
publikowanie podręczników dotyczących zarządzania biz-
nesowego, udostępnianie elektronicznych publikacji on-li-
ne, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, 
edukacyjne usługi doradcze, kursy edukacyjne dotyczące 
finansów, nauczanie, organizacja i przeprowadzanie kursów 
edukacyjnych, opracowywanie materiałów edukacyjnych, 
organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkole-
niowych, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach 
edukacyjnych, prowadzenie kursów edukacyjnych z zakre-
su biznesu, prowadzenie kursów, prowadzenie warsztatów 
edukacyjnych w dziedzinie biznesu, prowadzenie kursów 
edukacyjnych, prowadzenie kursów instruktażowych.

(210) 500900 (220) 2019 06 07
(731) JAKUBOWSKI MARIUSZ DIGITAL TECHNIK, Rumia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) digital technik wizja bezpieczeństwa

(531) 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.14, 26.15.05, 
26.11.05, 26.11.06

(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa cyfro-
wych kamer wideo, kamer aktywowanych ruchem, kamer 
bezpieczeństwa, kamer do telewizji przemysłowej, kamer 
na podczerwień, kamer monitorujących sieć, kamer nadzo-
rujących, kamer termowizyjnych, kamer wideo, kamer wideo 
do nadzoru, kamer wideo przystosowanych do celów mo-
nitoringowych, sieciowych kamer monitorujących do nad-
zoru, kamer z opcją podglądu wielu klatek, mechanizmów 
kontroli dostępu, automatycznych systemów kontroli do-
stępu, automatycznych urządzeń kontroli dostępu, automa-
tycznych zespołów kontroli dostępu, biometrycznych syste-
mów kontroli dostępu, elektronicznych systemów kontroli 
dostępu do drzwi ryglowanych, elektronicznych systemów 
kontrolowania dostępu do budynków, elektrycznych insta-
lacji do kontroli dostępu, elektrycznych jednostek kontrol-
no - sterujące dostępem, elektrycznych systemów kontroli 
dostępu, elektrycznych urządzeń do kontroli dostępu, elek-
trycznych zespołów kontrolno - sterujące dostępem, kart 

kontroli dostępu magnetycznych lub kodowanych, kurtyn 
świetlnych bezpieczeństwa do systemów kontroli dostępu 
do obszaru, kurtyn świetlnych bezpieczeństwa obwodowej 
kontroli dostępu, oprogramowania do kontroli systemów 
środowiskowych, oprogramowania do kontroli systemów za-
bezpieczających i dostępu do budynków, programów kom-
puterowych do umożliwiania i kontroli dostępu, czujników 
przeciwpożarowych, instalacji tryskaczy przeciwpożarowych, 
oszklonych ostrzegaczy przeciwpożarowych, przeciwpożaro-
wych drabinek ewakuacyjnych jako sprzętu bezpieczeństwa, 
przeciwpożarowych systemów tryskaczy, tryskaczy jako sys-
temów przeciwpożarowych, urządzeń przeciwpożarowych, 
systemów przeciwpożarowych, systemów wykrywania po-
żarów, systemów gaszenia pożarów, alarmowych systemów 
bezpieczeństwa innych niż do pojazdów, alarmów, alarmów 
akustycznych, alarmów antywłamaniowych, alarmów bez-
pieczeństwa, alarmów do wykrywania gazów łatwopalnych, 
alarmów do wykrywania przecieków wody, alarmów dźwię-
kowych innych niż do pojazdów, alarmów i urządzeń ostrze-
gawczych, alarmów ostrzegawczych innych niż do pojazdów, 
centralnych jednostek alarmowych, czujników do alarmów, 
dzwonków alarmowych, dzwonków alarmowych elek-
trycznych, elektronicznych alarmów antywłamaniowych, 
elektrycznych alarmów dymu, elektrycznych alarmów po-
żarowych, elektrycznych i elektronicznych alarmów antyw-
łamaniowych, instalacji alarmowych, nadajników sygnałów 
alarmowych, paneli sterowania do alarmów bezpieczeństwa, 
przekaźników do emitowania sygnałów alarmowych, przy-
cisków alarmowych, systemów alarmowych, systemów mo-
nitorowania alarmów, urządzeń rejestrujących wyniki pracy, 
głośników, głośników audio, głośników do wideokonferencji, 
głośników z wbudowanymi wzmacniaczami, systemów gło-
śnikowych, wzmacniaczy sygnałów, wzmacniaczy stereo, 
wzmacniaczy dźwięku, wzmacniaczy audio, wzmacniaczy, 
tunerów wzmacniaczy, mikrofonów, zestawów słuchawek 
z mikrofonem, mikrofonów do urządzeń łączności, mikserów 
do mikrofonów, mikserów dźwięku, mikserów audio, cyfro-
wych pulpitów mikserskich, mikserów dźwięku z wbudowa-
nymi wzmacniaczami, sprzętu konferencyjnego audio, sieci 
telekomunikacyjnych, bezprzewodowych urządzeń do sieci 
lokalnych, łączników do dostępu do sieci bezprzewodowej, 
urządzeń do transmisji strumieniowej treści medialnych 
w lokalnych sieciach bezprzewodowych, oprogramowa-
nia komputerowego do łączności za pośrednictwem sieci 
bezprzewodowych, okablowania sieciowego, okablowania 
łącznościowego, sieci teleinformatycznych, okablowania, 
37 instalowanie sieci telekomunikacyjnych, instalowanie 
urządzeń sieci komunikacyjnych, instalowanie sieci łączno-
ści elektronicznej, instalowanie urządzeń do sieci danych, 
instalowanie bezprzewodowego sprzętu telekomunikacyj-
nego i bezprzewodowych lokalnych sieci komputerowych, 
instalowanie alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie 
alarmów przeciwpożarowych, instalacja aktywnej ochrony 
przeciwpożarowej, instalacja przemysłowej ochrony przeciw-
pożarowej, instalacja pasywnej ochrony przeciwpożarowej, 
instalacja systemów ewakuacji przeciwpożarowej, instalowa-
nie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, przeciwpoża-
rowe zabezpieczanie budynków w trakcie budowy, montaż 
i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, usługi 
doradcze związane z instalacją sprzętu przeciwpożarowego, 
udzielanie informacji dotyczących naprawy lub konserwacji 
alarmów przeciwpożarowych, naprawa alarmów przeciwpo-
żarowych, naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, konser-
wacja alarmowych instalacji przeciwpożarowych, naprawa 
lub konserwacja alarmów przeciwpożarowych, konserwacja 
i naprawa systemów alarmu przeciwpożarowego, konserwa-
cja i serwisowanie systemów alarmów przeciwpożarowych, 
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instalacja systemów zabezpieczających, naprawa systemów 
stereo, instalowanie systemów wykrywania pożarów, instala-
cja systemów telewizji przemysłowej, instalowanie systemów 
kontroli dostępu, instalacja systemów gaszenia pożaru, insta-
lacja systemów tłumienia ognia, konserwacja i naprawa sys-
temów komunikacyjnych, instalacja systemów fizycznej kon-
troli dostępu, instalacja systemów ochrony przed piorunami, 
konserwacja i naprawa systemów kontroli dostępu, konser-
wacja i naprawa systemów wykrywania pożaru, konserwacja 
i naprawa systemów ewakuacji przeciwpożarowej, konserwa-
cja i naprawa systemów gaszenia pożaru, instalacja sprzętu 
komputerowego do systemów komputerowych, usługi infor-
macyjne związane z instalacją systemów zabezpieczających, 
konserwacja i naprawa systemów fizycznej kontroli dostępu, 
usługi informacyjne w zakresie konserwacji systemów zabez-
pieczających, instalacja alarmów, naprawa alarmów, usługi 
w zakresie instalowania alarmów, 42 projektowanie i opraco-
wywanie produktów inżynieryjnych, badania projektów inży-
nieryjnych, projektowanie techniczne, opracowywanie pro-
jektów technicznych, planowanie projektów technicznych, 
doradztwo techniczne związane z projektowaniem, oceny 
techniczne związane z projektowaniem, usługi w zakresie 
projektowania technicznego, projektowanie i planowanie 
techniczne sieci telekomunikacyjnych, projektowanie i plano-
wanie sieci teleinformatycznych, projektowanie i planowanie 
techniczne sprzętu telekomunikacyjnego, usługi w zakresie 
przemysłowego projektowania technicznego, usługi w za-
kresie wspomaganego komputerem projektowania i rysunku 
technicznego, doradztwo techniczne w zakresie zapobie-
gania pożarom, usługi projektowania w zakresie systemów 
telewizji przemysłowej, usługi projektowania w zakresie sys-
temów przeciwpożarowych, usługi projektowania w zakresie 
systemów kontroli dostępu, usługi projektowania w zakresie 
systemów nagłośnieniowych, usługi projektowania w zakre-
sie systemów alarmowych.

(210) 500902 (220) 2019 06 07
(731) RĘBISZ ANETA BARBARA PHU WITGLASS, Radomsko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) witglass

(531) 29.01.14, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.25, 25.12.25
(510), (511) 37 usługi szklarskie, szklenie jako obróbka szkła, 
wstawianie szkła, szklenie okien, usługi szklenia budyn-
ków, montaż dodatkowej warstwy szkła, wstawianie szkła 
i wstawianie szyb, montaż i naprawa szkła płaskiego, usługi 
w zakresie montażu i naprawy szkła płaskiego, lakierowanie, 
malowanie i lakierowanie, 40 cięcie szkła okiennego, pole-
rowanie szkła, fazowanie szkła, hartowanie szkła, laminowa-
nie tafli szkła, wygładzanie powierzchni szkła, obróbka szkła 
w celu zmiany właściwości optycznych, barwienie tafli szkla-
nych poprzez obróbkę powierzchni, usługi malowania szkła, 
trawienie szkła, szlifowanie szkła optycznego, frezowanie, 
wiercenie otworów w szkle, laminowanie szkła.

(210) 500906 (220) 2019 06 07
(731) MAZGAJSKA BEATA IFA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AQUASURE H₂
(510), (511) 8 urządzenia stosowane w zabiegach kosme-
tycznych do oczyszczania skóry za pomocą oczyszczania 
wodorowego.

(210) 500911 (220) 2019 06 10
(731) DOVI DTT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SD FOODS

(531) 29.01.03, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.12, 27.05.17, 28.03.99
(510), (511) 16 opakowania na żywność, materiały do opako-
wywania, 29 gotowe dania warzywne, gotowe dania z mię-
sa, owoce przetworzone, ryby, owoce morza i mięczaki, nie-
żywe, drób, wołowina, wieprzowina, kaczka gotowana, tofu, 
zupy, oleje i tłuszcze, suszone pędy bambusa, mrożone pędy 
bambusa, przetworzone kiełki fasoli, mrożone produkty ryb-
ne, produkty mięsne mrożone, warzywa mrożone, mrożone 
owoce, mrożone frytki, mrożone owoce morza, mrożone po-
siłki składające się głównie z kurczaka,  mrożone posiłki skła-
dające się głównie z ryb, mrożone posiłki składające się głów-
nie z drobiu, mrożone posiłki składające się głównie z mięsa, 
mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, 
30 ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, mro-
żone posiłki składające się głównie z makaronu, mrożone po-
siłki składające się głównie z ryżu, mrożone produkty z ciasta 
nadziewane warzywami, mrożone produkty z ciasta nadzie-
wane mięsem, mrożone wyroby piekarnicze, sajgonki, ma-
karony, dania na bazie ryżu, produkty żywnościowe z ciasta, 
sosy sałatkowe, produkty żywnościowe na bazie zbóż prze-
znaczone do spożycia przez ludzi, produkty żywnościowe 
z ryżu, wyroby cukiernicze, słodycze o smaku owocowym, 
słodycze czekoladowe, kawa, herbata, sosy, ciasta mrożone, 
31 świeże kiełki fasoli, świeże pędy bambusa, 32 napoje bez-
alkoholowe, napoje owocowe, napoje warzywne, 43 restau-
racje samoobsługowe, restauracje oferujące dania na wynos, 
przygotowywanie posiłków i napojów, bary, usługi barów 
i restauracji, usługi kateringowe, usługi restauracyjne, usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, serwowanie jedzenia i na-
pojów, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i ba-
rach, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje 
do bezpośredniego spożycia.

(210) 500912 (220) 2019 06 10
(731) GODLEWSKA MONIKA HIGHER, Żarów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HIGHER PROFESJONALNI NA KAŻDYM SZCZEBLU

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 
26.04.02, 26.04.05, 26.04.18

(510), (511) 6 drabiny metalowe, metalowe drabiny skła-
dane i drabiny, drabiny ze stopniami metalowymi, drabiny 
metalowe do bibliotek, drabiny wykonane całkowicie z me-
talu, ruchomy stopnie [drabiny] z metalu, drabiny wykona-
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ne głównie z metalu, drabiny i rusztowania, z metalu, pre-
fabrykowane metalowe budowlane zestawy montażowe, 
metalowe schody do użytku z rusztowaniem, schody (obu-
dowy -) metalowe, schody z metalu, schody pokładowe dla 
pasażerów, ruchome, metalowe, przenośne podwieszane 
platformy robocze [rusztowania metalowe], metalowe po-
mosty robocze stosowane do rusztowań, metalowe plat-
formy robocze [rusztowania], metalowe pomosty robocze, 
metalowe platformy robocze [wieże rusztowań], aluminiowe 
szczeble do drabin, metalowe przenośniki grawitacyjne [zsy-
py], pojemniki metalowe [magazynowanie, transport], rynny 
zsypowe z metalu [inne niż części maszyn], rusztowania me-
talowe elewacyjne, prefabrykowane rusztowania metalowe, 
szkieletowe rusztowania metalowe, rusztowania wieżowe 
z metalu, metalowe rusztowania do budynków, przenośne 
platformy metalowe [rusztowania], rusztowania metalowe 
do celów budowlanych, 7 łuparki do drewna [maszyny], pi-
larki do drewna, piły [maszyny], piły tarczowe, elektryczne 
piły do drewna, piły z napędem mechanicznym, piły wyrzy-
narki [maszyny], piły elektryczne, piły silnikowe, piły taśmo-
we, piły o napędzie innym niż ręczny, kosy [maszyny], elek-
tryczne kosy ogrodowe, kosiarki, kosiarki [maszyny], kosiarki 
mechaniczne, kosiarki spalinowe, elektryczne kosiarki do tra-
wy, kosiarki do trawy [maszyny], kosiarki żyłkowe do użytku 
ogrodniczego, przyrządy tnące kosiarki [części do maszyn], 
kosiarki żyłkowe [urządzenia do trawnika i ogrodu zasilane 
elektrycznie], spawarki, automatyczne spawarki elektryczne, 
spawarki elektryczne, podnośniki [urządzenia], podnośniki 
[windy], stalowe podnośniki, podnośniki do ładunków, pod-
nośniki do materiałów, windy i podnośniki, podnośniki me-
chaniczne i hydrauliczne, pneumatycznie obsługiwane pod-
nośniki [maszyny], podnośniki do przeładunku materiałów, 
glebogryzarki ogrodowe, glebogryzarki, ubijaki elektryczne, 
betoniarki, pługi śnieżne, pługi, spawarki gazowe, spawarki 
laserowe, spawarki łukowe, spawarki i lutownice, spawarki 
łukowe [elektryczne maszyny], spawarki do tworzyw sztucz-
nych, spawarki gazowe [maszyny], spawarki wysokiej często-
tliwości, 8 łuparki do drewna [narzędzia obsługiwane ręcz-
nie], rębaki [noże], piły wyrzynarki [narzędzia obsługiwane 
ręcznie], kosy obsługiwane ręcznie, kosy, podkaszarki ręczne, 
kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], podnośniki, podnośni-
ki obsługiwane ręcznie, ubijaki [narzędzia], ubijaki do gruntu 
[narzędzia], betoniarki obsługiwane ręcznie, 12 wózki-wy-
wrotki, wywrotki, taczki, ręcznie obsługiwane wózki, wózki 
transportowe platformowe, wózki towarowe i bagażowe, 
19 zsypy (niemetalowe -) do celów budowlanych, ruchome 
podesty [konstrukcje] zrobione z materiałów niemetalo-
wych, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszy-
nami budowlanymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z ręcznymi narzędziami do budowy.

(210) 500916 (220) 2019 06 10
(731) KOWALSKA DOROTA JUSTYNA, Słupno
(540) (znak słowny)
(540) HEART;2; ART.
(510), (511) 35 reklamy kinowe, produkcja reklam kinowych, 
reklama w zakresie filmów kinowych, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z materiałami artystycznymi, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z materiałami artystycznymi, nego-
cjowanie transakcji handlowych w zakresie działalności arty-
stycznej, usługi impresariów w działalności artystycznej, im-
presariat w działalności artystycznej, usługi agencji wyszuki-
wania talentów [impresariat w działalności artystycznej, 
usługi rezerwacji zatrudnienia dla artystów scenicznych, 
udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Interne-
cie, wynajem billboardów, wynajem bilbordów reklamo-

wych, wynajem billboardów reklamowych, wynajem mate-
riałów reklamowych, wynajem pomocy reklamowych, wy-
najmowanie przestrzeni reklamowej, wynajem bilbordów 
[tablic reklamowych], wynajem powierzchni reklamowej 
w pociągach, wynajem tablic do celów reklamowych, wyna-
jem przestrzeni reklamowej on-line, wynajem przestrzeni 
reklamowej w Internecie, wynajem powierzchni reklamowej 
w broszurach, udostępnianie i wynajem powierzchni rekla-
mowej, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wy-
najem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, 
wynajem powierzchni reklamowej na stronach interneto-
wych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środ-
kach przekazu, wynajem czasu na emisje reklam w kinach, 
usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu czasu reklamowe-
go i powierzchni reklamowych, wynajem przestrzeni rekla-
mowych w Internecie na potrzeby ogłoszeń o pracę, wynaj-
mowanie wszelkich materiałów promocyjnych i służących 
do prezentacji marketingowych, wynajem powierzchni re-
klamowej w mieniu należącym do kolei, wynajem po-
wierzchni, czasu i materiałów reklamowych, pomoc w pro-
wadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i admini-
strowanie działalności gospodarczej, usługi reklamowe, mar-
ketingowe i promocyjne, usługi reklamowe, promocyjne 
i marketingowe, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
handlowymi w zakresie public relations, prowadzenie badań 
w dziedzinie public relations, pokazy [do celów promocyj-
nych/reklamowych, przygotowywanie pokazów w celach 
handlowych, przygotowywanie pokazów w celach reklamo-
wych, usługi prezentowania produktów na wystawach skle-
powych przez modelki lub modeli, prezentowanie produk-
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, prezento-
wanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, pokazy 
towarów do celów promocyjnych, prezentowanie produk-
tów finansowych w mediach komunikacji dla celów sprzeda-
ży detalicznej, prezentacje towarów i usług, przygotowywa-
nie i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach rekla-
mowych, przygotowywanie wystaw w celach handlowych, 
przygotowywanie wystaw do celów działalności gospodar-
czej, przygotowywanie wystaw w celach komercyjnych, or-
ganizowanie i prowadzenie wystaw w celach reklamowych, 
organizowanie i prowadzenie pokazów w celach reklamo-
wych, prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie po-
kazów handlowych targów handlowych w celach komercyj-
nych i reklamowych, przeprowadzanie wystaw w celach 
handlowych, prowadzenie wystaw w celach biznesowych, 
przygotowywanie wystaw w celach biznesowych, organizo-
wanie i prowadzenie targów w celach handlowych lub rekla-
mowych, prowadzenie pokazów handlowych, prowadzenie 
wystaw w ramach wirtualnych targów handlowych on-line, 
organizowanie i prowadzenie wystaw handlowych, promo-
wanie i przeprowadzanie targów handlowych, organizowa-
nie i prowadzenie wystaw sztuki w celach komercyjnych lub 
reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ra-
mach targów handlowych, prowadzenie targów w sektorze 
motoryzacyjnym, organizowanie i przeprowadzanie wystaw 
handlowych, organizowanie wystaw i targów w celach biz-
nesowych i promocyjnych, prowadzenie wystaw w celach 
reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw w ce-
lach handlowych, organizacja pokazów mody w celach pro-
mocyjnych, organizowanie i prowadzenie wystaw i pokazów 
handlowych, promocja targów do celów handlowych, orga-
nizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach, zapewnianie 
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazy-
nach, udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopi-
smach, gazetach i magazynach, udostępnianie przestrzeni 
reklamowej w mediach elektronicznych, udostępnianie 
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przestrzeni reklamowej za pomocą środków elektronicznych 
oraz globalnych sieci informacyjnych, dystrybucja materia-
łów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, 
w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystanso-
wej) w kraju lub poza nim, dystrybucja materiałów promo-
cyjnych, mianowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek, 
zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystan-
sowej [zarówno poza granice jak i w kraju], dystrybucja mate-
riałów promocyjnych, dystrybucja pocztowych przesyłek re-
klamowych i dodatków reklamowych dołączonych do zwy-
kłych wydań, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów re-
klamowych [ulotek, broszur, ulotek informacyjnych i próbek], 
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
[ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], 
próbki (kolportaż -), dystrybucja ulotek, broszur, druków 
i próbek do celów reklamowych, usługi dystrybucji materia-
łów reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednic-
twem poczty w celu przyciągnięcia nowych klientów i utrzy-
mania istniejącej bazy klientów, dystrybucja prospektów 
i próbek do celów reklamowych, rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych przez pocztę, dystrybucja ulotek pro-
mocyjnych, dystrybucja próbek reklamowych, rozprowadza-
nie próbek dla celów reklamowych, kolportaż próbek, przy-
gotowywanie dystrybucji próbek reklamowych w odpowie-
dzi na zapytania telefoniczne, rozpowszechnianie reklam 
na rzecz osób trzecich przez Internet, dystrybucja produk-
tów do celów reklamowych, przygotowywanie dystrybucji 
ulotek reklamowych w odpowiedzi na zapytania telefonicz-
ne, rozpowszechnianie produktów do celów reklamowych, 
dystrybucja prospektów i próbek, organizowanie dystrybucji 
próbek reklamowych, rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych i promocyjnych, promocja towarów i usług osób 
trzecich poprzez dystrybucję kuponów, dystrybucja pro-
spektów do celów reklamowych, usługi relacji z mediami, 
36 wynajem sal wystawowych, wynajem domów, wynajem 
budynków, wynajem nieruchomości, wynajem domów 
do wynajęcia, usługi wynajmu mieszkań, wynajem pomiesz-
czeń handlowych, wynajem pomieszczeń biurowych, wyna-
jem powierzchni biurowej, organizowanie wynajmu nieru-
chomości, wynajem biur do coworkingu, wynajem miesz-
kań, studio i pokoi, wynajem nieruchomości i majątku, wyna-
jem lokali na cele biurowe, biuro wynajmu mieszkań, dzierża-
wa lub wynajem budynków, wynajmowanie pomieszczeń 
biurowych [nieruchomości,] dzierżawa i wynajem pomiesz-
czeń handlowych, wynajem i dzierżawa zakwaterowania sta-
łego, usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu bu-
dynków, udzielanie informacji związanych z wynajmem bu-
dynków, wynajem miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej, 
wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, orga-
nizowanie najmu nieruchomości na wynajem, wynajem 
mieszkań i pomieszczeń biurowych, 37 stawianie scenogra-
fii, 38 zapewnianie i wynajmowanie czasu dostępu do kom-
puterowych baz danych, 41 filmy kinowe (produkcja -), mon-
taż filmów kinowych, produkcja filmów kinowych, produkcja 
wcześniej nagranych filmów kinowych, produkcja filmów 
telewizyjnych i kinowych, wypożyczanie scenografii, impre-
sariat artystyczny, usługi artystów estradowych, usługi malo-
wania artystycznego murali, kierownictwo artystyczne arty-
stów estradowych, zarządzanie stroną artystyczną spektakli 
teatralnych, zarządzanie stroną artystyczną występów mu-
zycznych, zarządzanie stroną artystyczną lokali muzycznych, 
zarządzanie stroną artystyczną lokali rozrywkowych, organi-
zacja imprez kulturalnych i artystycznych, usługi artystów 
estradowych wykorzystujących umiejętności cyrkowe, usłu-
gi rozrywkowe świadczone przez artystów scenicznych, 
usługi artystów estradowych świadczone przez muzyków, 
zamawianie artystów estradowych na imprezy (usługi orga-

nizatora), organizowanie konkursów artystycznych, pozowa-
nie artystom, wynajmowanie modeli do pozowania arty-
stom, pozowanie dla artystów, usługi wynajmu związane 
ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, trybuny (wy-
najem -), wynajem instrumentów muzycznych, wynajem 
gier kasynowych, wynajmowanie maszyn rozrywkowych, 
wynajmowanie koni do rekreacji, wynajmowanie maszyn 
do gier, wynajem maszyn i urządzeń rozrywkowych, usługi 
wynajmu automatów do gier, wynajem dmuchanych do-
mów do skakania, wynajem konsoli do gier, usługi bibliotecz-
ne i wynajem mediów, wynajem obiektów i sprzętu do reali-
zacji programów telewizyjnych, wynajem sprzętu i urządzeń 
audiowizualnych i fotograficznych, wynajem sprzętu sporto-
wego i obiektów sportowych.

(210) 500935 (220) 2019 06 10
(731) POLSKI HOLDING HOTELOWY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PHH
(510), (511) 35 usługi reklamowe dotyczące nieruchomo-
ści, zarządzanie hotelami, zarządzanie administracyjne ho-
telami, zarządzanie biznesowe hotelami, usługi reklamowe 
dotyczące hoteli, usługi zarządzania hotelami [dla osób trze-
cich], dostarczanie informacji porównawczych w zakresie 
cen pokoi hotelowych, usługi doradztwa związane z admi-
nistrowaniem i zarządzaniem hotelami, 36 wynajem nieru-
chomości, dzierżawa nieruchomości, zarządzanie nierucho-
mością, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie 
portfelem nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, 
37 konserwacja nieruchomości, remont nieruchomości, bu-
dowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomo-
ści komercyjnych, 39 organizowanie podróży z i do hotelu, 
40 przetwarzanie żywności i napojów, 41 usługi rozrywko-
we świadczone przez hotele, 43 usługi hotelowe, hotelowe 
usługi kateringowe, usługi restauracji hotelowych, rezerwa-
cja miejsc w hotelach.

(210) 500942 (220) 2019 06 10
(731) PRAXTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRAXTON

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.04
(510), (511) 35 biura pośrednictwo pracy, 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-
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rów prądu, instalacja systemów oświetlenia elektrycznego 
i systemów elektroenergetycznych, tynkowanie, nakładanie 
wy lewki posadzkowej, tapetowanie, budowa domów.

(210) 500952 (220) 2019 06 10
(731) SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała

(540) (znak słowny)
(540) Górska Chmurka
(510), (511) 29 produkty nabiałowe, ser, biały ser, ser wędzo-
ny, tłuszcze jadalne, masło.

(210) 500953 (220) 2019 06 10
(731) SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała

(540) (znak słowny)
(540) Górskie Gronie
(510), (511) 29 produkty nabiałowe, ser, biały ser, ser wędzo-
ny, tłuszcze jadalne, masło.

(210) 500962 (220) 2019 06 10
(731) DRZYZGA DANIELA DARIA INVEST, Katowice
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 05.05.20, 25.01.25, 09.05.25, 17.02.25, 26.07.25
(510), (511) 14 zegarki damskie, zegarki męskie, biżuteria 
i wyroby jubilerskie, wyroby jubilerskie z metali nieszlachet-
nych, wyroby jubilerskie z metali szlachetnych, przyrządy 
do mierzenia czasu, pudełka na biżuterię, pudełka na ze-
garki, bransoletki, naszyjniki, kolczyki, pierścionki, akceso-
ria do zegarków, przyrządy zegarmistrzowskie, przyrządy 
chronometryczne.

(210) 500965 (220) 2019 06 10
(731) UFA ROBERT RYSZARD, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H hiszpanuj

(531) 16.03.13, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.21, 27.05.25
(510), (511) 41 nauczanie indywidualne, usługi w zakresie 
oświaty [nauczanie], usługi edukacyjne świadczone przez 
szkoły, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, kom-
puterowe przygotowanie materiałów do publikacji elektro-

nicznej, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub roz-
rywka], publikowanie on-line elektronicznych książek i cza-
sopism, tłumaczenia, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, 
udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania.

(210) 500976 (220) 2019 06 11
(731) SANTE A. KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bakalia

(531) 01.03.15, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 dietetyczna żywność i substancje do celów 
leczniczych lub weterynaryjnych, suplementy diety dla lu-
dzi i zwierząt, 29 konserwowane, suszone i gotowane owo-
ce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, mięso, ryby, drób, 
dziczyzna, ekstrakty mięsne, chrupki owocowe, produkty 
spożywcze i napoje na bazie soi i innych roślin nie ujęte 
w innych klasach, napoje mleczne, jaja, mleko, produkty 
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, daktyle, masło arachidowe, 
masło kokosowe, pasty na bazie orzechów, przekąski na ba-
zie owoców, rodzynki, 30 artykuły spożywcze pochodzenia 
roślinnego przeznaczone do spożycia lub konserwowania, 
zboża przystosowane do spożycia dla ludzi, napoje na bazie 
kawy, kakao, czekolady lub herbaty, mąka sojowa i produk-
ty spożywcze na bazie mąki sojowej, kawa, herbata, kakao, 
cukier, ryż, tapioka, sago, mąka i produkty spożywcze z ro-
ślin zbożowych, batony zbożowe, przekąski na bazie zbóż, 
wysokoproteinowe batoniki zbożowe wyroby piekarnicze, 
płatki zbożowe suszone, wyroby cukiernicze, słodycze, mu-
esli, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pie-
czenia, sól, musztarda, ocet, sosy nie ujęte w innych klasach, 
sos sojowy, przyprawy, lód, kasza manna, kasza owsiana, 
mąka owsiana grubo zmielona, kasze spożywcze, makarony, 
ryż, marcepan, orzechy w czekoladzie, wyroby cukiernicze 
na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów 
arachidowych, 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne, surowe 
i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, 
słód, orzechy, orzechy kokosowe, orzechy koli, orzechy lasko-
we, orzeszki arachidowe świeże, otręby zbożowe.

(210) 500978 (220) 2019 06 11
(731) KARASEK JANINA TAGOMAGO LIFE, Nawiady
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tagomago.pl

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, kosmetyki do makijażu, 
kosmetyki do pielęgnacji skóry, lakiery do paznokci, kremy 
kosmetyczne, mydła, szampony, maski kosmetyczne, prepa-
raty do demakijażu, farby do włosów, odżywki do włosów, 
35 usługi handlu detalicznego i/lub hurtowego w zakresie 
kosmetyków, usługi handlu detalicznego i/lub hurtowego 
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w zakresie perfum, sprzedaż internetowa kosmetyków i per-
fum, reklama, reklama za pośrednictwem Internetu, promo-
cja sprzedaży dla osób trzecich za pośrednictwem Internetu, 
aukcje internetowe.

(210) 500979 (220) 2019 06 11
(731) VERDINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bronisze

(540) (znak słowny)
(540) Verdina
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa 
w tym sałatki owocowe i warzywne, galaretki, dżemy, kom-
poty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 
31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte 
w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, 
nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, karma dla zwierząt, słód, 
39 usługi transportowe, usługi w zakresie pakowania i skła-
dowania towarów.

(210) 500988 (220) 2019 06 11
(731) BARTECZKO DANIEL, Kędzierzyn-Koźle
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLOOD COFFEE

(531) 11.03.04, 01.15.11, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, bufety, dekorowanie 
żywności, kafeterie, obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoob-
sługowe, rzeźbienie w jedzeniu, snack-bary, usługi barowe, 
usługi restauracyjne.

(210) 500991 (220) 2019 06 11
(731) MEDENTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biłgoraj
(540) (znak słowny)
(540) MEDENTI
(510), (511) 44 usługi dentystyczne, konsultacje dentystycz-
ne, usługi medyczne, stomatologia z sedacją, stomatologia 
zachowawcza, doradztwo związane ze stomatologią, usługi 
doradcze dotyczące implantów protetycznych, usługi klini-
ki dentystycznej, stomatologia kosmetyczna, poradnictwo 
medyczne, usługi rentgenowskie w celach diagnostyki sto-
matologicznej, doradztwo w zakresie pomocy medycznej 
świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel me-
dyczny, pomoc stomatologiczna.

(210) 501004 (220) 2019 06 11
(731) SOBOLEWSKI PAWEŁ WOJCIECH CSR, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) ZMALOWANA
(510), (511) 35 usługi marketingowe, kampanie marketingo-
we, informacja marketingowa, marketing cyfrowy, marketing 
ukierunkowany, marketing internetowy, reklama i marketing, 
marketing dotyczący promocji, administrowanie dotyczące 

marketingu, dostarczanie informacji marketingowej, planowa-
nie strategii marketingowych, opracowywanie ankiet marketin-
gowych, analiza trendów marketingowych, marketing imprez 
i wydarzeń, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi 
doradcze w zakresie marketingu, usługi reklamowe i marke-
tingowe on-line, usługi konsultingowe w zakresie marketingu 
internetowego, doradztwo marketingowe w zakresie mediów 
społecznościowych, usługi marketingowe za pośrednictwem 
wyszukiwarek internetowych, produkcja nagrań dźwiękowych 
do celów marketingowych, produkcja nagrań wideo w celach 
marketingowych, marketing towarów i usług na rzecz innych, 
usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, 
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą 
kanałów łącznościowych, usługi promocyjno-marketingowe 
przy użyciu mediów audiowizualnych, dostarczanie informa-
cji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, 
rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketin-
gu i publicity, usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pośrednictwem bloga, opracowywanie i wdrażanie strategii 
marketingowych na rzecz innych, marketing towarów i usług 
osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społeczno-
ściowych, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez 
marketingowych na rzecz osób trzecich, badania marketingowe 
w dziedzinie kosmetyków, artykułów perfumeryjnych i produk-
tów do pielęgnacji urody, 41 kursy szkoleniowe, prowadzenie 
warsztatów, skomputeryzowane szkolenia, szkolenie i instruk-
taż, nauczanie i szkolenia, produkcja filmów szkoleniowych, 
organizowanie kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów 
szkoleniowych, organizowanie seminariów szkoleniowych, pro-
wadzenie seminariów szkoleniowych, szkolenia dla dorosłych, 
produkcja szkoleniowych filmów wideo, zapewnianie kursów 
szkoleniowych on-line, zapewnianie seminariów szkoleniowych 
on-line, przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, or-
ganizowanie pokazów w celach szkoleniowych, prowadzenie 
kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla 
młodych ludzi i dorosłych, nauka fryzjerstwa, seminaria eduka-
cyjne w zakresie technik fryzjerskich, prezentacja produktów fry-
zjerskich w celach szkoleniowych, usługi edukacyjne dotyczące 
terapii kosmetycznej, seminaria edukacyjne dotyczące terapii 
kosmetycznej, szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, usługi 
edukacyjne w postaci szkół kosmetycznych, usługi szkół pielę-
gnacji urody, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, instruktaż 
w zakresie pielęgnacji ciała, szkolenia w zakresie pielęgnacji 
urody, szkolenie w zakresie higieny, 44 usługi spa, usługi mani-
cure i pedicure, elektroliza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne, 
usługi kosmetyczne, analiza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne 
dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne 
dla włosów, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, kosme-
tyczny zabieg laserowy skóry, usługi kosmetycznej pielęgnacji 
ciała, elektroliza do celów kosmetycznych, kosmetyczne usu-
wanie laserem zbędnych włosów, nakładanie produktów ko-
smetycznych na twarz, usługi w zakresie porad kosmetycznych, 
nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, elektroliza ko-
smetyczna w celu usuwania owłosienia, kosmetyczny zabieg 
laserowy na wzrost włosów, kosmetyczne usuwanie żylaków 
za pomocą lasera, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do ce-
lów kosmetycznych, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i wło-
sy, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, masaże, 
masaż tkanek głębokich, informacje dotyczące masażu, usługi 
zabiegów na cellulit, usuwanie cellulitu z ciała, usługi lecznicze 
dotyczące usuwania cellulitu, usługi mikrodermabrazji, usługi 
w zakresie krioterapii, usługi doradztwa dotyczącego makijażu 
i nakładania makijażu, usługi w zakresie makijażu permanent-
nego, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, 
usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi w za-
kresie naciągania skóry za pomocą lasera, laserowe usuwanie 
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żylaków, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi doradcze 
związane z pielęgnacją skóry, leczenie kosmetyczne grzyba pal-
ców nóg, zabiegi depilacyjne, usługi w zakresie terapii za pomo-
cą światła, gabinety pielęgnacji skóry, salony fryzjerskie, usługi 
salonów fryzjerskich, usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, 
usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, usługi salonu fryzjerskie-
go dla dzieci, usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn.

(210) 501034 (220) 2019 06 12
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) (znak słowny)

(540) ANTIGLUTAN
(510), (511) 5 produkty i preparaty farmaceutyczne, leki 
dla ludzi, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze 
przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, od-
żywki do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, dodat-
ki witaminowe i mineralne, musujące tabletki witaminowe, 
napoje witaminizowane, preparaty multiwitaminowe, pre-
paraty przeciwwirusowe, preparaty witaminowe w postaci 
suplementów diety, witaminy i preparaty witaminowe, zioła 
lecznicze, drażetki [lekarstwa], guma do żucia do celów me-
dycznych, żelki witaminowe.



Klasa 
towarów

2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

Numery zgłoszeń

1

1 492421, 497826, 498928, 498929, 499258, 499358, 499899, 499988, 500514, 500761

2 497862, 499358

3 494136, 496953, 497000, 497343, 497344, 497826, 499087, 499358, 499384, 499557, 499924, 499942, 499950, 
499953, 499957, 499958, 499959, 499961, 499976, 500054, 500064, 500074, 500219, 500485, 500509, 500610, 
500638, 500763, 500978

4 500638

5 493852, 496944, 497000, 497343, 497344, 497758, 498531, 498551, 498552, 498554, 498555, 498928, 498929, 
499384, 499557, 499950, 499953, 499957, 499958, 499959, 499961, 499969, 499970, 499976, 499988, 500054, 
500064, 500074, 500219, 500250, 500252, 500308, 500546, 500612, 500620, 500638, 500976, 501034

6 494134, 496956, 499223, 499658, 499659, 499899, 500611, 500828, 500912

7 494134, 499223, 499612, 500331, 500555, 500595, 500611, 500631, 500912

8 499258, 499358, 500429, 500906, 500912

9 492421, 494134, 494438, 497744, 497933, 499095, 499177, 499396, 499401, 499658, 499659, 499672, 499729, 
499899, 499919, 500126, 500178, 500180, 500437, 500445, 500611, 500631, 500645, 500650, 500652, 500828, 
500879

10 496953, 499601, 499619, 499809, 499950, 499953, 499957, 499958, 499959, 499961, 500064, 500074, 500219, 
500429

11 494134, 499177, 499218, 499221, 499658, 499659, 499809, 500133, 500437, 500503, 500522, 500611, 500879

12 494232, 499566, 499622, 500912

14 494137, 494149, 496913, 499440, 500624, 500628, 500630, 500962

16 494137, 494149, 495158, 496859, 496862, 496866, 496901, 496913, 497493, 497862, 499077, 499428, 499441, 
500126, 500262, 500293, 500351, 500514, 500610, 500911

17 497862, 499077, 499358, 500611

18 496027, 496839, 499619, 499673, 500646, 500809, 500825

19 496956, 499357, 499651, 499658, 499659, 500080, 500088, 500244, 500912

20 495158, 496027, 496839, 496956, 499363, 499619, 500540

21 496839, 499258, 499619, 500540

22 496027, 496956, 499077, 500353

24 496956, 499619, 500516

25 496070, 496866, 498327, 499199, 499205, 499605, 499673, 500177, 500483, 500516, 500596, 500646, 500809, 
500825

26 499673

27 499651, 500607

28 494232, 495158, 496839, 498227, 499619, 500126, 500596, 500627, 500650, 500652

29 493852, 494695, 497337, 497352, 497353, 497354, 497355, 497758, 498079, 498327, 499486, 499487, 499575, 
499578, 499604, 499607, 499608, 499612, 499667, 499692, 499933, 500308, 500610, 500638, 500840, 500911, 
500952, 500953, 500976, 500979

30 494120, 494123, 494690, 494692, 494695, 495130, 495140, 495141, 497378, 497758, 498079, 499145, 499332, 
499336, 499575, 499578, 499667, 499692, 499878, 499879, 499886, 499888, 499890, 499893, 499895, 499897, 
499933, 500109, 500177, 500261, 500610, 500638, 500840, 500875, 500911, 500976

31 494695, 498079, 498928, 498929, 499875, 499933, 500334, 500610, 500638, 500911, 500976, 500979

32 494708, 496397, 498079, 498327, 499002, 499490, 499557, 499692, 499876, 499933, 500050, 500051, 500105, 
500106, 500109, 500177, 500421, 500432, 500512, 500610, 500638, 500911
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1 22

33 498079, 499198, 499207, 499490, 499557, 499692, 499933, 500543, 500544

34 498327, 498531, 498551, 498552, 498554, 498555, 499856

35 493852, 494132, 494134, 494136, 494137, 494149, 494183, 494687, 494691, 495511, 495512, 496027, 496070, 
496839, 496864, 496866, 496901, 496913, 497291, 497308, 497313, 497744, 497928, 498327, 498668, 499028, 
499095, 499179, 499187, 499326, 499330, 499428, 499430, 499441, 499484, 499486, 499511, 499513, 499604, 
499605, 499607, 499608, 499612, 499658, 499659, 499662, 499692, 499805, 499819, 499841, 499851, 499852, 
499854, 499877, 499919, 500080, 500086, 500088, 500089, 500126, 500178, 500180, 500261, 500262, 500265, 
500319, 500331, 500334, 500351, 500393, 500398, 500414, 500421, 500432, 500437, 500522, 500525, 500567, 
500573, 500610, 500624, 500628, 500630, 500631, 500638, 500645, 500650, 500652, 500759, 500763, 500809, 
500825, 500828, 500879, 500889, 500893, 500900, 500912, 500916, 500935, 500942, 500978, 501004

36 494687, 494691, 497744, 497928, 498454, 499223, 499869, 499871, 499873, 499874, 499882, 499883, 499884, 
500177, 500611, 500613, 500916, 500935, 500942

37 492421, 494134, 494183, 497012, 498668, 498889, 499107, 499401, 499899, 500203, 500225, 500244, 500331, 
500398, 500437, 500448, 500480, 500502, 500522, 500631, 500900, 500902, 500916, 500935, 500942

38 486776, 496866, 496901, 497561, 499451, 499513, 500086, 500089, 500126, 500351, 500525, 500916

39 499223, 499430, 499513, 499608, 499651, 499662, 500178, 500180, 500262, 500284, 500398, 500421, 500432, 
500567, 500573, 500631, 500638, 500725, 500726, 500935, 500979

40 494120, 494123, 499107, 499223, 499430, 499899, 500203, 500284, 500398, 500540, 500631, 500828, 500902, 
500935

41 486776, 494132, 494137, 494149, 494438, 494687, 494691, 495158, 496070, 496859, 496862, 496864, 496866, 
496901, 497291, 497308, 497313, 497378, 497928, 498531, 498551, 498552, 498554, 498555, 498828, 498831, 
499095, 499107, 499244, 499363, 499372, 499428, 499430, 499441, 499446, 499511, 499518, 499604, 499607, 
499608, 499612, 499841, 499851, 499852, 499854, 499925, 500086, 500089, 500126, 500262, 500351, 500353, 
500414, 500426, 500454, 500460, 500464, 500480, 500500, 500511, 500585, 500645, 500650, 500652, 500824, 
500893, 500916, 500935, 500965, 501004

42 486776, 494132, 494183, 496956, 497744, 497928, 498520, 499095, 499107, 499401, 499513, 499662, 499664, 
499672, 499899, 500178, 500180, 500351, 500448, 500483, 500522, 500540, 500631, 500650, 500652, 500900

43 494121, 495511, 495512, 497378, 498539, 498889, 499070, 499332, 499336, 499557, 499604, 499662, 499692, 
500050, 500051, 500261, 500419, 500421, 500432, 500585, 500911, 500935, 500988

44 494682, 497928, 497933, 498443, 498454, 498889, 499245, 499326, 499330, 499557, 499581, 499809, 500133, 
500319, 500352, 500353, 500414, 500509, 500991, 501004

45 499428, 499441, 499518, 499557, 499662, 499899
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Numer  

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

„NORIMPEX” zrób własnego BAŁWANKA  
NAWET LATEM 3+ SZTUCZNY ŚNIEG, KTÓRY  
WYGLĄDA JAK PRAWDZIWY WYSTARCZY  
DODAĆ WODĘ TWÓRZ WŁASNE  
ŚNIEGOWE KULE 500627

1553 TENCZYNEK BROWAR RIS 499490

1947 ZIELONA BUDKA LODY ZE SMAKIEM 494121

1947 ZIELONA BUDKA 494120

1947 ZIELONA BUDKA 494123

33 indeed 494132

Ad Acta www.adacta.pl 499430

admar-bus 500725

AKADEMIA MALOWANIA 499107

ALLEGRO microsystems 499664

ALLEGRO microsystems 499672

ALLEGRO ZAPŁAĆ PÓŹNIEJ 497744

alumast design a safer world 499659

alumast 499658

Amlux 498889

ANEV 500133

ANTIGLUTAN 501034

APAP ból i gorączka C plus 499969

APAP Caps 499961

APAP Caps 499970

APAP extra 499957

APAP extra 499959

APAP noc APAP N 499953

APAP noc 499950

APAP przeziębienie 499958

APPETITA DANIE DNIA 494695

AQUASURE H2 500906

Aroma 498539

ART AKADEMIA REFLEKSOLOGII  
TERAPEUTYCZNEJ 500414

art CONNECTION music 494438

ASEMBLO 500502

ASTRI 500080

B I G S T A R 499557

Bakalia 500976

BAKEPOL TARGI PRZEMYSŁU PIEKARSKIEGO  
I CUKIERNICZEGO 499841

BEAR & WOOD wooDen FLoors 499357

BEKANTAN 500177

BEST SHOT 499875

betmove 500525

BiFIX Zimowa 497758

BIOUP 499087

birrt 499401

B-LINE 500879

BLOOD COFFEE 500988

Bostik smart adhesives MAMUT 500514

BROSSO PASZE 500334

BRUK-BET PV 500437

BUILD4FUTURE FORUM GOSPODARCZE  
BUDOWNICTWA 499854

Bukowina Tatrzańska 497291

Bukowina Tatrzańska 497308

Bukowina Tatrzańska 497313

BYDGOSKI TWARDOWSKI 500261

Calnex 497826

CANOPY GROWTH 497928

CENTRALNOEUROPEJSKI DEMONSTRATOR  
DRONÓW 499513

CHORS 499199

cleanLife 500225

CLEANPARK24 500595

Clotidal 500219

CTE 500454

CTE 500460

CURLY. DAJ NA LUZ! 500840

DAV 499819

DERMOTECHNIKA 500763

Diament Doskonały W.KRUK 500624

digital technik wizja bezpieczeństwa 500900

DWUTYGODNIK MIEJSKI KRAKÓW.PL 499428

DWUTYGODNIK MIEJSKI KRAKÓW.PL 499441

E R O S 499601

ECONATURAL 499924

eContentLab 500351

EDU WIL 499446

EfM 500262

ELSTAR ELECTRIC 494134

ENDOFEMINE 500612

evie 496956

EXTREM 500445

FACE ACADEMY 498443

FELCIA 495130

FELEK 495140

FELEK 495141

FITDOSTAWCY 499662

FITspot 499925
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FKW Festiwal Kryminalna Warszawa 496901

Flywider 499805

Fold camera 500645

Francesco pizzeria 499336

Froggy 497493

fundacja odzyskaj środowisko 499511

GACIA 499729

GAMZIRI PIROSMANI 499207

GAMZIRI SAPERAVI 499198

Geo Proces Biuro Geodezyjne 500483

GL GlamLashes 500319

GOLDEN KEG 500512

Górska Chmurka 500952

Górskie Gronie 500953

GRUPA nortis Telewizja Internet Telefon 499451

Grzebyk 499145

GUAJAZYL 500250

H hiszpanuj 500965

Healthy Mind 499667

HEART;2; ART. 500916

Herbitussin 500064

HIGHER PROFESJONALNI NA KAŻDYM  
SZCZEBLU 500912

HONEST 500203

HOTEL GRAND FERDYNAND DOWNTOWN  
RZESZÓW 500585

HYPER POWER 500051

HYPER 500050

IBRM MOTORAPORTY.PL 499179

if: 499095

IKZE Pocztylion 499884

IMAD 494183

INTEGRA MEDICA 500352

ippedia 499372

JAGA 500485

JANUSZ NOSACZ 498327

JBB Bałdyga POLANKI KIEŁBASKI WĘDZONE 493852

JUMP ARENA 499244

kangu24.com magazyny od 1m2 500567

kangu24.com 500573

KEBAB POD 13 OSTRE ZAWODY 500511

KEYART 500828

kik ubranie kupione z głową 499187

KLASEN 500503

KLIK-KLIK 500761

KODMISJA 500426

Kokoro 500429

Kompot 495512

korbo 500650

KORBO 500652

KRESOWIA 499070

KRÓL KRÓLIK 499205

L CZEKO KULECZKI 494692

L CZEKO MUSZELKI 494690

LEMOLANDIA 499876

liera LIERA. ACADEMY 494682

lintero AB LOGIC COMERCIAL FLOORING 499651

LisaMayo 500393

Live & Breathe Expo Targi Alergii,  
Nietolerancji Pokarmowej i Zdrowego  
Stylu Życia 499851

lubcorn 500109

ŁYK 494708

M MANUSCRIPTUM 496913

Maestro cafe 500875

magazynuj.pl WSZYSTKO DO MAGAZYNU 500889

MAMIBIOME 499988

maxilobil 500546

MAXX COMFORT & BUSINESS 500613

Me. 499942

MEATPOINTY 499612

MEATskrypcja 499608

Mec KOSZALIN 500284

MEDENTI 500991

MIESZKO BONBONS LANDRYNKI fruity  
z sokami owocowymi 499886

MIESZKO BONBONS MIĘTOWE minty  
z olejkiem miętowym 499888

MIKOMIL 500308

mls 499028

MoneyGenius 500893

MOUNTAIN EXPLORERS 496864

move tv video out of home 500086

MY5 497862

nalotnisko.pl 500726

NEST PHARM 497343

NEST PHARM 497344

New Diamond by W.KRUK 500630

NICRE 500540

NORTHOUSE 500244

NOVA THERM URZĄDZENIA DO OBRÓBKI  
CIEPLNEJ METALI 500522

OASIS CARPETS 500607

OFE Pocztylion 499869

OFE POCZTYLION 499871

ONCORUN 498831

ONKORUN 498828

OPTYK SOLANO 499330

Organic Booster 498929

Ostromecko Baby Love 500105

Ostromecko Bambini Amore 500106
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OŚRODEK EDUKACJI MONTESSORI POLSKIEJ I  
ZAGRANICZNEJ Stowarzyszenie Instytut  
Rozwoju Edukacji i Społeczeństwa  
Obywatelskiego Szkoła Dwujęzyczna  
Montessori Uniwersytet Dziecięcy Akademii  
Montessori - Bambini Montessori Montessori  
School Bambini Montessori Przedszkole  
Akademia Montessori - Montessori  
Academy - karty pracy, podręczniki,  
opracowanie i publikacje, szkolenia,  
warsztaty, konferencje, sympozja-krajowe  
i zagraniczne Program Edukacyjny  
„Montessori oczami dziecka  
- Inspiracje Naukowe” 496859

Ośrodek Metodyczny Rozwoju Edukacji  
Polskiej i Zagranicznej Placówka Kształcenia  
Ustawicznego Doskonalenie Zawodowe  
Nauczycieli, Doradztwo Metodyczne  
OPRACOWANIE I PUBLIKACJE PODRĘCZNIKÓW,  
RECENZJE, KONKURSY, TESTY  
EGZAMINACYJNE, SZKOLENIA, JĘZYKI OBCE,  
KONFERENCJE, SYMPOZJA, PATRONATY  
NAUKOWE, LICENCJE ORE 496862

OWCA PACZY 500126

owline 499358

OXYLY 499809

Pan Ogrodnik 499258

PanMedica.pl 498454

PATOLOGY 500646

Perfect Diamond by W.KRUK 500628

PERUN & WELES 499440

PHH 500935

PIOTRO-STAL 500398

Piramidki Smaku 499578

pizzeria francesco 499332

PLANTSOM 500054

POCZTYLION ARKA PTE S.A. 499882

Pocztylion Arka PTE S.A. 499883

POLANA 499976

PolBioEco 500638

POLISH cannabis CLINICS 500353

Położna z Sercem 500509

PortalMorski.pl 500464

Pozytywnie Zapleciony 499363

PPK Pocztylion 499873

PPK POCZTYLION 499874

prawoMocni 499518

PRAXTON 500942

PRESOIL SEED & MACHINES TECHNOLOGIES 500555

PRONASAL CONTROL 500620

PROTIM 500631

Przełam MEATY 499607

przeMEATnicy 499604

PSF Polskie Sklepy Franczyzowe 500610

PVG 500611

PYRLANDIA PIWO RZEMIEŚLNICZE POSNANIA  
SZLACHETNY SMAK WIELKOPOLSKI PIWO  
warzone z dodatkiem ziemniaków 499002

Raubritter Gorzałka Zbójnicka 500543

RBB 499223

RentSerwis WYNAJEM/SPRZEDAŻ/SERWIS  
SPRZĘTU BUDOWLANEGO 498668

RETRO MOTOR SHOW 499852

RIVERFOX 494232

RODZINA Sareckich RECEPTURA OD POKOLEŃ  
KONOPIA WYPRODUKOWANO W POLSCE 500293

RODZINA ZDROWIA Normalipid 496944

ROYAL PONY by Julia Preisner 499673

S I M S O N 499566

S SAVI TECHNOLOGIE 499899

S T A R 499622

Savarro 499575

schnucky 499619

SD FOODS 500911

SEMICON 492421

sfx 500809

SIMBA PLACE ZABAW 495158

Skin Advisor 494136

SmarterApps 500180

SmarterPOD 500178

SMILE TOGETHER 500500

Snapclub 499919

SOF Smart Organic Farming 498928

SOKOLIKI DUO SNACK 497352

SOKOŁÓW NOWOŚĆ WYGODNIE I SMACZNIE  
SPECJALNA LINIA KROJONYCH MIĘS  
WOŁOWYCH MIĘSO WOŁOWE 100% KOSTKA  
A’LA BOLOGNESE Tniemy za Ciebie! JAKOŚĆ  
GWARANTOWANA GWARANCJA  
POCHODZENIA DO SPOŻYCIA PO OBRÓBCE  
TERMICZNEJ PRODUKT MROŻONY 497353

SOKOŁÓW NOWOŚĆ WYGODNIE I SMACZNIE  
SPECJALNA LINIA KROJONYCH MIĘS  
WOŁOWYCH MIĘSO WOŁOWE 100% KOSTKA  
GULASZOWA Tniemy za Ciebie! JAKOŚĆ  
GWARANTOWANA GWARANCJA  
POCHODZENIA DO SPOŻYCIA PO OBRÓBCE  
TERMICZNEJ PRODUKT MROŻONY 497355

SOKOŁÓW NOWOŚĆ WYGODNIE I SMACZNIE  
SPECJALNA LINIA KROJONYCH MIĘS  
WOŁOWYCH MIĘSO WOŁOWE 100% PASKI  
A’LA STROGONOF Tniemy za Ciebie JAKOŚĆ  
GWARANTOWANA GWARANCJA  
POCHODZENIA DO SPOŻYCIA PO OBRÓBCE  
TERMICZNEJ PRODUKT MROŻONY 497354

SOKOŁÓW WYGODNIE I SMACZNIE 497337

SOLANO OPTYK 499326

SOTiPM SYSTEM OBSŁUGI TRANSPORTU  
I PRACOWNIKÓW MOBILNYCH 499396

STADION MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU 494691

Stolko 499077
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STULECIE WINNYCH 486776

SUDETIA 500544

SUPRERA 499218

SYSTEM DROB 499486

SZWEJKA 499487

Ś PBO ŚLĄSK 500448

Śliwka 495511

tagomago.pl 500978

TERRAPIA 500516

THE SPOT Restaurant & Bar 500419

thermoled master 496953

TIMEMIŚ 498227

tletur FISHING AND YOU 500596

TODAY’S 500331

Tokyo Smoke Ease 498555

Tokyo Smoke Equalize 498554

Tokyo Smoke Go 498551

Tokyo Smoke Pause 498531

Tokyo Smoke Rise 498552

TOKYOTO 498079

TRIATHLON IN DA HOUSE 496070

ULTRA ROZTOCZE 500824

UNCOVER MODELS WARSAW 500265

V VIP CHALLENGE 497561

VBR Polska 499177

VeLAR 497000

VENABLANCA 500088

Verdina 500979

vetingo 494137

vetingo 494149

Vimet 499484

Virusin Forte 500252

VITO Namioty 496027

VOIGT Klinika Oka 499245

VOOH 500089

WEDO 499877

Weszło 496866

WIDZI MI SIĘ OPTYK L.M. Koszarek 497933

WIEDZA UMIEJĘTNOŚĆ ROZWÓJ 497378

witglass 500902

wodadlafirmy.pl 496397

WOKULSKI 500421

WOKULSKI 500432

WOLF TRAIL 500480

Wosk z Pazurem You are so beautiful 499581

YOUTIME 500759

ZBIGNIEW FAMUŁA KLASYCZNE BUTY 499605

ZMALOWANA 501004

ZOO Landia 496839

ZoZoLE HELLO ŻELO 25% soku owocowego  
STICKS 499890

ZOZOLE LOLLI SPACE 499878

ZRK-DOM POZNAŃ 497012

ZUMA noka 499384

Żółty Cesarz 499933



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.

678234 MOBIDUR (2017 07 19, 1997 01 31) 2
836089 ATMOS (2019 04 11) 11
1020986 POLINI (2016 10 13) 20
1319740 familia (2019 05 31)

CFE: 26.04.18, 27.05.24, 29.01.12 25, 35
1343294 THIS CHANGES EVERYTHING 

(2016 12 12, 2016 06 15)
34

1374791 Isymoov (2019 06 20) 16, 17, 20
1375736 NATRIO (2017 09 26, 2017 08 29) 1, 35
1414376 isymoov (2019 06 20)

CFE: 03.05.19, 21.01.16, 
27.05.19, 29.01.13

16, 17, 20

1431300 OPEN THINKING (2018 06 29, 
2018 04 24)

9, 35, 36, 38, 
42, 45

1446078 NEXPOVIO (2019 06 03, 2018 12 12) 5
1465612 Pharma Hyaluron SONNENPFLEGE  

(2019 06 18)
CFE: 01.15.21, 26.01.13, 27.05.10, 29.01.12 3, 5

1472787 WELITY (2019 06 18, 
2019 01 16)

10, 20, 24, 27

1474470 (2019 02 11)
CFE: 28.05.00 3

1474471 Game On (2019 04 30, 2018 11 05) 31
1474518 KARTLULI VAZI (2019 04 24, 2019 03 11)

CFE: 05.01.16, 05.07.10, 26.01.15, 27.05.01 33
1474519 Baltais eko EKOLOĢISKAIS JOGURTS BEZ 

PIEDEVĀM IZGATAVOTS NO EKOLOĢISKĀ  
LATVIJAS PIENA (2019 04 05)
CFE: 06.19.11, 25.01.19, 26.01.13, 
26.04.06, 29.01.15

29

1474559 CONFORTEX (2019 05 15) 6, 17, 22
1474566 GATRIA (2019 04 18, 2018 11 05) 19
1474575 LUCERO (2019 04 18, 2018 11 05) 19
1474591 EURECOM (2019 05 13)

CFE: 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13 38, 41, 42
1474616 MICROBIOME FRIENDLY (2018 10 05) 3,
1474684 ilahui (2019 05 22) 3, 14, 35
1474690 TIRAS PRIME (2019 02 04)

CFE: 27.05.01 9
1474739 GLITTER GLAM (2019 04 30, 2018 11 12) 3
1474746 OLF (2019 03 05)

CFE: 15.07.01, 26.03.05, 27.05.24, 29.01.14 7
1474748 SELECTION D’EXPERTS linkster (2019 01 11, 

2018 07 20)
CFE: 24.03.01, 24.17.20, 26.04.05, 
27.05.09, 29.01.14

2, 3, 5, 9, 14

1474752 Q QUSHELI (2019 03 27)
CFE: 26.04.05, 27.05.09 25, 35

1474763 (2019 04 28)
CFE: 26.13.25 6

1474771 fontal (2019 05 17)
CFE: 27.05.01 21

1474774 SD (2019 04 18)
CFE: 27.01.01, 27.05.01 9

1474810 MEGCOOK (2019 05 24)
CFE: 27.05.01 11

1474824 (2019 05 17)
CFE: 07.15.09, 26.01.03, 26.13.25, 28.03.00 7

1474829 KEHUA TECH (2019 05 17)
CFE: 26.11.03, 27.05.01 9

1474882 Cleanst (2019 05 17)
CFE: 27.05.01 27

1474883 Damira (2019 03 15)
CFE: 03.07.16, 24.09.21, 26.01.15, 
27.05.01

5, 29, 30

1474892 DEFEND SMART Protect 
(2019 02 28, 2019 02 20)

36

1474910 Comptoir du Cérame DÉCORS INSPIRÉS 
(2019 04 02, 2019 02 14)
CFE: 07.15.20, 26.07.25, 
27.05.09

1, 2, 6, 7, 8, 11, 17, 19, 
20, 21, 27, 35, 37, 42

1475128 Louis Widmer BabyPure 
(2019 05 23, 2018 12 19)

3, 5

1475134 VitaTone (2019 04 02)
CFE: 27.05.01 5, 30, 35

1475139 AUSTROISOL (2019 04 04)
CFE: 25.03.03, 27.05.01, 29.01.12 6, 17, 35

1475225 Lulu (2018 10 03)
CFE: 27.05.01, 29.01.12 29, 30, 35, 43

1475281 IBEX PRECISION HUNTING (2019 02 14)
CFE: 27.05.01, 29.01.12 6, 13

1475308 (2019 01 10)
CFE: 28.03.00 42

1475357 BRAVO (2019 03 01, 2018 11 14) 6, 7, 9
1475442 crosser (2019 04 09, 2019 03 29)

CFE: 27.05.01 12
1475475 SWK (2019 04 29, 2018 11 02) 3
1475481 miami (2019 04 23)

CFE: 26.04.12, 27.05.01, 29.01.13 3
1475511 (2019 02 22)

CFE: 02.09.01, 28.03.00 32
1475538 ROSACELIP (2018 11 29, 2018 11 29) 5, 35
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1475566 FLAMEMASTER Prime Barbecue  
(2019 02 12, 2018 08 13)
CFE: 01.15.05, 11.01.25, 
25.01.09, 26.01.03, 
26.04.04, 27.05.09

3, 4, 6, 8, 9, 11, 16, 21, 
24, 25, 27

1475629 GONGQINGLV. GONGQINGLV. GONGQINGLV. 
(2019 04 09)
CFE: 26.01.21, 28.03.00 30

1475694 BOVRIQU (2019 05 21, 2018 12 21) 5
1475695 BEMCIZO (2019 05 21, 2018 12 21) 5

1475698 MYABOV (2019 05 21, 2018 12 21) 5
1475715 WEVABEV (2019 05 21, 2018 12 21) 5
1475718 POBEVCY (2019 05 21, 2018 12 21) 5
1475723 Beduo SUN-FARM (2019 04 30, 2019 01 09)

CFE: 26.01.01, 26.02.07, 26.11.01, 
27.05.09, 29.01.13

5

1475731 SWEVLI (2019 05 21, 2018 12 21) 5
1475732 YORDREMO (2019 05 21, 2018 12 21) 5
1475740 FRIBEVI (2019 05 21, 2018 12 21) 5



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  1375736, 1474910 

2  678234, 1474748, 1474910 

3  1465612, 1474470, 1474616, 1474684, 1474739, 1474748, 1475128,
 1475475, 1475481, 1475566 

4  1475566 

5  1446078, 1465612, 1474748, 1474883, 1475128, 1475134, 1475538,
 1475694, 1475695, 1475698, 1475715, 1475718, 1475723, 1475731,
 1475732, 1475740 

6  1474559, 1474763, 1474910, 1475139, 1475281, 1475357, 1475566 

7  1474746, 1474824, 1474910, 1475357 

8  1474910, 1475566 

9  1431300, 1474690, 1474748, 1474774, 1474829, 1475357, 1475566 

10  1472787 

11  836089, 1474810, 1474910, 1475566 

12  1475442 

13  1475281 

14  1474684, 1474748 

16  1374791, 1414376, 1475566 

17  1374791, 1414376, 1474559, 1474910, 1475139 

19  1474566, 1474575, 1474910 

20  1020986, 1374791, 1414376, 1472787, 1474910 

21  1474771, 1474910, 1475566 

22  1474559 

24  1472787, 1475566 

25  1319740, 1474752, 1475566 

27  1472787, 1474882, 1474910, 1475566 

29  1474519, 1474883, 1475225 

30  1474883, 1475134, 1475225, 1475629 

31  1474471 

32  1475511 

33  1474518 

34  1343294 

35  1319740, 1375736, 1431300, 1474684, 1474752, 1474910, 1475134,
 1475139, 1475225, 1475538 

36  1431300, 1474892 

37  1474910 

38  1431300, 1474591 

41  1474591 

42  1431300, 1474591, 1474910, 1475308 

43  1475225 

45  1431300



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.

490330 FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 02 11 29, 30, 35

493711 NM Revolution s.c. Bartosz Czajkowski,  
Daniel Paciorek
2019 05 31 2, 37

493363 FARMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 06 25 5

496091 DERMAPHARM AG
2019 07 01 3, 5

496712 KUKULSKA MONIKA
2019 07 01 44

496044 AVIATOR WATCH S.A.
2019 07 08 18

495884 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA 
SPÓŁKA AKCYJNA
2019 07 08 4, 35, 37, 39, 40, 42, 

44



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.

1435310 ENVASADOS EVA SA
2019 03 11 32

1259963 FRUIT SHIPPERS LIMITED
2019 07 04 29, 30, 32

1457545 PUMA SE
2019 07 08 25
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S P R O S T O W A N I E

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być
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(210) 484603     (220) 2018 04 09 
(731) URZĄD MIASTA OPOLA, 
Opole 
(540) (znak słowny) 
(540) OPOLE STOLICA POLSKIEJ 
PIOSENKI 
(510), (511) 35 promowanie 
koncertów muzycznych, 
promowanie wydarzeń specjal-
nych, promowanie zawodów  
i wydarzeń sportowych, pro-
mowanie i przeprowadzanie 
targów handlowych, promo-
wanie towarów i usług osób 
trzecich, reklama, w tym promo-
wanie produktów i usług na 
rzecz osób trzecich za pomocą 
układów ze sponsorami  
i umów licencyjnych związa-
nych z międzynarodowymi 
wydarzeniami sportowymi, 
reklama, reklama i marketing, 
reklama poprzez wszystkie 
publiczne środki komunika-
cji, reklama on-line poprzez 
komputerowe sieci komunika-
cyjne, reklama w czasopismach, 
broszurach i gazetach, usługi 
marketingu bezpośredniego, 
marketing imprez i wydarzeń, 
opracowywanie strategii  
i pomysłów marketingowych, 
organizacja i przeprowadzanie 
wydarzeń marketingowych, 
produkcja nagrań dźwiękowych 
do celów marketingowych, 
produkcja nagrań wideo w 
celach marketingowych, usługi 
promocyjno-marketingowe 
przy użyciu mediów audiowizu-
alnych, usługi reklamowe  
i marketingowe świadczone za 
pomocą mediów społeczno-
ściowych.

(210) 484603     (220) 2018 04 09 
(731) MIASTO OPOLE, Opole 
(540) (znak słowny) 
(540) OPOLE STOLICA POLSKIEJ 
PIOSENKI 

(510), (511) 35 promowanie 
koncertów muzycznych, 
promowanie wydarzeń specjal-
nych, promowanie zawodów  
i wydarzeń sportowych, pro-
mowanie i przeprowadzanie 
targów handlowych, promo-
wanie towarów i usług osób 
trzecich, reklama, w tym promo-
wanie produktów i usług na 
rzecz osób trzecich za pomocą 
układów ze sponsorami  
i umów licencyjnych związa-
nych z międzynarodowymi 
wydarzeniami sportowymi, 
reklama, reklama i marketing, 
reklama poprzez wszystkie 
publiczne środki komunika-
cji, reklama on-line poprzez 
komputerowe sieci komunika-
cyjne, reklama w czasopismach, 
broszurach i gazetach, usługi 
marketingu bezpośredniego, 
marketing imprez i wydarzeń, 
opracowywanie strategii  
i pomysłów marketingowych, 
organizacja i przeprowadzanie 
wydarzeń marketingowych, 
produkcja nagrań dźwiękowych 
do celów marketingowych, 
produkcja nagrań wideo  
w celach marketingowych, 
usługi promocyjno-marketingo-
we przy użyciu mediów audio-
wizualnych, usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za 
pomocą mediów społeczno-
ściowych.


