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Urzędu Patentowego



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

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

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

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



BIULETYN
Urzędu Patentowego

Znaki towarowe

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2019 r. Nr ZT35

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) 455056 (220) 2016 04 18
(731) TOWARZYSTWO STRZELECKIE BRACTWO KURKOWE, 

Kraków
(540) (znak słowny)
(540) BRACTWO KURKOWE W KRAKOWIE
(510), (511) 16 afisze, plakaty, akwarele, akwaforty, albumy, 
almanachy, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, atlasy, bi-
lety, biuletyny informacyjne, bloki do pisania, bloki listowe 
jako papeteria, bloki rysunkowe, broszury, chorągiewki pa-
pierowe, czasopisma, fotografie, gazety, kalendarze, karty 
pocztowe, kartki okolicznościowe na zawiadomienia i po-
dziękowania, katalogi, kokardy papierowe, komiksy, książki, 
litografie, obrazy oprawione lub nie, mapy, mapy geogra-
ficzne, materiały do introligatorstwa, materiały do modelo-
wania, materiały do nauczania, materiały do rysowania, ma-
teriały drukowane, materiały piśmienne, modele i makiety 
architektoniczne, nalepki, naklejki, notatniki, notesy, obrazy, 
obrusy papierowe, obwoluty na luźne kartki, obwoluty pa-
pierowe na dokumenty, oleodruki, ołówki, oprawy, papier, 
papier do pakowania, papier do pisania, papier do zawijania, 
plany, portrety, prospekty, przybory do pisania, publikacje, 
pudełka kartonowe lub papierowe, reprodukcje graficzne, 
rozaria domowe, rozkłady, drukowane repertuary godzino-
we, rysunki, serwetki stołowe papierowe, zaproszenia, serwe-
ty na stół papierowe, szablony, śpiewniki, torebki do pakowa-
nia z papieru lub tworzyw sztucznych, teczki na dokumenty 
jako artykuły biurowe, wydruki graficzne, pieczęcie, wzory 
do kalkowania, zakładki do książek, zeszyty, znaczki poczto-
we, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji 
handlowej, agencje reklamowe, organizowanie sprzedaży 
w trybie aukcji i przetargów publicznych, badania opinii 
publicznej, dystrybucja materiałów reklamowych - próbek, 
druków, prospektów, broszur, informacja o działalności go-
spodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz 
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, organizowanie i prowadzenie baz danych o wo-
lontariuszach i beneficjentach pomocy udzielanej przez 
organizacje społeczne, komputerowe zarządzanie plikami, 
obróbka tekstów, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, poszukiwania w zakresie patronatu, pokazy 
towarów, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, 
reklama społeczna, tworzenie tekstów reklamowych i spon-
sorowanych, tworzenie kampanii społecznych promujących 
postawy patriotyczne, polskie dziedzictwo narodowe oraz 
tradycje historyczne, wynajmowanie nośników reklamo-
wych, promocja wolontariatu i pracy społecznej, promocja 
sportu i zdrowego trybu życia, promocja inicjatyw i działań 
na promocji postaw patriotycznych, polskiego dziedzictwa 
narodowego oraz tradycji historycznych, doradztwo w za-
kresie organizowania i prowadzenia działalności społecznej, 
prowadzenie fundacji i stowarzyszeń, prowadzenie hurtowni, 
sklepu oraz sklepu internetowego z książkami, odzieżą, ga-
dżetami reklamowymi, artykułami sportowymi, płytami CD, 

usługi marketingowe, usługi public relations, zarządzanie 
stowarzyszeniem, doradztwo związane z rozwojem wizerun-
ku stowarzyszeń i fundacji, zarządzanie w działalności han-
dlowej, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie programami re-
fundacji w imieniu osób trzecich, 36 usługi finansowe, usługi 
operacji finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi 
elektronicznego transferu kapitału, usługi w zakresie spon-
soringu, sponsorowanie finansowe w zakresie stypendiów 
i dotacji, zbiórki darowizn, organizowanie środków finanso-
wych w zakresie działalności na rzecz na promocji postaw 
patriotycznych, polskiego dziedzictwa narodowego oraz 
tradycji historycznych, organizowanie środków finansowych 
w zakresie działalności edukacyjnej i oświatowej, promocji 
kultury fizycznej i sportu, tworzenie funduszu stowarzy-
szenia, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, zarządzanie 
finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób 
trzecich, wynajem nieruchomości własnych i dzierżawio-
nych, zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawio-
nymi, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność edu-
kacyjna, kulturalna, oraz w zakresie kultury fizycznej, sportu, 
dobroczynności i kultu religijnego, usługi bibliotek, działal-
ność sportowa, doradztwo zawodowe, edukacja, informa-
cja o edukacji, usługi doradztwa zawodowego, informacja 
o rekreacji, instruktaże, organizowanie i obsługa konferencji 
i kongresów, organizowanie konkursów z dziedziny edukacji 
i rozrywki, kształcenie praktyczne, organizowanie obozów 
sportowych, organizowanie obozów artystycznych, organi-
zowanie przyjęć z zakresu rozrywki, organizowanie wystaw 
z dziedziny kultury lub edukacji, pisanie tekstów innych niż 
reklamowe, publikowanie elektroniczne on-line nie do po-
brania, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych 
niż teksty reklamowe, usługi reporterskie, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, usługi trenera osobistego, usługi 
trenerskie, wypożyczanie książek i czasopism, porady w za-
kresie edukacji lub kształcenia, działalność społeczna w za-
kresie edukacji, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
edukacyjnych, artystycznych i rozrywkowych, produkcja 
filmów i programów oświatowych, organizowanie wypo-
czynku, organizowanie akcji edukacyjno-rozrywkowych 
mających na celu promocję postaw patriotycznych, polskie-
go dziedzictwa narodowego oraz tradycji historycznych, 
organizowanie imprez edukacyjnych, rozrywkowych oraz 
kulturalnych mających na celu promocję tradycji i historii, or-
ganizowanie loterii, organizowanie występów artystycznych 
i spotkań autorskich, organizowanie zawodów sportowych, 
organizowanie zawodów strzeleckich, organizowanie szko-
leń strzeleckich, organizowanie imprez rekreacyjno-sporto-
wych, organizowanie przedstawień teatralnych, organizowa-
nie warsztatów teatralnych, usługi klubów zdrowia mających 
na celu poprawienie kondycji fizycznej, kultura fizyczna, 
nauczanie korespondencyjne, usługi obozów wakacyjnych, 
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie 
spektakli i widowisk muzycznych, impresariat, producenckie 
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usługi muzyczne, produkcja filmów innych niż reklamowe, 
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, realizacja 
spektakli, rozrywka [widowiska], usługi studia nagrań, udo-
stępnianie obiektów i urządzeń sportowych, udostępnianie 
ośrodków rekreacji, usługi dystrybucji biletów, usługi prze-
kwalifikowania zawodowego, usługi szkół, wynajmowanie 
kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, 
wynajmowanie stadionów, wypożyczanie sprzętu sporto-
wego, wypożyczanie zabawek, usługi klubów sportowych, 
organizowanie i prowadzenie sekcji i szkółek sportowych, 
usługi trenerów sportowych, usługi prowadzenia zajęć spor-
towych dla dzieci i młodzieży, usługi wydawnicze, wystawy 
muzealne, usługi świadczone przez muzea, udostępnianie 
obiektów muzealnych, udostępnianie obiektów i sprzętu 
muzealnego, organizowanie wystaw muzealnych.

(210) 474938 (220) 2017 08 03
(731) OLSZEWSKA JUSTYNA INSELO, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MAXIBOX
(510), (511) 20  podnóżki, krzesła, fotele, fotele gabinetowe, 
materace, półki meblowe, lustra pokojowe i biurowe, blaty, 
stopnie schodów, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich to-
warów pozwalających nabywcy wygodnie je oglądać i kupo-
wać w sklepie z meblami, z artykułami wyposażenia wnętrz 
oraz artykułami do zabudowy pomieszczeń, prowadzenie 
sklepów internetowych z meblami, z artykułami wyposaże-
nia wnętrz oraz artykułami do zabudowy pomieszczeniami 
mianowicie: podnóżki, krzesła, fotele, fotele gabinetowe, 
materace, półki meblowe, lustra pokojowe i biurowe, blaty, 
stopnie schodów.

(210) 490973 (220) 2018 09 25
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) (znak słowny)
(540) AREOMAGIC
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, środki do oczyszczania 
powietrza, środki do odświeżania powietrza, odświeżacze 
do ubrań.

(210) 491976 (220) 2018 10 24
(731) AUTOCENTRUM AAA AUTO SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AUTOFLEX

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 12 samochody osobowe, samochody ciężarowe 
w tym dostawcze, samochody osobowe z napędem spali-
nowym, samochody osobowe z napędem elektrycznym, 
samochody ciężarowe z napędem spalinowym, samochody 
ciężarowe z napędem elektrycznym, opony samochodowe, 
urządzenia antykradzieżowe do samochodów, 35 usługi 
administracyjne, analizy biznesowe, usługi badawcze i infor-
macyjne, usługi biznesowe i informacja dla konsumentów, 
reklama, marketing i usługi promocyjne, banery reklamowe, 
reklama w Internecie, reklama na wolnym powietrzu, rekla-
ma radiowa, reklama i marketing, reklama komercyjna i pro-
mocja firm, reklama i działania promocyjne, reklama w In-
ternecie za pośrednictwem sieci społecznościowych, usługi 
pośrednictwa dla osób trzecich dotyczące następujących 
produktów i usług: samochodów osobowych, samochodów 
ciężarowych, finansowania nabycia samochodu, usług finan-

sowych, usług ubezpieczeniowych, ubezpieczeń komuni-
kacyjnych, 36 doradztwo finansowe w zakresie pożyczek, 
doradztwo finansowe w zakresie kredytów i usług kredyto-
wych, finansowania zakupów, finansowania leasingiem sa-
mochodów, sprzedaż finansowania, finansowanie dotyczące 
samochodów, usługi finansowania w zakresie ubezpieczeń, 
informacje o ubezpieczeniach i doradztwo, ubezpieczenia, 
w tym ubezpieczenia samochodów osobowych lub ciężaro-
wych, informacje finansowe i usługi doradcze, ubezpiecze-
nia pojazdów silnikowych.

(210) 494641 (220) 2019 01 10
(731) ZHEJIANG KOOLCNCHET INDUSTRY & TRADE CO., 

LTD., Zhejiang, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) X MOTOS

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 12 motocykle, silniki do pojazdów lądowych, 
przyczepy [pojazdy], przyczepy motocyklowe boczne, san-
ki do jazdy na stojąco, motocykle do motocrossu, opony 
do motocykli.

(210) 495085 (220) 2019 01 22
(731) KOŹLIK GRZEGORZ JAN, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) epicardium

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24, 02.09.01
(510), (511) 25 odzież.

(210) 496066 (220) 2019 02 19
(731) JOANNA HALUPCZOK-RADLOK,  

RYSZARD HALUPCZOK, EDYTA HALUPCZOK 
HALUPCZOK-STOLARSTWO R.E.J. HALUPCZOK 
SPÓŁKA CYWILNA, Węgry

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HALUPCZOK PRODUCENT OKIEN I DRZWI Z DREWNA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 07.03.01, 07.03.03, 26.11.01
(510), (511) 19 okna niemetalowe, drzwi przesuwne nieme-
talowe, drzwi ognioodporne niemetalowe, drzwi wewnętrz-
ne niemetalowe, drewniane ościeżnice drzwiowe, drzwi wy-
konane z drewna do budynków, okiennice drewniane.



6 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT35/2019

(210) 496111 (220) 2019 02 19
(731) MILENIUM ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA 

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

(531) 29.01.12, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 27.05.24, 
26.05.01, 26.05.18, 26.05.19

(510), (511) 9 biuletyny informacyjne elektroniczne do po-
brania dotyczące gier, 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, 
arkusze informacyjne lub wyników, banery wystawowe wyko-
nane z kartonu lub papieru, bilety także wstępu, biuletyny in-
formacyjne drukowane dotyczące gier, bloczki do zapisywania 
wyników, bony także towarowe, upominkowe, wartościowe, 
broszury także dotyczące gier, drukowane, z programem, cza-
sopisma: branżowe, periodyki, z plakatami, dekoracje z papie-
ru, flagi, drukowane ankiety, drukowane arkusze informacyjne, 
drukowane bilety także na imprezy, drukowane emblematy, 
drukowane foldery informacyjne, drukowane kartonowe ta-
blice reklamowe, drukowane rozkłady, emblematy papierowe, 
etykiety nie z materiału tekstylnego, przylepne z papieru, z pa-
pieru, z kartonu, formularze: czyste, blankiety, druki, instrukcje 
do gier komputerowych, kalendarze: drukowane, kieszonko-
we, na biurko, spotkań, ścienne, agendy, karty, drukowane, in-
formacyjne, rejestracyjne, wyników, kołonotatniki, komunikaty 
prasowe, książeczki kuponowe, książki: z dziedziny gier i gra-
nia, z regulaminami, z zasadami gier, kupony także drukowane, 
z zakładami, kwestionariusze drukowane, materiały szkolenio-
we i instruktażowe także drukowane, naklejki, nalepki, notat-
niki, notesy, ołówki, papier, periodyki jako czasopisma także 
drukowane, pióra i długopisy, plakaty reklamowe, programy 
drukowane, programy imprez, prospekty, publikacje druko-
wane, rysunki, szyldy z papieru lub z kartonu także reklamo-
we, ulotki, zakładki do książek lub stron, 35 administrowanie 
programami lojalności konsumenta, dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, fakturowa-
nie, gromadzenie danych, gromadzenie i systematyzacja in-
formacji wykorzystywanych w transmisjach elektronicznych, 
indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub 
reklamowych, informacja handlowa, organizowanie i prowa-
dzenie aukcji także internetowych, organizowanie programów 
lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub re-
klamowych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie pro-
gramów lojalnościowych dla klientów, organizowanie, prowa-
dzenie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych programów 
motywacyjnych, prezentacje towarów i usług, prezentowanie 
produktów i towarów w mediach dla celów sprzedaży deta-
licznej, projektowanie materiałów reklamowych, promocja 
sprzedaży także dla osób trzecich, prowadzenie aukcji, prowa-
dzenie aukcji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, 
przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, publikacja reklam lub 
treści reklamowych, publikowanie druków do celów reklamo-
wych, publikowanie materiałów reklamowych także on-line, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyj-
nych także w Internecie, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, rozpowszechnianie reklam także dla osób trzecich, 
rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sie-
ci komunikacyjnej online w Internecie, sprzedaż detaliczna 
lub hurtowa w sieci detalicznej i hurtowej stacjonarnej oraz  

on-Iine towarów jak: afisze, plakaty z papieru lub kartonu, arku-
sze informacyjne oraz wyników, banery wystawowe wykona-
ne z kartonu lub papieru, bilety także wstępu, biuletyny infor-
macyjne elektroniczne do pobrania dotyczące gier, biuletyny 
informacyjne drukowane dotyczące gier, bloczki do zapisy-
wania wyników, bony także towarowe, upominkowe, warto-
ściowe, broszury także dotyczące gier, drukowane, z progra-
mem, czasopism, branżowe, periodyki, z plakatami, dekoracje 
z papieru, flagi, drukowane ankiety, drukowane arkusze in-
formacyjne,drukowane bilety także na imprezy, drukowane 
emblematy, drukowane foldery informacyjne, drukowane kar-
tonowe tablice reklamowe, drukowane rozkłady, emblematy 
papierowe, etykiety nie z materiału tekstylnego, przylepne 
z papieru, z papieru, z kartonu, formularze, czyste, blankiety, 
druki, instrukcje do gier komputerowych, kalendarze: druko-
wane, kieszonkowe, na biurko, spotkań, ścienne, agendy, karty, 
drukowane, informacyjne, rejestracyjne, wyników, kołonotat-
niki, komunikaty prasowe, książeczki kuponowe, książki: z dzie-
dziny gier i grania, z regulaminami, z zasadami gier, kupony 
także drukowane, z zakładami, kwestionariusze drukowane, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe także drukowane, na-
klejki, nalepki, notatniki, notesy, ołówki, papie, periodyki jako 
czasopisma także drukowane, pióra i długopisy, plakaty rekla-
mowe, programy drukowane, programy imprez, prospekty, 
publikacje drukowane, rysunki, szyldy z papieru lub z kartonu 
także reklamowe, ulotki, zakładki do książek lub stron, tworze-
nie tekstów reklamowych, usługi aukcji i aukcji odwrotnych, 
usługi aukcji online dla osób trzecich,  usługi aukcyjne onli-
ne za pośrednictwem Internetu, usługi aukcyjne świadczone 
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, usługi progra-
mów lojalnościowych,  motywacyjnych i promocyjnych, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z grami, usługi w zakresie 
programów lojalnościowych, usługi w zakresie zamówień 
online, usługi wynajmu automatów do sprzedaży, zarządza-
nie programami lojalności klientów i programami motywa-
cyjnymi, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywa-
cyjnymi lub promocyjnymi także wykorzystującymi znaczki 
handlowe, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz 
sprzedaży i promocji, 41 administrowanie loteriami na rzecz 
osób trzecich, bukmacherstwo również przyjmowanie zakła-
dów na wyścigi konne, centra rozrywki, chronometraż imprez 
sportowych, dostarczanie informacji na temat aktywności 
sportowych, edukacja, rozrywka i sport, gry losowe, gry ofero-
wane on-line w sieci informatycznej również nie do pobrania, 
hazard, informacje online z dziedziny rozrywki z zakresu gier 
komputerowych, organizacja gier, organizacja i przeprowa-
dzanie imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie 
wydarzeń sportowych, organizacja zawodów w grach elektro-
nicznych, organizowanie i prowadzenie gier i loterii, organizo-
wanie turniejów także rekreacyjnych i sportowych, produkcja 
studiów filmowych, prowadzenie gier losowych dla wielu 
graczy, prowadzenie loterii, prowadzenie loterii na rzecz osób 
trzecich, publikacja broszur, publikowanie on-line elektronicz-
nych książek i czasopism, rozrywka interaktywna online, salony 
gier automatycznych, udostępnianie gier za pośrednictwem 
systemów komputerowych, udostępnianie interaktywnych 
gier komputerowych online, udostępnianie kasyn na cele gier 
hazardowych, usługi gier, usługi gier elektronicznych świad-
czone za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, usłu-
gi hazardowe online, usługi loterii, usługi organizowania za-
kładów, usługi rozrywkowe udostępniane dzięki strumieniom 
online, usługi salonów gier wirtualnej rzeczywistości, usługi 
salonów z grami wideo, usługi świadczone przez kasyna, usłu-
gi w zakresie gier do celów rozrywkowych, usługi w zakresie 
gier elektronicznych dostarczanych z komputerowych baz da-
nych lub za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie gier 
elektronicznych i konkursów świadczone za pośrednictwem 
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Internetu, usługi w zakresie gier elektronicznych świadczo-
ne za pośrednictwem Internetu także w światowej sieci ko-
munikacyjnej, usługi w zakresie gier świadczone za pomocą 
środków łącznościowych przez terminale komputerowe lub 
telefon komórkowy, usługi w zakresie gier w rzeczywistości 
wirtualnej świadczone online z sieci komputerowej, usługi 
w zakresie rozrywki w postaci gier wideo, usługi wynajmu au-
tomatów do gier do salonów gier, usługi związane z kasynami, 
grami na pieniądze i grami hazardowymi, wynajem maszyn 
i urządzeń do gier, wynajem sprzętu do gier także gier video, 
wynajem urządzeń do gier, wynajmowanie maszyn rozrywko-
wych, wypożyczanie automatów do gry, wypożyczanie gier 
wideo, wypożyczanie maszyn do gier wideo, wypożyczanie 
sprzętu do gier elektronicznych, zakłady, zapewnianie dostę-
pu do gier wideo on-line.

(210) 496310 (220) 2019 02 22
(731) TENDER MEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płońsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TENDER meat

(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 29 mięso świeże, mięso mrożone, mięso konser-
wowane, mięso liofilizowane, mięso solone, mięso wędzone, 
mięso mielone, przetwory i wyroby mięsne, podroby mięsne, 
przetwory z podrobów mięsnych i z krwi, ekstrakty mięsne, wy-
roby wędliniarskie: bekony, boczki, kiełbasy, kabanosy, łopatka, 
metki, mielonki, parówki, pasztety na bazie mięsa, pieczenie, 
salami, salcesony, schab, szynki, wędzonki, wyroby blokowe, 
wyroby okazjonalne: zestawy mięsne na grilla, zestawy wędlin 
układanych, konserwy mięsne, wyroby garmażeryjne na bazie 
mięsa, gotowe dania na bazie mięsa, pasty, nadzienia i przekąski 
mięsne, galaretki mięsne i mięsno - warzywne, tłuszcze jadalne: 
oleje jadalne, słonina, smalec, 35 usługi importowe i eksporto-
we, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych 
i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach i/lub 
hurtowniach, poprzez agentów oraz za pośrednictwem strony 
internetowej towarów takich jak: mięso, przetwory i wyroby 
mięsne, wyroby wędliniarskie, wyroby garmażeryjne, konserwy 
mięsne, gotowe dania i potrawy na bazie mięsa, pasty, nadzienia 
i przekąski mięsne, galaretki mięsne i mięsno - warzywne, tłusz-
cze jadalne, usługi w zakresie marketingu i prezentacji towarów 
i usług, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja materiałów 
reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja poka-
zów, targów i wystaw w celach handlowych i promocyjnych.

(210) 496374 (220) 2019 02 25
(731) KASPEREK SEBASTIAN, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARTEC PROFESJONALNY WARSZTAT 

SAMOCHODOWY

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 14.07.09
(510), (511) 37 usługi warsztatów samochodowych w zakre-
sie konserwacji pojazdów.

(210) 496405 (220) 2019 02 25
(731) PETRA TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PETRA TECHNOLOGIE

(531) 26.03.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 marketing handlowy [inny niż sprzedaż], 
organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów pu-
blicznych, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż 
produktów, promowanie sprzedaży towarów i usług innych 
podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, usłu-
gi handlu detalicznego w odniesieniu do budowlanego 
sprzętu elektrycznego, usługi handlu detalicznego w za-
kresie materiałów budowlanych, usługi handlu detaliczne-
go związane z klejami i preparatami klejącymi, usługi han-
dlu detalicznego związane z materiałami ściernymi, usługi 
handlu detalicznego związane z narzędziami ściernymi, 
usługi handlu detalicznego związane z taśmami, paskami 
i błonami klejącymi, usługi handlu hurtowego w odniesie-
niu do budowlanego sprzętu elektrycznego, usługi handlu 
hurtowego w zakresie materiałów budowlanych, usługi han-
dlu hurtowego związane z klejami i preparatami klejącymi, 
usługi handlu hurtowego związane z materiałami ściernymi, 
usługi handlu hurtowego związane z narzędziami ścierny-
mi, usługi handlu hurtowego związane z taśmami, paskami 
i błonami klejącymi, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży 
towarów, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykuła-
mi do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z maszynami budowlanymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi narzędzia-
mi do budowy.

(210) 496638 (220) 2019 02 19
(731) FRISCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) frisco.pl

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 39 dostarczanie paczek, dostawa towarów, pa-
kowanie towarów, składowanie towarów, przewożenie.

(210) 496717 (220) 2019 03 05
(731) WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA 

Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) beta

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.13.01
(510), (511) 41 edukacja, kształcenie praktyczne [pokazy], 
nauczanie, organizowanie balów, organizowanie i obsługa 
konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizo-
wanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowa-
dzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie pracowni 
specjalistycznych z zakresu informatyki i zarządzania, organi-
zowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowa-
dzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, 
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organi-
zowanie wystaw z dziedzin kultury lub edukacji, publikacje 
elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie 
książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamo-
we, sprawdziany edukacyjne, wypożyczanie książek, wyższe 
uczelnie [edukacja], doradztwo zawodowe, szkolenia.

(210) 496718 (220) 2019 03 05
(731) WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA 

Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) internet beta

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.05
(510), (511) 41 edukacja, kształcenie praktyczne [pokazy], 
nauczanie, organizowanie balów, organizowanie i obsługa 
konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizo-
wanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowa-
dzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie pracowni 
specjalistycznych z zakresu informatyki i zarządzania, organi-
zowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowa-
dzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, 
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organi-
zowanie wystaw z dziedzin kultury lub edukacji, publikacje 
elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie 
książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamo-
we, sprawdziany edukacyjne, wypożyczanie książek, wyższe 
uczelnie [edukacja], doradztwo zawodowe, szkolenia.

(210) 496891 (220) 2019 03 07
(731) KLIMOWICZ ŁUKASZ, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Klimowicz swojska masarnia

(531) 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso, wędliny, kiełbasy, wyroby z mięsa, wy-
roby garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa, 
wyroby wędliniarskie, pasztety, słoniny, wędzonki, podroby, 
wyroby podrobowe, konserwy, flaki, galaretki, zupy, rosoły, 

gotowe do spożycia dania na bazie mięs, podrobów lub ryb, 
nabiału, filety rybne, krokiety, pasty rybne do kanapek, pa-
sty rybne, pasztety, sałatki: warzywne, jarzynowe, owocowe 
i rybne, konserwy mięsne i rybne, 35 sprzedaż za pośrednic-
twem sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych 
mięs, wędlin, kiełbas, wyrobów z mięsa, wyrobów garmaże-
ryjnych na bazie mięsa, wyrobów na bazie mięsa, wyrobów 
wędliniarskich, pasztetów, słonin, wędzonek, podrobów, 
wyrobów podrobowych, konserw, flaków, galaretek, zup, ro-
sołów, dań gotowych do szybkiego spożycia, w tym na ba-
zie: mięs, podrobów, ryb, nabiału, warzyw, jarzyn i owoców, 
filetów rybnych, krokietów, past rybnych do kanapek, past 
rybnych, pasztetów, sałatek: warzywnych, jarzynowych, 
owocowych i rybnych, konserw mięsnych i rybnych, 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, 40 ubój zwierząt, 
przetwórstwo mięsne, przetwórstwo rybne, przetwarzanie 
i przerabianie surowców mięsnych, usługi w zakresie konser-
wowania żywności, wędzenie żywności, mrożenie żywności.

(210) 497023 (220) 2019 03 12
(731) Households & Toiletries Manufacturing Co., Ltd, 

Amman, JO
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HiGeen

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 3 kosmetyczne preparaty do kąpieli, mydła, 
antyperspiranty [przybory toaletowe], kremy kosmetyczne, 
patyczki z watą do celów kosmetycznych, środki do czysz-
czenia zębów, dezodoranty do użytku osobistego, prepara-
ty do depilacji, płyny do celów kosmetycznych, szampony, 
5 środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki anty-
septyczne, podpaski higieniczne, preparaty do leczenia opa-
rzeń, jodki do celów farmaceutycznych, alkohol do celów 
medycznych, maści do leczenia oparzeń słonecznych, maści 
do celów farmaceutycznych, płyny do płukania jamy ustnej 
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne.

(210) 497111 (220) 2019 03 13
(731) DIGIBITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mubi.pl

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 porównywanie usług finansowych on-li-
ne, usługi agencji reklamowych, badania opinii publicznej, 
usługi badawcze w zakresie marketingu i reklamy, marke-
ting internetowy, usługi marketingowe, reklama i marketing, 
pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, 
pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, 
36 usługi informacyjne dotyczące wycen działalności fi-
nansowej, skomputeryzowane usługi w zakresie informacji 
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finansowej, usługi pośrednictwa w zakresie organizowania 
finansowania przez inne instytucje finansowe, usługi infor-
macji finansowej dostarczane z a pośrednictwem dostępu 
do komputerowej bazy danych, usługi finansowe świadczo-
ne przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci kompu-
terowej lub Internetu, usługi finansowe, skomputeryzowane 
usługi finansowe, usługi informacji finansowej, usługi pośred-
nictwa finansowego, usługi finansowe z zakresu zarządzania 
majątkiem, usługi finansowe związane z działalnością gospo-
darczą, usługi finansowe w zakresie pożyczek pieniężnych, 
usługi doradztwa finansowego na rzecz osób fizycznych, 
usługi finansowe świadczone za pomocą środków elektro-
nicznych, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczą-
ce działalności finansowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe, 
usługi finansowe świadczone przez Internet.

(210) 497562 (220) 2019 03 22
(731) PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.05.01, 26.01.02, 26.01.04, 26.01.15, 
25.01.15, 25.01.09, 26.11.01, 26.11.08, 25.01.05

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

(210) 497576 (220) 2019 03 22
(731) ONIŚK PAWEŁ, Wólka Kosowska
(540) (znak słowny)
(540) TEN KIE
(510), (511) 25 odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia 
głowy, czapki, berety, chusty, rękawiczki, rękawiczki z jednym 
palcem, szale, szaliki, swetry, T-shirty, bluzy, bluzy z kapturem, 
bluzki, spodnie, spódnice, sukienki, skarpetki, pulowery, ka-
mizelki, podkoszulki, odzież wierzchnia, kurtki wełniane lub 
futrzane z kapturem, kaptury, bezrękawniki, 35 sprzedaż hur-
towa i detaliczna oraz za pośrednictwem internetu: odzieży, 
obuwia, nakryć głowy, czapek, beretów, chust, rękawiczek, 
szali, szalików, swetrów, T-shirtów, bluz, bluz z kapturem, blu-
zek, spodni, spódnic, sukienek, skarpetek, pulowerów, kami-
zelek, podkoszulek, odzieży wierzchniej, kurtek wełnianych 
lub futrzanych z kapturem, bezrękawników, reklama, usługi 
reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych i sloganów 
reklamowych, reklama prasowa, reklama telewizyjna, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, zakup powierzchni 
reklamowych w prasie oraz czasu antenowego w radiu i tele-
wizji, wypożyczanie materiałów reklamowych, reklama multi-
medialna, usługi prowadzenia sklepów w zakresie sprzedaży 
odzieży, obuwia i nakryć głowy, zarządzanie w działalności 
handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace 
biurowe.

(210) 497848 (220) 2019 03 28
(731) ŚLIWIŃSKI TOMASZ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Efektywniej. zachowaj energię

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01
(510), (511) 41 szkolenia personelu, szkolenia pracowników 
w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych z zakresu efek-
tywności energetycznej, wykonywania audytów, 42 audyt 
energetyczny, usługi naukowe i technologiczne.

(210) 497912 (220) 2019 03 29
(731) GIERSOK BARTŁOMIEJ, Chojnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GB

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 montaż drzwi i okien, budownictwo.

(210) 498346 (220) 2019 04 05
(731) TECHJET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) MOBIJET
(510), (511) 7 maszyny tnące z wykorzystaniem wody pod 
wysokim ciśnieniem i wody pod ultra wysokim ciśnieniem, 
pompy wysokociśnieniowe, części do urządzeń do cięcia 
strumieniem wody, zawory wysokociśnieniowe, cylindry 
wysokociśnieniowe, przecinarki do metalu, ceramiki, szkła, 
betonu i kamienia, urządzenia do czyszczenia pod wysokim 
ciśnieniem, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, 
pompy, urządzenia do cięcia pod wysokim ciśnieniem.

(210) 498725 (220) 2019 04 15
(731) GREEN TREE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowny)
(540) CPLA
(510), (511) 16 torebki do pakowania [koperty, woreczki] 
z papieru lub tworzyw sztucznych.

(210) 498957 (220) 2019 04 18
(731) ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NASZE ZBIORY
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(531) 05.03.14, 26.04.06, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 konserwowe, suszone i gotowane owoce 
i warzywa.

(210) 499030 (220) 2019 04 19
(731) VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BUSINESS GARDEN WROCŁAW
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa w zakresie nabywania 
usług telekomunikacyjnych, wynajmowanie nośników rekla-
mowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, reklama 
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklama radiowa, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
reklamy prasowe - przygotowanie, rozpowszechnianie reklam, 
36 usługi w zakresie zarządzania i administrowania nierucho-
mościami, usługi zarządzania inwestycjami, usługi wynajmu 
pomieszczeń biurowych i budynków, usługi w zakresie dzier-
żawy majątku nieruchomego, usługi w zakresie zarządzanie 
majątkiem nieruchomym, usługi kupna i sprzedaży nieru-
chomości, dzierżawa nieruchomości, 37 usługi w zakresie 
budownictwa, przygotowywanie terenów pod budowę, wy-
konywanie instalacji budowlanych, wznoszenie kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części, usługi w zakresie nad-
zoru budowlanego, przebudowy, remonty, usługi inżynier-
skie w zakresie budownictwa lądowego, wykonywanie robót 
wykończeniowych, nadzór inwestorski, nadzór budowlany, 
39 wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, 42 opra-
cowywanie projektów technicznych, ekspertyzy inżynieryj-
ne, nadzór i inspekcja techniczna, usługi w zakresie dekoracji 
i projektowania wnętrz biur i pomieszczeń handlowych, usługi 
w zakresie projektowania architektonicznego i budowlanego, 
projektowanie budynków, planowanie urbanistyczne, 44 pro-
jektowanie i urządzanie przestrzeni zielonej wokół budynków 
biurowych i handlowych.

(210) 499031 (220) 2019 04 19
(731) VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUSINESS GARDEN Wrocław

(531) 05.01.07, 05.01.16, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa w zakresie nabywania 
usług telekomunikacyjnych, wynajmowanie nośników reklamo-
wych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, reklama billboar-
dowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama 
radiowa, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklamy 
prasowe - przygotowanie, rozpowszechnianie reklam, 36 usłu-
gi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, 
usługi zarządzania inwestycjami, usługi wynajmu pomieszczeń 
biurowych i budynków, usługi w zakresie dzierżawy majątku 
nieruchomego, usługi w zakresie zarządzanie majątkiem nieru-
chomym, usługi kupna i sprzedaży nieruchomości, dzierżawa 
nieruchomości, 37 usługi w zakresie budownictwa, przygoto-
wywanie terenów pod budowę, wykonywanie instalacji bu-
dowlanych, wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części, usługi w zakresie nadzoru budowlanego, prze-
budowy, remonty, usługi inżynierskie w zakresie budownictwa 

lądowego, wykonywanie robót wykończeniowych, nadzór in-
westorski, nadzór budowlany, 39 wynajmowanie garaży i miejsc 
parkingowych, 42 opracowywanie projektów technicznych, 
ekspertyzy inżynieryjne, nadzór i inspekcja techniczna, usługi 
w zakresie dekoracji i projektowania wnętrz biur i pomieszczeń 
handlowych, usługi w zakresie projektowania architektonicz-
nego i budowlanego, projektowanie budynków, planowanie 
urbanistyczne, 44 projektowanie i urządzanie przestrzeni zielo-
nej wokół budynków biurowych i handlowych.

(210) 499034 (220) 2019 04 19
(731) VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUSINESS GARDEN Wrocław

(531) 05.01.07, 05.01.16, 26.04.01, 26.04.15, 26.04.18, 27.05.01, 
27.05.24, 29.01.12

(510), (511) 35  usługi pośrednictwa w zakresie nabywania 
usług telekomunikacyjnych, wynajmowanie nośników reklamo-
wych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, reklama billboar-
dowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama 
radiowa, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklamy 
prasowe - przygotowanie, rozpowszechnianie reklam, 36 usłu-
gi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, 
usługi zarządzania inwestycjami, usługi wynajmu pomieszczeń 
biurowych i budynków, usługi w zakresie dzierżawy majątku 
nieruchomego, usługi w zakresie zarządzanie majątkiem nieru-
chomym, usługi kupna i sprzedaży nieruchomości, dzierżawa 
nieruchomości, 37 usługi w zakresie budownictwa, przygoto-
wywanie terenów pod budowę, wykonywanie instalacji bu-
dowlanych, wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części, usługi w zakresie nadzoru budowlanego, prze-
budowy, remonty, usługi inżynierskie w zakresie budownictwa 
lądowego, wykonywanie robót wykończeniowych, nadzór in-
westorski, nadzór budowlany, 39 wynajmowanie garaży i miejsc 
parkingowych, 42 opracowywanie projektów technicznych, 
ekspertyzy inżynieryjne, nadzór i inspekcja techniczna, usługi 
w zakresie dekoracji i projektowania wnętrz biur i pomieszczeń 
handlowych, usługi w zakresie projektowania architektonicz-
nego i budowlanego, projektowanie budynków, planowanie 
urbanistyczne, 44 projektowanie i urządzanie przestrzeni zielo-
nej wokół budynków biurowych i handlowych.

(210) 499061 (220) 2019 04 22
(731) POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU OPONIARSKIEGO, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WZOROWY SERWIS CERTYFIKAT OPONIARSKI  

POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU OPONIARSKIEGO



Nr  ZT35/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 11

(531) 18.01.08, 18.01.09, 24.17.02, 26.01.01, 26.01.05, 26.11.03, 
26.11.08, 27.05.01, 27.05.23, 29.01.15

(510), (511) 35  badania biznesowe, badania dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania 
rynkowe, badania w zakresie biznesu, 42 badania technicz-
ne, badania w dziedzinie mechaniki, kalibrowanie [pomiary], 
kontrola jakości, kryteria certyfikacji, testowanie, stwierdza-
nie autentyczności i kontrola jakości w celu: certyfikacji ja-
kości lub standardów, analizy i wyceny towarów i usług osób 
trzecich do celów certyfikacji, miernictwo [pomiary], opra-
cowywanie projektów technicznych, testowanie [kontrola] 
pojazdów pod katem sprawności, testowanie materiałów, 
usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi naukowe 
i technologiczne w zakresie: usług badawczo-rozwojowych 
związanych z oponami samochodowymi oraz analiz i badań 
przemysłowych związanych z oponami samochodowymi.

(210) 499062 (220) 2019 04 22
(731) POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU OPONIARSKIEGO, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BARDZO DOBRY SERWIS CERTYFIKAT OPONIARSKI 

POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU OPONIARSKIEGO

(531) 18.01.08, 18.01.09, 26.01.01, 26.01.05, 26.11.03, 26.11.08, 
24.17.02, 27.05.01, 27.05.23, 29.01.15

(510), (511) 35  badania biznesowe, badania dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania 
rynkowe, badania w zakresie biznesu, 42 badania technicz-
ne, badania w dziedzinie mechaniki, kalibrowanie [pomiary], 
kontrola jakości, kryteria certyfikacji, testowanie, stwierdza-
nie autentyczności i kontrola jakości w celu: certyfikacji ja-
kości lub standardów, analizy i wyceny towarów i usług osób 
trzecich do celów certyfikacji, miernictwo [pomiary], opra-
cowywanie projektów technicznych, testowanie [kontrola] 
pojazdów pod katem sprawności, testowanie materiałów, 
usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi naukowe 
i technologiczne w zakresie: usług badawczo-rozwojowych 
związanych z oponami samochodowymi oraz analiz i badań 
przemysłowych związanych z oponami samochodowymi.

(210) 499136 (220) 2019 04 25
(731) WITEK MACIEJ MEBLICANTE, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEBLICANTE MEBLE BIUROWE

(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 20 meble, materace, stoiska wystawowe, półki, 
stojaki, lustra (jako meble), ramy do obrazów, palety trans-
portowe niemetalowe, rolety okienne, tablice ogłoszeniowe, 
wyroby stolarskie, chodziki dla dzieci, wykończeniowe ele-
menty z tworzyw sztucznych do mebli, kadzie drewniane 
do zlewania wina, urny pogrzebowe, pościel (prócz bielizny 

pościelowej), kosze do noszenia dzieci, 35 sprzedaż: mebli, 
materacy, stelaży, stoisk wystawowych, artykułów i akceso-
riów wyposażenia biur, artykułów biurowych, półek, sto-
jaków, luster, ram do obrazów, palet transportowych, rolet 
okiennych, tablic ogłoszeniowych, wyrobów stolarskich, 
chodzików dla dzieci, wykończeniowych elementów z two-
rzyw sztucznych do mebli, elementów służących do deko-
racji wnętrz, kadzi drewnianych do zlewania wina, urn, po-
ścieli, pojazdów dla dzieci, artykułów do konserwacji mebli, 
dywanów, pokryć podłogowych, parkietów, paneli, desek, 
wykładzin, pokryć ściennych w tym tapet i oklein ściennych, 
farb, żaluzji, artykułów tekstylnych, sprzętu oświetleniowe-
go w tym lamp, żyrandoli, abażurów, artykułów wyposaże-
nia wnętrz, sprzętu AGD, RTV, komputerowego, materiałów 
budowlanych, artykułów instalacyjnych, sprzętu budowla-
nego, rusztowań, pojazdów, usługi prowadzenia przedsta-
wicielstwa handlowego podmiotów zagranicznych, usługi 
agencji importowo - eksportowej, usługi marketingowe 
i promocyjne, organizowanie wystaw w celach handlowych 
i promocyjnych, wydawanie materiałów reklamowych, wy-
pożyczanie mebli, sprzętu biurowego, sprzętu AGD, stoisk 
wystawowych, elementów dekoracji wnętrz, usługi zarzą-
dzania przedsiębiorstwem, administrowanie działalnością 
handlową i gospodarczą, prace biurowe, usługi reklamowe 
na rzecz promocji e-handlu (e-commerce), reklama interne-
towa, reklama online za pośrednictwem sieci telekomunika-
cyjnej i komputerowej, doradztwo i pośrednictwo w spra-
wach personelu, wycena mebli, sprzętu biurowego.

(210) 499386 (220) 2019 05 06
(731) ARKADA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Arkada Invest

(531) 07.11.25, 07.05.10, 07.01.06, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.17, 
27.05.24, 29.01.13

(510), (511) 36 dzierżawy nieruchomości, 37 budownictwo 
przemysłowe, usługowe, mieszkaniowe, 42 projektowanie 
budownictwa, architektura, doradztwo w zakresie projektów 
budowlanych i inżynierii budowlanej.

(210) 499674 (220) 2019 05 13
(731) LESNER ŁUKASZ RENSEL GROUP, Karwia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) usbdesign

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 pamięci USB [pendrive], pamięć flash, pamięci 
USB [niezapisane], pamięci USB stylizowane na karty kredyto-
we, pamięci USB z mikrozłączami USB kompatybilnymi z te-
lefonami komórkowymi, pamięci zewnętrzne do telefonów 
komórkowych, pamięci zewnętrzne USB, przenośne urzą-
dzenia pamięci flash, urządzenia i nośniki do przechowywa-
nia danych.
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(210) 499688 (220) 2019 07 01
(731) SYNORADZKI MARCIN KAROL, Chojnice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RED DEVILS 1995 CHOJNICE

(531) 03.06.06, 24.01.05, 24.11.18, 27.05.01, 27.07.01, 04.01.05, 
29.01.15

(510), (511) 41 organizacja zawodów sportowych.

(210) 499702 (220) 2019 05 14
(731) DUDEK PAWEŁ PABLO, Łąkta Dolna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PABLO rental www.wsbpablo.pl

(531) 09.07.25, 21.03.25, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 
29.01.14

(510), (511) 35 usługi sprzedaży: maszyn budowlanych, 
sprzętu budowlanego, akcesoriów budowlanych, elektro-
narzędzi, sprzętu ogrodniczego, pojazdów, materiałów bu-
dowlanych, instalacyjnych, wyposażenia wnętrz, paliwa, wy-
najmowanie powierzchni na cele reklamowe, publikowanie 
tekstów reklamowych, przygotowanie i druk prospektów 
reklamowych, usługi marketingowe i promocyjne, dostar-
czanie informacji handlowych za pośrednictwem kompu-
terowych baz danych, doradztwo w zakresie zarządzania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, pośrednictwo 
w zakresie handlu, usługi agencji importowo-eksportowej, 
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, wy-
najmowanie nośników reklamowych, 37 wypożyczanie: 
maszyn budowlanych, sprzętu budowlanego, akcesoriów 
budowlanych, elektronarzędzi, sprzętu ogrodniczego, wier-
cenie, osuszanie budynków, roboty ziemne, roboty budow-
lane i instalacyjne, usługi myjni pojazdów, usługi stacji ben-
zynowych, usługi serwisowe: maszyn, sprzętu, pojazdów.

(210) 499716 (220) 2019 05 14
(731) EUROPEJSKI INSTYTUT EDUKACJI ENGRAM SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) EUROPEJSKI INSTYTUT EDUKACJI ENGRAM
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi spor-
towe i kulturalne.

(210) 499723 (220) 2019 05 14
(731) EUROPEJSKI INSTYTUT EDUKACJI ENGRAM SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VE Europejski Instytut Edukacji ENGRAM

(531) 02.01.23, 02.01.03, 27.05.01, 26.01.14, 26.01.18, 26.04.14, 
26.04.18

(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi spor-
towe i kulturalne.

(210) 499771 (220) 2019 05 15
(731) RYCHCIK BARTŁOMIEJ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bakery WILANÓW

(531) 08.01.07, 11.01.22, 24.01.13, 24.09.03, 09.07.19, 27.05.01
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, mleko i napoje 
na bazie mleka, owoce gotowane, konserwowane, lukrowa-
ne, dżemy, galaretki, kompoty, przekąski na bazie owoców, 
suszone, konserwowane, gotowane warzywa, sałatki owoco-
we i warzywne, chipsy owocowe, 30 kawa i napoje na bazie 
kawy, substytuty kawy, preparaty zastępujące kawę, herbata 
i napoje na bazie herbaty, napoje czekoladowe i kakaowe 
z mlekiem, kawa słodowa, kawa mielona, kawa ziarnista, 
kawa aromatyzowana, kawa bezkofeinowa, kawa liofilizowa-
na. kawa rozpuszczalna, mrożona kawa, chleb, bułki, muffnki, 
babeczki, herbatniki, ciasteczka, ciasta i chleby oraz powyż-
sze wyroby w postaci proszku gotowe do pieczenia, ciastka 
i słodycze, torty, pieczywo cukiernicze, wyroby cukiernicze 
i piekarskie, czekolada i wyroby cukiernicze, gorące i zimne 
płatki śniadaniowe na bazie owoców i pełnego ziarna gotowe 
do spożycia, gotowa do spożycia kawa, lody, koktajle mlecz-
ne i mrożone wyroby cukiernicze, mrożony jogurt, czekolada, 
napoje czekoladowe, napoje na bazie czekolady, czekolada 
pitna, cukierki i wyroby cukiernicze, kakao i napoje na bazie 
kakao, napoje kawowe, kakao i espresso oraz napoje na bazie 
kawy i/lub espresso, czekolada i wanilia w proszku, herbata 
(ziołowa i zwykła), potrawy i żywność na bazie mąki, bułka tar-
ta, zakwas, zaczyn, bułki, mąka i produkty zbożowe, przekąski 
zbożowe, preparaty zbożowe, kanapki, ciasta, ciastka, galaretki 
owocowe (słodycze), miód, mleczko pszczele, gofry, lody spo-
żywcze, jogurt mrożony (lody spożywcze), sorbety (lody), lody 
spożywcze w proszku, musy czekoladowe, deserowe i owoco-
we, lody spożywcze w proszku, przyprawy, puddingi, wyroby 
cukiernicze i słodycze, sosy (przyprawy), sosy sałatkowe, tarty 
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z owocami, wyroby piekarnicze, esencje do żywności, inne 
niż esencje eteryczne i oleje aromatyczne, aromaty do żyw-
ności, aromaty do ciast i napojów inne niż oleje esencyjne, 
gotowe posiłki, 32 piwo, wody, mineralne i gazowane oraz 
inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i warzywne 
(bezalkoholowe), bezalkoholowe napoje na bazie miodu, soki 
i nektary owocowe, soki warzywne, napoje na bazie owoców 
lub warzyw, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, napoje ser-
watkowe, sorbety (napoje), lemoniada i syropy do lemonia-
dy, esencje do produkcji napojów, syropy i inne preparaty 
do produkcji napojów,syropy smakowe do napojów, prepa-
raty do sporządzania likierów, koktajle bezalkoholowe, kwas 
chlebowy (napoje bezalkoholowe), soki owocowe, napoje ga-
zowane i soki oraz napoje gazowane, 35 usługi franszyzowe 
związane z restauracjami, hotelami i usługami kateringowy-
mi, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami zarządzanymi 
na zasadach franchisingu, zarządzanie w zakresie zamówień 
w handlu, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów 
spożywczych, usługi prowadzenia sklepów i hurtowni z wyro-
bami ogólnospożywczymi i przemysłowymi, usługi sprzedaży 
artykułów spożywczych bezpośrednio i za pośrednictwem In-
ternetu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, oferowanie 
w mediach produktów spożywczych dla handlu detaliczne-
go, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, 
prospektów, broszur], usługi prowadzenia sklepów z wyroba-
mi cukierniczymi, w szczególności: pączki, ciasta, ciasteczka, 
torty, 43 usługi gastronomiczne i usługi zaopatrzenia w żyw-
ność i napoje (cateringowe), usługi zaopatrzenia osób trze-
cich  w żywność, prowadzenie restauracji i restauracji samo-
obsługowych, stołówek, prowadzenie barów szybkiej obsługi 
[snack-bary], prowadzenie kawiarni, prowadzenie kafeterii [bu-
fety] i stołówek, świadczenie usług barowych, obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych 
naczyń, przygotowywanie dań na zamówienie i ich dostawa 
(catering).

(210) 500376 (220) 2019 05 28
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Artresan COMFORT

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(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) 500408 (220) 2019 05 29
(731) ETK JANUSZKIEWICZ, CINCIO, BARTOSZEWICZ 

SPÓŁKA JAWNA, Wałbrzych
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REDCART

(531) 26.05.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, dostarczanie wyszukiwarek interneto-
wych, elektroniczna konwersja danych lub programów, 
instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogra-
mowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich.

(210) 500425 (220) 2019 05 29
(731) GOŹLIŃSKI MARCIN GOMAR, Chrościce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vege MANUFAKTURA
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(531) 26.05.01, 26.03.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 olej i tłuszcz kokosowy (do celów spożyw-
czych), soje, przetworzone, mleko kokosowe napój, masło 
kokosowe, płatki kokosowe, olej palmowy jadalny, napoje 
na bazie mleka kokosowego.

(210) 500455 (220) 2019 05 29
(731) INSPIRE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INSPIRE CONSULTING

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 agencje kredytowe, agencje nieruchomości, 
agencje ściągania wierzytelności, analizy finansowe, doradz-
two w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubez-
pieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, informacja 
o ubezpieczeniach, informacje finansowe, inwestycje finan-
sowe, inwestycje kapitałowe, organizowanie finansowania 
projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieru-
chomości, udostępnianie informacji finansowych za pośred-
nictwem strony internetowej, usługi badań dotyczących 
finansów, usługi finansowania, usługi ubezpieczeniowe, 
wycena nieruchomości, wynajem biur do coworkingu, wy-
najem powierzchni biurowej, zarządzanie finansami, zarzą-
dzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu 
osób trzecich, zarządzanie nieruchomością, 41 organizowa-
nie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadze-
nie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, 
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów (szkolenie), przekazywanie know-
-how (szkolenia), publikowanie on-line elektronicznych ksią-
żek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, 42 aktualizowanie oprogramowania kompute-
rowego, badania techniczne, hosting stron internetowych, 
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
konwersja programów komputerowych i danych, inna niż 
konwersja fizyczna, opracowywanie projektów technicz-
nych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami 
dla osób trzecich, projektowanie oprogramowania kompu-
terowego, stylizacja (wzornictwo przemysłowe), tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, two-
rzenie platform komputerowych, usługi architektoniczne, 
usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii komputerowej, usługi podmiotów 
zewnętrznych w dziedzinie informatyki.

(210) 500477 (220) 2019 05 29
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Difortan

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody 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) 500487 (220) 2019 05 30
(731) BIURO TURYSTYKI ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA 

POLSKIEGO LOGOSTOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Logos Tour

(531) 03.07.19, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 39 usługi biur podróży, usługi biur turystycz-
nych, pośrednictwo w zawieraniu umów o świadczenie 
usług turystycznych, usługi turystyczne, usługi w zakresie 
planowania podróży, organizowanie podróży, organizowa-
nie wycieczek, organizowanie pielgrzymek, organizowanie 
zwiedzania, pilotowanie grup wycieczkowych, przewod-
nictwo wycieczek, usługi informacji o transporcie, rezerwa-
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cje miejsc w podróży, pośrednictwo w sprzedaży biletów, 
usługi w zakresie przewozu osób i rzeczy, wynajmowanie 
pojazdów, 41 działalność wydawnicza, usługi oświatowe 
i szkoleniowe, organizacja i obsługa konferencji i seminariów, 
organizacja i obsługa imprez kulturalnych, usługi związane 
z organizacją wypoczynku, usługi związane z organizacją 
rozrywki, 43 usługi hoteli i pensjonatów, rezerwacje w hote-
lach i innych miejscach zakwaterowania, usługi kempingów, 
domów turystycznych, domów wypoczynkowych, usługi 
gastronomiczne, usługi barów, kawiarni, restauracji.

(210) 500488 (220) 2019 05 30
(731) BIURO TURYSTYKI ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA 

POLSKIEGO LOGOSTOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Podróże na 7 kontynentów z Logos Tour

(531) 03.07.19, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 39 usługi biur podróży, usługi biur turystycz-
nych, pośrednictwo w zawieraniu umów o świadczenie 
usług turystycznych, usługi turystyczne, usługi w zakresie 
planowania podróży, organizowanie podróży, organizowa-
nie wycieczek, organizowanie pielgrzymek, organizowanie 
zwiedzania, pilotowanie grup wycieczkowych, przewod-
nictwo wycieczek, usługi informacji o transporcie, rezerwa-
cje miejsc w podróży, pośrednictwo w sprzedaży biletów, 
usługi w zakresie przewozu osób i rzeczy, wynajmowanie 
pojazdów, 41 działalność wydawnicza, usługi oświatowe 
i szkoleniowe, organizacja i obsługa konferencji i seminariów, 
organizacja i obsługa imprez kulturalnych, usługi związane 
z organizacją wypoczynku, usługi związane z organizacją 
rozrywki, 43 usługi hoteli i pensjonatów, rezerwacje w hote-
lach i innych miejscach zakwaterowania, usługi kempingów, 
domów turystycznych, domów wypoczynkowych, usługi 
gastronomiczne, usługi barów, kawiarni, restauracji.

(210) 500529 (220) 2019 05 30
(731) SZWED-STRUŻYŃSKA LEONARDA, Kiełpin; 

MIERZEJEWSKA EWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TARGi SZTUKi DOSTĘPNEJ

(531) 26.04.08, 26.02.01, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 cyfrowe materiały edukacyjne i promocyj-
ne dotyczące sztuki do pobrania, publikacje elektroniczne 
do pobrania, katalogi i biuletyny informacyjne w formie 
elektronicznej, pliki multimedialne do pobrania, pliki graficz-
ne do pobrania, aplikacje mobilne do pobrania do użytku 
ze smartfonami, oprogramowanie komputerowe, 16 publi-
kacje drukowane, czasopisma, magazyny, albumy, katalogi, 
biuletyny informacyjne, ulotki i foldery reklamowe, fotogra-
fie, książki, poradniki, materiały reklamowe i promocyjne 
drukowane, plakaty, komiksy, obrazy, reprodukcje dzieł sztu-
ki, reprodukcje graficzne, kalendarze, materiały piśmienne, 
zakładki, 35 usługi handlu w zakresie dzieł sztuki świadczo-

ne przez galerie sztuki, organizowanie i przeprowadzanie 
targów i aukcji dzieł sztuki, organizowanie i prowadzenie 
wystaw sztuki w celach komercyjnych lub reklamowych, 
promowanie dzieł sztuki artystów, publikacja testów dla ce-
lów promocji sprzedaży, poszukiwania w zakresie patronatu, 
pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych, admini-
stracyjne rozpatrywanie zamówień związanych ze sprzeda-
żą dzieł sztuki, informacja handlowa na temat dzieł sztuki, 
41 wystawy sztuki, usługi galerii sztuki, usługi związane z wy-
stawami sztuki, usługi edukacyjne w zakresie sztuki, usługi 
kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez 
galerie sztuki, organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
i edukacyjnych, publikowanie tekstów innych niż reklamowe 
także za pośrednictwem Internetu, udostępnianie publikacji 
elektronicznych, nie do pobrania, udostępnianie treści audio, 
wideo i multimediów online nie do pobrania, usługi rozryw-
kowe i edukacyjne w postaci opracowywania, tworzenia 
i produkcji treści związanych z dziełami sztuki i twórcami, 
udostępnianie informacji dotyczących wydarzeń związa-
nych z dziełami sztuki.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 500553 (220) 2019 05 31
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO- 

-CHEMICZNE SYNTEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PHARM SYNTEZA COSMETICS

(531) 24.13.01, 26.04.01, 26.01.02, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki.

(210) 500568 (220) 2019 05 31
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ISKIAL

(531) 27.05.01, 29.01.12(
510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody 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, 
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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) 500569 (220) 2019 05 31
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ISKIAL w PŁYNIE

(531) 26.04.02, 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02, 
29.01.04

(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody 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) 500571 (220) 2019 05 31
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ISKIAL JUNIOR w płynie

(531) 03.09.01, 03.09.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, 
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetycz-
ne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, 
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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) 500655 (220) 2019 06 04
(731) EWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Wariatt
(510), (511) 29 gotowe posiłki składające się głównie z ke-
baba, gotowe posiłki składające się głównie z indyka, go-
towe posiłki składające się głównie z kaczki, gotowe posiłki 
zawierające głównie kurczaka, gotowe posiłki składające się 
głównie z wołowiny, gotowe posiłki z drobiu, gotowe dania 
składające się głównie z mięsa, gotowe dania z mięsa, bur-
gery, burgery mięsne, burgery warzywne, burgery z indyka, 
burgery z wołowiny, produkty mięsne w formie burgerów, 
gotowe posiłki z drobiu, frytki, frytki ziemniaczane sałatki wa-
rzywna, sałatki gotowe, sałatki drobiowe, sałatki z kebabem, 
sałatki podawane na przystawkę, pokrojone sałatki warzyw-
ne zapiekanki, 30 kanapki, kanapki z mięsem, kanapki z rybą, 
nadziewane kanapki, kanapki z kurczakiem, kanapki z indy-
kiem, kanapki z wołowiną, zawijane kanapki typy wrap, wra-
py z kurczakiem, wrapy z wołowiną, wrapy z kebabem, wrapy 
drobiowe, chleb pita, cheeseburgery, tortilla, chipsy tortilla, 
quesadilla, enchilada, burrito, sosy, sos do kebabów, sos pi-
kantny, sos chili, sos z ostrej papryki chili, sos pomidorowy, 
sosy na bazie pomidorów, sos czosnkowy, gotowe sosy, sosy 
ziołowe, mięsne sosy, sosy salsa, keczup, sosy sałatkowe, sos 
barbecue, sosy na bazie majonezu, gotowe produkty spo-

żywcze w postaci sosów, 35 promocja, promocja sprzeda-
ży, skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, 
promocja towarów i usług poprzez sponsorowanie, usługi 
w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), promocja, 
reklama i marketing stron internetowych on-line, usługi za-
rządzania społecznością on-line, doradztwo marketingowe 
w zakresie mediów społecznościowych, udostępnianie in-
formacji biznesowych w dziedzinie mediów społecznościo-
wych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za po-
mocą mediów społecznościowych, zarządzanie relacjami 
z klientami, tworzenie list potencjalnych klientów, zarządza-
nie sprzedażą i bazą klientów, usługi dystrybucji materiałów 
reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem 
poczty w celu przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania 
istniejącej bazy klientów, przygotowywanie list adresowych 
dla usług dystrybucji materiałów reklamowych bezpośred-
nio do klientów za pośrednictwem poczty inne niż sprzedaż, 
zarządzanie programami lojalności klientów i programami 
motywacyjnymi, organizowanie, prowadzenie i nadzorowa-
nie programów lojalnościowych dla klientów, promowanie 
sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych 
dla klientów, reklamowanie towarów innych sprzedawców, 
umożliwiając klientom wygodne oglądanie i porównywanie 
towarów tych sprzedawców, reklamowanie usług innych 
dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie 
i porównanie usług tych dostawców, 38 fora jako pokoje 
rozmów dla serwisów społecznościowych, 41 prowadzenie 
seminariów szkoleniowych dla klientów, usługi edukacyjne 
związane z zadowoleniem klienta, kursy szkoleniowe zwią-
zane z ubsługą klienta, publikowanie gazety dla klientów 
w Internecie, 43 usługi restauracyjne, usługi restauracji fast-
-food, bary szybkiej obsługi (snack-bary), kafeterie, kawiar-
nie, restauracje, serwowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach i barach, restauracje oferujące dania na wy-
nos, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, udo-
stępnianie opinii na temat restauracji, informacja o usługach 
restauracyjnych, usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, 
oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
usługi w zakresie prowadzenia barów, restauracji, kawiarni 
usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem (catering), usługi przygotowywania dań na zamó-
wienie i dostarczanie do domu.

(210) 500699 (220) 2019 06 04
(731) ALBERT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobczyce
(540) (znak słowny)
(540) CIAOCARE
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki naturalne, kosmetyki 
organiczne, pianki- kosmetyki, kosmetyki do włosów, ko-
smetyki w postaci płynów, olejki do ciała- kosmetyki, środ-
ki kosmetyczne do pielęgnacji skóry, ciała i włosów, płynne 
kremy- kosmetyki, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki 
do użytku osobistego, olejki esencjonalne, zestawy kosme-
tyków, kremy kosmetyczne, kosmetyki przeznaczone do su-
chej skóry, kremy odżywcze i nawilżające, lotiony do celów 
kosmetycznych, maski do włosów, maści do celów kosme-
tycznych, mgiełki kosmetyczne, mydełka, mydła, peelin-
gi do twarzy- kosmetyki, olejki do celów kosmetycznych, 
środki do oczyszczania skóry twarzy- kosmetyki, olejki to-
aletowe, olejki do kąpieli, kosmetyki do stylizacji włosów, 
odżywki do włosów, płyny do układania włosów, preparaty 
do układania włosów, pianki do układania włosów, lakiery 
do utrwalania fryzury, pomady do celów kosmetycznych, 
preparaty kąpielowe do celów higienicznych, środki do hi-
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gieny jamy ustnej, preparaty odświeżające do higieny osobi-
stej, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, preparaty 
kosmetyczne do pielęgnacji włosów, serum kosmetyczne, 
szampony, produkty toaletowe, żele, żele do włosów, olejki 
eteryczne, 10 elektromedyczne przyrządy diagnostyczne, 
medyczne przyrządy diagnostyczne, okulistyczne przyrządy 
diagnostyczne, elektrofizjologiczne cewniki diagnostyczne, 
narzędzia do diagnostyki medycznej, urządzenia do diagno-
styki guzów, przyrządy diagnostyczne krążeniowo-odde-
chowe, ultradźwiękowe medyczne urządzenia diagnostycz-
ne, urządzenia do diagnozowania chorób neurologicznych, 
przyrządy diagnostyczne do użytku medycznego, aparatura 
diagnostyczna do celów medycznych, instrumenty medycz-
ne, medyczne przyrządy terapeutyczne, elektroniczne przy-
rządy medyczne, medyczne urządzenia rentgenowskie, me-
dyczne aparaty ortopedyczne, medyczne narzędzia ręczne, 
skanery do diagnostyki medycznej, ultradźwiękowa aparatu-
ra medyczna, urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów 
medycznych, przyrządy medyczne do leczniczego monito-
rowania lekarstw, urządzenia do podawania lekarstw przez 
inhalację, przyrządy do dożylnego podawania lekarstw 
do celów medycznych.

(210) 500733 (220) 2019 06 05
(731) PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUWERLAB COSMETICS

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki nielecznicze, pianki, tipsy, 
eyelinery, toniki, kosmetyki upiększające, korektory, kosmety-
ki kolorowe, olejki mineralne, środki nawilżające [kosmetyki], 
kremy tonizujące, kosmetyki do samoopalania, kosmetyki 
do włosów, żele nawilżające, kosmetyki do rzęs, kosmety-
ki dla zwierząt, kosmetyki do brwi, koncentraty nawilżające, 
preparaty samoopalające, kosmetyki do makijażu, kosmetyki 
w formie żeli, kosmetyki do cery zmarszczkowej, maseczki 
do skóry, żele po opalaniu, kremy do ciała, kremy do twarzy, 
kosmetyki koloryzujące do skóry, kosmetyki w postaci różu, 
kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w postaci kremów, 
olejki po opalaniu, olejki do opalania, kosmetyki do makijażu 
twarzy, pudry w kamieniu, kosmetyki do użytku osobistego, 
kremy na noc, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki do ust, 
kosmetyki do stosowania na skórę, błyszczyki do ust, kosme-
tyki do pielęgnacji urody, preparaty kosmetyczne, mleczka 
do opalania, kosmetyki w gotowych zestawach, kompaktowe 
kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, peelin-
gi do twarzy, kosmetyki do makijażu skóry, kolorowe kosmety-
ki do oczu, kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki w postaci 
cieni do powiek, środki do oczyszczania skóry twarzy, produk-
ty przeciwsłoneczne do ust, środki nawilżające do twarzy, pre-
paraty do wybielania skóry, płyny do pielęgnacji skóry, perełki 
zawierające kosmetyki do kąpieli, olejki do pielęgnacji skóry, 
zmywacze lakieru do paznokci, baza podkładowa do paznok-
ci, odżywki utwardzające do paznokci, nawilżające balsamy 
do ciała, maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, 
środki wyszczuplające inne niż do celów medycznych, środki 
nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, 
perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, waciki do celów 
kosmetycznych, nawilżane chusteczki kosmetyczne, mydła, 
szampony, maści kosmetyczne, żele do twarzy i ciała, pre-
paraty do demakijażu, 5 balsamy przeciwbólowe, lecznicze 

balsamy, maści lecznicze, maści przeciwzapalne, maści z an-
tybiotykami, lecznicze toniki do skóry, szampony lecznicze, 
mydła lecznicze, preparaty lecznicze zawierające glinę, kre-
my lecznicze, lecznicze preparaty na porost włosów, leczni-
cze płyny do płukania ust, środki lecznicze przeciw poceniu, 
przeciwtrądzikowe środki myjące [preparaty farmaceutyczne], 
plastry kosmetyczne, chusteczki lecznicze suplementy żyw-
nościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla 
ludzi, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, su-
plementy diety do użytku medycznego, suplementy diety dla 
osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, zioła lecz-
nicze, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, preparaty 
ziołowe do celów medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe 
do celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne 
środki spożywcze do celów medycznych.

(210) 500755 (220) 2019 06 05
(731) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 

W ŁOWICZU, Łowicz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKO Łowiczanka

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 29 mleko, wyroby z mleka, wyroby mleczarskie 
pozbawione składników pochodzenia zwierzęcego i od-
zwierzęcego, mleko w proszku, mleko zsiadłe, mleko zagęsz-
czone, napoje mleczne, desery mleczne, odżywki białkowe, 
sery, twarogi, sery twarde, sery dojrzewające, jogurty, kefiry, 
masło, śmietana, serwatka, maślanka.

(210) 500777 (220) 2019 06 12
(731) MIST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MIST
(510), (511) 25 odzież, ubrania, okrycia wierzchnie damskie, 
męskie i dziecięce, bielizna, galanteria odzieżowa, odzież 
sportowa, odzież gimnastyczna, spodnie, spódnice, sukienki, 
bluzy, bluzki, T-Shirty, skarpety, rękawice, kostiumy kąpielo-
we, piżamy, ubiory plażowe, koszule nocne, szlafroki, nakrycia 
głowy, obuwie, obuwie sportowe, obuwie plażowe, banda-
ny, 35 usługi w zakresie: reklama, zarządzanie w działalności 
handlowej, administrowanie działalności handlowej, anali-
zy rynkowe, badania rynku, dekoracja wystaw sklepowych, 
doradztwo handlowe, organizowanie targów handlowych 
i reklamowych, informacja handlowa o towarach, organizo-
wanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, zgro-
madzenie na rzecz osób trzecich towarów takich jak: odzież, 
odzież sportowa, galanteria, okulary, czapki, nakrycia głowy, 
obuwie, kosmetyki, zegarki, breloczki, walizki, torby podróż-
ne, parasole, przybory kosmetyczne, ręczniki, tekstylia i wy-
roby tekstylne pozwalające nabywcy na ich swobodne oglą-
danie i kupowanie oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz 
sprzedaż przez Internet ww. towarów.
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(210) 500781 (220) 2019 06 06
(731) GEOCOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 02.09.15, 05.07.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 24 materiały tekstylne nietkane - włókniny, ma-
teriały włókiennicze, okładziny do mebli z surowców włó-
kienniczych, tkaniny.

(210) 500782 (220) 2019 06 06
(731) GEOCOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) agrotkaniny24

(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.03.14
(510), (511) 24 materiały tekstylne nietkane - włókniny, ma-
teriały włókiennicze, okładziny do mebli z surowców włó-
kienniczych, tkaniny.

(210) 500785 (220) 2019 06 06
(731) HORBACZEWSKI PAWEŁ FBK, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOOD BIKE

(531) 15.07.09, 27.05.01
(510), (511) 12 rowery, rowery dostawcze, przyczepki rowe-
rowe, rowery trójkołowe dostawcze, riksze rowerowe, rowery 
wyposażone w silnik.

(210) 500794 (220) 2019 06 06
(731) DOROŚ MARCIN DOROSIOWE RANTY, Elbląg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DR ranty

(531) 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 21 formy i foremki do ciast i ciasteczek.

(210) 500800 (220) 2019 06 06
(731) STASIEŁUK WOJCIECH ABSOLUT, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIVA PRALNIA EKOLOGIA

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02, 
26.11.08

(510), (511) 37 pranie.

(210) 500830 (220) 2019 06 06
(731) Wine International Project O.O.O., Kishinev, MD
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fire & Ice

(531) 03.01.01, 03.01.16, 03.01.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane oraz inne na-
poje bezalkoholowe, w tym napoje energetyzujące, napoje 
bezalkoholowe z soków owocowych, soki owocowe, syropy 
i inne preparaty do sporządzania napojów.

(210) 500891 (220) 2019 06 07
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) Long4Lashes Plex Haircare
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pie-
lęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, 
mydła, środki do mycia i kąpieli, kosmetyki do demakijażu, 
kosmetyki do rzęs i brwi, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, 
kosmetyki do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji ust, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, kosmetyki 
do makijażu, kosmetyki kolorowe, tusze do rzęs, stylizato-
ry do brwi w postaci ołówka, żelu, kremu, proszku, cieni, 
sztuczne rzęsy, odżywki do rzęs, serum przyspieszające 
wzrost rzęs i brwi, maseczki do twarzy i do ciała, maski ko-
smetyczne, serum do celów kosmetycznych, koncentraty 
nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, środki to-
aletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, pod-
kłady i pudry, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i pre-
paraty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, lecznicze 
tusze, odżywki, preparaty do rzęs, brwi, włosów i paznokci, 
lecznicze podkłady i pudry, lecznicze preparaty na porost 
włosów, lecznicze preparaty na porost rzęs i brwi, maski 
do celów leczniczych.

(210) 500892 (220) 2019 06 07
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
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(540) Long4Lashes Miracle Mascara
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pie-
lęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, 
mydła, środki do mycia i kąpieli, kosmetyki do demakijażu, 
kosmetyki do rzęs i brwi, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, 
kosmetyki do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji ust, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, kosmetyki 
do makijażu, kosmetyki kolorowe, tusze do rzęs, stylizato-
ry do brwi w postaci ołówka, żelu, kremu, proszku, cieni, 
sztuczne rzęsy, odżywki do rzęs, serum przyspieszające 
wzrost rzęs i brwi, maseczki do twarzy i do ciała, maski ko-
smetyczne, serum do celów kosmetycznych, koncentraty 
nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, środki to-
aletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, pod-
kłady i pudry, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i pre-
paraty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, lecznicze 
tusze, odżywki, preparaty do rzęs, brwi, włosów i paznokci, 
lecznicze podkłady i pudry, lecznicze preparaty na porost 
włosów, lecznicze preparaty na porost rzęs i brwi, maski 
do celów leczniczych.

(210) 500896 (220) 2019 06 07
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) Long4Lashes Blender Soft
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pie-
lęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, 
mydła, środki do mycia i kąpieli, kosmetyki do demakijażu, 
kosmetyki do rzęs i brwi, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, 
kosmetyki do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji ust, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, kosmetyki 
do makijażu, kosmetyki kolorowe, tusze do rzęs, stylizato-
ry do brwi w postaci ołówka, żelu, kremu, proszku, cieni, 
sztuczne rzęsy, odżywki do rzęs, serum przyspieszające 
wzrost rzęs i brwi, maseczki do twarzy i do ciała, maski ko-
smetyczne, serum do celów kosmetycznych, koncentraty 
nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, środki to-
aletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, pod-
kłady i pudry, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i pre-
paraty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, lecznicze 
tusze, odżywki, preparaty do rzęs, brwi, włosów i paznokci, 
lecznicze podkłady i pudry, lecznicze preparaty na porost 
włosów, lecznicze preparaty na porost rzęs i brwi, maski 
do celów leczniczych.

(210) 500897 (220) 2019 06 07
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) LIFT4SKIN BY OCEANIC PEPTIDE AGELESS
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielę-
gnacji skóry, maseczki do twarzy i do ciała, maski kosme-
tyczne, serum do celów kosmetycznych, koncentraty na-
wilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, talk i pudry 
do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, mydła, 
środki do mycia i kąpieli, preparaty do pielęgnacji włosów, 
rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, ko-
smetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, podkłady i pudry, 
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielę-
gnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów me-
dycznych, lecznicze tusze, odżywki, preparaty do rzęs, brwi, 
włosów i paznokci, lecznicze podkłady i pudry, lecznicze pre-
paraty na porost włosów, lecznicze preparaty na porost rzęs 
i brwi, maski do celów leczniczych.

(210) 500899 (220) 2019 06 07
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) LIFT4SKIN BY OCEANIC PEPTIDE
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielę-
gnacji skóry, maseczki do twarzy i do ciała, maski kosme-
tyczne, serum do celów kosmetycznych, koncentraty na-
wilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, talk i pudry 
do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, mydła, 
środki do mycia i kąpieli, preparaty do pielęgnacji włosów, 
rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, ko-
smetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, podkłady i pudry, 
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielę-
gnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów me-
dycznych, lecznicze tusze, odżywki, preparaty do rzęs, brwi, 
włosów i paznokci, lecznicze podkłady i pudry, lecznicze pre-
paraty na porost włosów, lecznicze preparaty na porost rzęs 
i brwi, maski do celów leczniczych.

(210) 500921 (220) 2019 06 10
(731) NAFTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rasztów
(540) (znak słowny)
(540) NAFTOR
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, zwłaszcza 
do systemów alarmowych i bezpieczeństwa jak również 
do zarządzania nieruchomościami oraz zapewniania bez-
pieczeństwa, zabezpieczające urządzenia alarmowe, czujni-
ki wykrywające obecność osób i przedmiotów, urządzenia 
i oprogramowanie towarzyszące do systemów alarmów 
przeciwwłamaniowych i alarmów przeciwpożarowych, alar-
my pożarowe, instalacje i akcesoria do wykrywania ognia 
i dymu, systemy alarmów pożarowych i dymnych, urządze-
nia do odtwarzania i przechowywania danych, elektroniczne 
systemy bezpieczeństwa, oprogramowanie, sprzęt kompu-
terowy, części składowe i akcesoria do wyżej wymienionych 
towarów, 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach działal-
ności gospodarczej, pośrednictwo w sprzedaży oraz sprze-
daż detaliczna i hurtowa: zautomatyzowanych systemów 
kierowania ogniem, urządzeń do przetwarzania sygnałów 
cyfrowych, oprogramowania do przetwarzania obrazów 
cyfrowych, oprogramowania symulacyjnego do użytku 
w komputerach, routerów do doprowadzania sygnałów au-
dio, wideo i sygnałów cyfrowych, aparatury i sprzętu do mo-
nitoringu obiektów śledzonych, celowników dla artylerii 
i do broni, systemów i przyrządów nawigacyjnych, urządzeń 
do lokalizacji obiektów, laserowych namierników obiektów 
dla artylerii i do broni, multimedialnych, systemów nawigacji 
GPS do pojazdów, nadajników radarowych, narzędzi do gro-
madzenia danych pokładowych, odbiorników do systemów 
globalnego, pozycjonowania [GPS], sprzętu komputero-
wego i urządzeń do kompilacji i przetwarzania danych po-
zycjonujących i lokalizacyjnych, systemów naprowadzania 
pocisków, urządzeń GPS, urządzeń kartograficznych, syste-
mów wykrywania dronów, pojazdów naziemnych i ich ele-
mentów, załogowych i bezzałogowych statków powietrz-
nych, lotniczych zespołów napędowych, sprzętu lotniczego 
i jego składników, urządzeń do rejestracji i obróbki obrazu, 
wyrobów i technologii związanej z ochroną informacji nie-
jawnych, sprzętu i konstrukcji opancerzonych i ochronnych 
oraz ich komponentów, audyt działalności gospodarczej, 
usługi konsultacyjne w zakresie audytów, 37 instalowanie, 
konserwacja i naprawa alarmów, zamków i kas pancernych, 
instalacja, konserwacja, naprawa i serwisowanie alarmów 
przeciwwłamaniowych, instalacja, konserwacja, naprawa 
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i serwisowanie alarmów pożarowych, instalacja, konserwacja, 
naprawa i serwis alarmów przeciwwłamaniowych, instalacja, 
konserwacja, naprawa i serwisowanie instalacji do alarmów 
przeciwwłamaniowych, instalacja, konserwacja, naprawa 
i serwisowanie instalacji do alarmów pożarowych, instalacja, 
konserwacja, naprawa i serwisowanie instalacji do alarmów 
przeciwwłamaniowych, instalacja, konserwacja, naprawa 
i serwisowanie sprzętu komunikacyjnego, instalacja, konser-
wacja, naprawa i serwisowanie urządzeń do sieci komuni-
kacyjnych, instalacja, konserwacja, naprawa i serwisowanie 
telewizji przemysłowej, instalacja, konserwacja, naprawa 
i serwisowanie instalacji telefonicznych, usługi instalacji i na-
prawy systemu czasu obecności, usługi informacyjne, konsul-
tacyjne i doradcze, dotyczące wyżej wymienionych, usługi 
budowlane, usługi naprawy, montażu i konserwacji instalacji 
elektrycznych, grzewczych, klimatyzacyjnych, instalacji ga-
zowych, hydraulicznych, wyposażenia, układów mechanicz-
nych i systemów przeciwpożarowych i do gaszenia pożarów, 
sprzętu i urządzeń zabezpieczających oraz alarmów, usługi 
murarskie, ślusarskie i stolarskie, usługi konserwacji i sprząta-
nia budynków, 39 usługi ratownictwa, usługi konwoju osób 
i mienia, 41 szkolenia w zakresie ochrony i bezpieczeństwa, 
42 doradztwo techniczne w zakresie zapobiegania pożarom, 
monitorowanie systemów komputerowych do celów bez-
pieczeństwa, monitorowanie systemów komputerowych 
w celu wykrywania awarii, usługi w zakresie technologii 
informacyjnych, usługi w zakresie zabezpieczania danych, 
testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, 
usługi testowania systemów alarmowych i monitorujących, 
przegląd urządzeń, badanie i kontrola alarmów pożarowych, 
usługi, CCTV (telewizja przemysłowa) oraz badanie i kontrola 
sprzętu bezpieczeństwa, usługi, usługi w zakresie testowania 
i inspekcji wykrywaczy dymu, usługi w zakresie testowania 
i inspekcji urządzeń do gaszenia ognia, usługi w zakresie te-
stowania i inspekcji systemów antywłamaniowych, usługi 
w zakresie testowania i inspekcji spryskiwaczy automatycz-
nych, usługi w zakresie testowania i inspekcji świateł awaryj-
nych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące wszystkich 
wyżej wymienionych usług, 45 usługi w zakresie zapewnia-
nia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, monitoring sys-
temów bezpieczeństwa, usługi strażników ochrony, usługi 
zabezpieczania budynków, ocena ryzyka w zakresie ochro-
ny, monitoring systemów bezpieczeństwa, ochrona obiek-
tów i sprzętu, usługi kontroli zabezpieczeń na rzecz osób 
trzecich, monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłama-
niowych, usługi elektronicznego monitorowania w celach 
bezpieczeństwa, zabezpieczenie imprez, monitorowanie 
alarmów pożarowych, doradztwo w sprawach bezpieczeń-
stwa, konsultacje dotyczące zapobiegania pożarom i wła-
maniom, konsultacje związane z zarządzaniem w zakresie 
bezpieczeństwa, systemami alarmowymi i bezpieczeństwa 
oraz używaniem i zastosowaniem oprogramowania do nich, 
informacje i porady w zakresie uprzednio wymienionych 
usług.

(210) 500925 (220) 2019 06 10
(731) PIWNICZANKA SPÓŁDZIELNIA PRACY,  

Piwniczna Zdrój
(540) (znak słowny)
(540) Piwniczanka. Dołącz do nas!
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane, napoje bezal-
koholowe, soki i napoje owocowe i warzywne, syropy i inne 
preparaty do produkcji napojów, 35 usługi w zakresie sprze-
daży hurtowej, detalicznej i internetowej następujących to-
warów: wody mineralne i gazowane, napoje bezalkoholowe, 
soki i napoje owocowe i warzywne, syropy i inne preparaty 

do produkcji napojów, usługi w zakresie reklamy, marketingu 
i promocji sprzedaży świadczone za pośrednictwem radia, 
telewizji i prasy, usługi w zakresie reklamy, marketingu i pro-
mocji sprzedaży świadczone z wykorzystaniem billboardów, 
afiszy, plakatów, neonów, flag i transparentów, usługi w za-
kresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży świadczo-
ne za pośrednictwem Internetu, sieci telekomunikacyjnych, 
sieci radiowych oraz innych sieci umożliwiających komu-
nikację pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, 
usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzeda-
ży świadczone za pośrednictwem portali internetowych, 
usługi polegające na dostarczaniu informacji o charakterze 
handlowym, biznesowym, reklamowym i marketingowym, 
świadczone za pomocą portali internetowych i mediów 
społecznościowych, usługi public relations, usługi w zakresie 
opracowywania i publikowania tekstów i materiałów promo-
cyjnych i reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechniania 
materiałów promocyjnych i reklamowych w postaci próbek, 
ulotek, katalogów, prospektów i broszur, usługi w zakresie 
organizowania i prowadzenia wystaw, festynów, targów, po-
kazów, loterii, zawodów i konkursów w celach reklamowych 
i promocyjnych, usługi w zakresie badania rynku i opinii pu-
blicznej, usługi w zakresie rynkowych badań statystycznych, 
usługi informacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wy-
mienionych wyżej usług.

(210) 500951 (220) 2019 06 10
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) Xelax
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody 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 
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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) 500966 (220) 2019 06 10
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) Xelax Junior
(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) 501000 (220) 2019 06 11
(731) IMA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Murowana Goślina
(540) (znak słowny)
(540) Ima WÓDKA SZTOS
(510), (511) 33 wódka.

(210) 501051 (220) 2019 06 12
(731) Samsung Electronics Co. Ltd., Suwon-si,  

Gyeonggi-do, KR
(540) (znak słowny)
(540) Samsung CUBE
(510), (511) 11 oczyszczacze powietrza o kształcie sześcianu, 
przeznaczone do celów domowych, modułowe sześcienne 
oczyszczacze powietrza, przeznaczone do celów domo-
wych, filtry do oczyszczaczy powietrza o kształcie sześcianu, 
przeznaczonych do celów domowych.

(210) 501139 (220) 2019 06 13
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) Aleric Azylo Spray
(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 
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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) 501143 (220) 2019 06 13
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) Acatar Acti-Tabs
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody 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) 501144 (220) 2019 06 13
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowny)

(540) Acatar Control
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, se-
rum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, ma-
sła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, 
wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, 
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosme-
tyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czysz-
czenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, kosmetyczne 
preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty 
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, 
preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących 
będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak 
nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielę-
gnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 
5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielę-
gnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe 
do celów medycznych, minerały do celów medycznych, 
mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów 
leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy 
diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy 
diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, 
dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia 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 krwiopochodne, 
produkty biotechnologiczne do celów medycznych, prepa-
raty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciw-
trądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, ko-
smetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały 
opatrunkowe, 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) 501146 (220) 2019 06 13
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Acatar
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(531) 26.04.03, 26.04.05, 26.04.22, 26.05.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody 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) 501147 (220) 2019 06 13
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) Aleric Na alergię reaguj szybko
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody 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) 501148 (220) 2019 06 13
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Acatar

(531) 26.04.03, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.22, 26.05.08, 
26.05.12, 26.05.22, 27.05.01, 29.01.14

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

(210) 501149 (220) 2019 06 13
(731) WYDAWNICTWO FARMACOM  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wodzisław Śląski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PCI DAYS

(531) 05.05.20, 05.05.21, 26.03.04, 26.03.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 katalogi, broszury, 35 organizowanie targów 
handlowych, promowanie i przeprowadzanie targów han-
dlowych, organizowanie i prowadzenie targów handlowych, 
organizowanie i prowadzenie targów biznesowych, organi-
zowanie targów handlowych w celach reklamowych, orga-
nizacja targów w celach handlowych i reklamowych, orga-
nizowanie i prowadzenie targów związanych z działalnością 
wydawniczą, prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych 
targów handlowych online, organizowanie imprez, wystaw, 
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i re-
klamowych, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, 

prospektów, broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży 
katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, orga-
nizowanie wystaw w celach handlowych, przygotowywanie 
wystaw w celach komercyjnych, 38 usługi konferencji siecio-
wych, 41 organizowanie konferencji, organizacja konferencji 
edukacyjnych, prowadzenie konferencji edukacyjnych, pro-
wadzenie konferencji biznesowych, organizowanie semina-
riów i konferencji, organizowanie konferencji dotyczących 
handlu, organizowanie corocznych konferencji edukacyj-
nych, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie 
konferencji związanych z handlem, organizowanie konferen-
cji związanych z biznesem, organizowanie konferencji zwią-
zanych z reklamą, organizowanie i prowadzenie konferencji 
i kongresów, organizowanie konferencji i sympozjów w dzie-
dzinie nauk medycznych, organizowanie i prowadzenie 
konferencji na temat biznesu i handlu, szkolenie w zakresie 
kosmetyki i urody, usługi wydawnicze w zakresie książek 
i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektro-
nicznych, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów.

(210) 501151 (220) 2019 06 13
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody 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, 
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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) 501152 (220) 2019 06 13
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Acatar CARE

(531) 26.04.03, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.22, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody 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) 501153 (220) 2019 06 13
(731) Sport & Fashion Management PTE. LTD., Singapur, SG
(540) (znak słowny)
(540) STERN
(510), (511) 6 zamki i zapięcia metalowe do pojazdów, 
metalowe wieszaki ścienne na rowery, metalowe stojaki 
do rowerów, zamknięcia metalowe, metalowe zapięcia 
do rowerów, 9 kaski ochronne do uprawiania sportu, ka-
ski rowerowe, liczniki rowerowe, odblaskowe kamizelki 
ochronne, bransoletki odblaskowe zwiększające widocz-
ność rowerzysty, pokrowce na smartfony, wodoodporne 
etui na smartfony, specjalnie przystosowane do mocowa-
nia na kierownicy roweru, 12 pojazdy, urządzenia do po-
ruszania się na lądzie, w powietrzu lub w wodzie, rowery, 
części i akcesoria rowerowe ujęte w tej klasie, bagażniki 
rowerowe, dzwonki rowerowe, syreny rowerowe, klaksony 
rowerowe, lusterka wsteczne, pompki rowerowe, pomp-
ki rowerowe z manometrem, pedały rowerowe, siodełka 
rowerowe, siodełka rowerowe dla dzieci, dętki rowerowe, 
foteliki rowerowe dla dzieci, boczne kółka podporowe 
do rowerów dziecięcych, zaciski hamulcowe do pojaz-
dów, koszyki rowerowe, pokrycia na siodełka rowerowe, 
torby rowerowe na kierownicę, sakwy rowerowe, torby 
na ramę rowerową, torby przeznaczone do montowania 
do roweru, stopki do rowerów (części rowerowe), błotni-
ki do rowerów, uchwyty na bidon montowane do rowe-
ru, koszyki na bidon montowane do roweru, narzędzia 
do naciągania szprych rowerowych, zaślepki do kierow-
nicy rowerowej z oświetleniem, ochraniacze na nogi dla 
rowerzystów chroniące przed zabrudzeniem od łańcucha 
roweru, linki hamulcowe do rowerów, uchwyty kierow-
nicy do rowerów, rogi do kierownicy rowerowej, zaślep-
ki do kierownicy rowerowej z zamontowanymi kluczami 
drążek do prowadzenia roweru dziecięcego, sztyce rowe-
rowe, osłony do przerzutek, osłony do łańcuchów i ram 
rowerowych, mostki rowerowe, hamulce rowerowe, klocki 
hamulcowe do rowerów, zaciski hamulcowe do rowerów, 
kierownice do rowerów, opony rowerowe, koła rowerowe, 
ramy rowerowe, korby rowerowe, łańcuchy rowerowe, na-
krętki na wentyle rowerowe, zestawy narzędzi do naprawy 
dętek, szprychy do kół rowerowych, piasty do rowerów, 
sakwy do pojazdów dwukołowych, obręcze kół do rowe-
rów, błotniki rowerowe, układy kierownicze do pojazdów 



Nr  ZT35/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 27

lądowych posiadające mostek, koła zębate do rowerów, 
ochraniacze ubrania na koła do rowerów, wieszaki i stojaki 
do przechowywania rowerów, kierunkowskazy do rowe-
rów, mechanizmy korbowe do rowerów, przerzutki rowe-
rowe, bagażniki montowane na kierownicy roweru, osłony 
na tylne przerzutki, osłony na łańcuch roweru, obudowy 
do opon pneumatycznych, 18 torby, plecaki, 20 wiesza-
ki ścienne na rowery, niemetalowe, niemetalowe zapię-
cia do pojazdów, w tym zapięcia do rowerów, 21 butelki 
na napoje, uchwyty do butelek, szczotki do czyszczenia 
łańcuchów rowerowych, szczotko-skrobaczki, 25 odzież, 
obuwie, nakrycia głowy i akcesoria do nich zawarte w tej 
klasie, odzież sportowa, obuwie sportowe, sportowe na-
krycia głowy, odzież rowerowa, w tym rękawiczki rowe-
rowe, szorty, spodenki rowerowe z wkładką ochronną, 
podkoszulki sportowe, kurtki chroniące przed wiatrem, 
spodnie, skarpetki, ochraniacze spodni dla rowerzystów, 
kurtki odblaskowe, 28 paski na nogawki dla rowerzystów 
chroniące spodnie przed zabrudzeniem łańcuchem (arty-
kuły sportowe).

(210) 501154 (220) 2019 06 13
(731) WYDAWNICTWO FARMACOM  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wodzisław Śląski

(540) (znak słowny)
(540) PCI DAYS
(510), (511) 16 katalogi, broszury, 35 organizowanie tar-
gów handlowych, promowanie i przeprowadzanie tar-
gów handlowych, organizowanie i prowadzenie targów 
handlowych, organizowanie i prowadzenie targów biz-
nesowych, organizowanie targów handlowych w celach 
reklamowych, organizacja targów w celach handlowych 
i reklamowych, organizowanie i prowadzenie targów 
związanych z działalnością wydawniczą, prowadzenie 
wystaw w ramach wirtualnych targów handlowych on-
line, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów 
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, 
dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospek-
tów, broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży 
katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, 
organizowanie wystaw w celach handlowych, przygo-
towywanie wystaw w celach komercyjnych, 38 usługi 
konferencji sieciowych, 41 organizowanie konferencji, 
organizacja konferencji edukacyjnych, prowadzenie kon-
ferencji edukacyjnych, prowadzenie konferencji bizneso-
wych, organizowanie seminariów i konferencji, organizo-
wanie konferencji dotyczących handlu, organizowanie 
corocznych konferencji edukacyjnych, organizowanie 
i obsługa konferencji, organizowanie konferencji związa-
nych z handlem, organizowanie konferencji związanych 
z biznesem, organizowanie konferencji związanych z re-
klamą, organizowanie i prowadzenie konferencji i kon-
gresów, organizowanie konferencji i sympozjów w dzie-
dzinie nauk medycznych, organizowanie i prowadzenie 
konferencji na temat biznesu i handlu, szkolenie w zakre-
sie kosmetyki i urody, usługi wydawnicze w zakresie ksią-
żek i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie tekstów 
elektronicznych, organizowanie konferencji, wystaw 
i konkursów.

(210) 501155 (220) 2019 06 13
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Acatar CARE KIDS

(531) 26.04.03, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.22, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody 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.



28 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT35/2019

(210) 501166 (220) 2019 06 14
(731) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Zug, CH
(540) (znak słowny)
(540) MILKA LOLLIPOP
(510), (511) 30 kakao, napoje na bazie kakao i czekolady oraz 
preparaty do wyrobu takich napojów, czekolada, wyroby cu-
kiernicze nielecznicze, w szczególności wyroby czekolado-
we [i/lub cukrowe], ciasteczka, wafelki, ciasta, ciastka, wypieki 
i wyroby z ciasta, preparaty zbożowe, lody spożywcze, mia-
nowicie lody, mrożone słodycze i desery, słodycze i desery 
chłodzone, masła czekoladowe.

(210) 501168 (220) 2019 06 14
(731) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Zug, CH
(540) (znak słowny)
(540) MILKA MOO
(510), (511) 30 kakao, napoje na bazie kakao i czekolady oraz 
preparaty do wyrobu takich napojów, czekolada, wyroby cu-
kiernicze nielecznicze, w szczególności wyroby czekolado-
we [i/lub cukrowe], ciasteczka, wafelki, ciasta, ciastka, wypieki 
i wyroby z ciasta, preparaty zbożowe, lody spożywcze, mia-
nowicie lody, mrożone słodycze i desery, słodycze i desery 
chłodzone, masła czekoladowe.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

3 490973, 497023, 500376, 500477, 500553, 500568, 500569, 500571, 500699, 500733, 500891, 500892, 500896, 
500897, 500899, 500951, 500966, 501139, 501143, 501144, 501146, 501147, 501148, 501151, 501152, 501155

5 497023, 500376, 500477, 500568, 500569, 500571, 500733, 500891, 500892, 500896, 500897, 500899, 500951, 
500966, 501139, 501143, 501144, 501146, 501147, 501148, 501151, 501152, 501155

6 501153

7 498346

9 496111, 499674, 500529, 500921, 501153

10 500376, 500477, 500568, 500569, 500571, 500699, 500951, 500966, 501139, 501143, 501144, 501146, 501147, 
501148, 501151, 501152, 501155

11 501051

12 491976, 494641, 500785, 501153

16 455056, 496111, 498725, 500529, 501149, 501154

18 501153

19 496066

20 474938, 499136, 501153

21 500794, 501153

24 500781, 500782

25 495085, 497576, 500777, 501153

28 501153

29 496310, 496891, 498957, 499771, 500425, 500655, 500755

30 499771, 500655, 501166, 501168

32 499771, 500830, 500925

33 497562, 501000

35 455056, 474938, 491976, 496111, 496310, 496405, 496891, 497111, 497576, 499030, 499031, 499034, 499061, 
499062, 499136, 499702, 499771, 500529, 500655, 500777, 500921, 500925, 501149, 501154

36 455056, 491976, 497111, 499030, 499031, 499034, 499386, 500455

37 496374, 497912, 499030, 499031, 499034, 499386, 499702, 500800, 500921

38 500655, 501149, 501154

39 496638, 499030, 499031, 499034, 500487, 500488, 500921

40 496891

41 455056, 496111, 496717, 496718, 497848, 499688, 499716, 499723, 500455, 500487, 500488, 500529, 500655, 
500921, 501149, 501154

42 497848, 499030, 499031, 499034, 499061, 499062, 499386, 500408, 500455, 500921

43 499771, 500487, 500488, 500655

44 499030, 499031, 499034

45 500921



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

Acatar Acti-Tabs 501143

Acatar CARE KIDS 501155

Acatar CARE 501152

Acatar Control 501144

Acatar 501146

Acatar 501148

agrotkaniny24 500782

Aleric Azylo Spray 501139

Aleric Na alergię reaguj szybko 501147

AREOMAGIC 490973

Arkada Invest 499386

Artresan COMFORT 500376

AUTOFLEX 491976

Bakery WILANÓW 499771

BARDZO DOBRY SERWIS CERTYFIKAT  
OPONIARSKI POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU  
OPONIARSKIEGO 499062

Bella Roza 497562

beta 496717

BRACTWO KURKOWE W KRAKOWIE 455056

BUSINESS GARDEN WROCŁAW 499030

BUSINESS GARDEN Wrocław 499031

BUSINESS GARDEN Wrocław 499034

CARTEC PROFESJONALNY WARSZTAT  
SAMOCHODOWY 496374

CIAOCARE 500699

CPLA 498725

Difortan 500477

DR ranty 500794

Efektywniej. zachowaj energię 497848

EKO Łowiczanka 500755

epicardium 495085

EUROPEJSKI INSTYTUT EDUKACJI ENGRAM 499716

Fire & Ice 500830

FOOD BIKE 500785

frisco.pl 496638

GB 497912

HALUPCZOK PRODUCENT OKIEN  
I DRZWI Z DREWNA 496066

HiGeen 497023

Ima WÓDKA SZTOS 501000

INSPIRE CONSULTING 500455

internet beta 496718

ISKIAL JUNIOR w płynie 500571

ISKIAL w PŁYNIE 500569

ISKIAL 500568

Klimowicz swojska masarnia 496891

LIFT4SKIN BY OCEANIC PEPTIDE AGELESS 500897

LIFT4SKIN BY OCEANIC PEPTIDE 500899

Logos Tour 500487

Long4Lashes Blender Soft 500896

Long4Lashes Miracle Mascara 500892

Long4Lashes Plex Haircare 500891

MAXIBOX 474938

MEBLICANTE MEBLE BIUROWE 499136

MILKA LOLLIPOP 501166

MILKA MOO 501168

MIST 500777

MOBIJET 498346

Mubi.pl 497111

NAFTOR 500921

NASZE ZBIORY 498957

PABLO rental www.wsbpablo.pl 499702

PCI DAYS 501149

PCI DAYS 501154

PETRA TECHNOLOGIE 496405

PHARM SYNTEZA COSMETICS 500553

Piwniczanka. Dołącz do nas! 500925

Podróże na 7 kontynentów z Logos Tour 500488

PUWERLAB COSMETICS 500733

RED DEVILS 1995 CHOJNICE 499688

REDCART 500408

Samsung CUBE 501051

STERN 501153

TARGi SZTUKi DOSTĘPNEJ 500529

TEN KIE 497576

TENDER meat 496310

usbdesign 499674

VE Europejski Instytut Edukacji ENGRAM 499723

Vege MANUFAKTURA 500425

VIVA PRALNIA EKOLOGIA 500800

Wariatt 500655

WYGRAJ LIGĘ 496111

WZOROWY SERWIS CERTYFIKAT OPONIARSKI  
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU  
OPONIARSKIEGO 499061

X MOTOS 494641

Xelax Junior 500966

Xelax 500951



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.

754927 MEK (2019 07 16) 25
876349 CHATKA (2006 01 12, 2005 12 09) 29
1176074 OATWELL (2013 08 01, 2013 07 01) 5,
1432154 OzNaturals (2019 06 21) 3
1480700 MISFIT (2019 07 24) 3, 9, 16, 18, 41, 45
1480795 NORSC (2019 05 10, 2019 02 11) 16
1480873 CATARON (2019 05 17, 2019 05 13) 5
1480922 Hanergy (2019 03 18, 2018 09 28)

CFE: 27.05.01 11, 28, 36
1480944 (2019 06 17)

CFE: 28.03.00 30, 43
1480989 (2019 05 16)

CFE: 02.01.18, 15.01.01, 28.05.00, 
29.01.13

32, 33

1481003 EIFFEL (2019 06 03, 
2018 12 13)

3, 6, 9, 14, 18, 24, 25, 
32, 33, 35, 36, 37, 42, 

43, 45
1481004 Calibra joy (2019 05 09, 2018 12 06)

CFE: 03.06.01, 27.03.03, 27.05.07 5, 31
1481008 ZHONGDAI (2019 04 05)

CFE: 26.03.23, 26.04.16, 
28.03.00

2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 
18, 19, 22, 24, 28

1481051 EMPEROR’S DREAM (2019 04 19, 2018 11 02)
CFE: 25.01.25, 27.05.03, 29.01.14 9, 28, 41

1481091 PRETTY WOMAN (2019 03 13, 
2018 12 02)

33

1481096 DEVIA (2019 06 17)
CFE: 26.03.23 9

1481101 PANYI PANYI GARDEN (2019 07 09)
CFE: 01.03.02, 05.01.16, 05.05.20, 
26.04.07, 27.05.10, 28.03.00

8

1481172 SANSEN (2019 06 26)
CFE: 26.05.18, 27.01.01, 28.03.00 3

1481198 CHINESE GARDEN (2019 04 19, 2018 11 02)
CFE: 05.05.20, 25.01.25, 27.05.03, 
29.01.15

9, 28, 41

1481222 REFINE (2019 06 17)
CFE: 27.05.17 7

1481246 EDC PROTECTION (2019 05 14, 
2018 11 20)

9, 17

1481247 Die Privatmolkerei Bauer  
(2018 12 13, 2018 06 26)
CFE: 04.05.05, 26.04.03, 26.11.08, 
27.05.09, 29.01.13

29, 30, 
31, 32

1481282 BOSSJAZZ (2019 05 17)
CFE: 27.05.02 34

1481296 MABRO (2019 06 14) 3, 18, 25

1481315 (2019 04 05)
CFE: 03.05.01 9, 14, 28, 35

1481464 ELECT (2019 04 24, 2019 03 12)
CFE: 15.09.12, 27.03.15 12

1481467 WINSING ANIMATION (2019 02 22)
CFE: 26.11.01, 27.05.10, 28.03.00 28, 41

1481532 QQ (2019 04 29, 2019 01 04)
CFE: 02.09.01, 27.03.01, 27.05.01 29, 30, 32

1481534 conductor (2019 05 22, 2019 04 22)
CFE: 26.01.01, 29.01.12 35, 42

1481589 Solix (2019 01 17, 2019 01 17)
CFE: 01.03.13, 26.01.19, 
27.05.01, 29.01.12

6, 9, 19, 20, 24

1481626 K BEAUTY BY AVON (2019 06 24, 2019 03 25)
CFE: 26.01.03, 27.05.09, 28.03.00, 28.05.00 3

1481645 Saaj (2019 04 08)
CFE: 27.05.01 14, 18, 25, 35

1481689 HJ (2019 07 09)
CFE: 26.01.03, 26.07.04, 27.05.01 7

1481724 BEEM (2019 06 07, 2018 12 20) 9, 35, 38, 42
1481787 FLOWER KISS (2019 04 01, 2018 11 15) 3
1481795 HUIFAN (2019 05 14)

CFE: 28.03.00 21
1481804 MALTEUROP MALTING COMPANY  

(2019 05 17, 2019 02 13)
CFE: 25.01.19, 27.05.09, 29.01.13 30, 31, 32

1481806 CILENTO (2019 05 30)
CFE: 03.04.02, 26.02.01, 26.07.25, 
26.11.06, 27.05.01, 29.01.04

29

1481810 TOUS MES AMIS  
(2019 04 23, 2018 12 31)

5, 16, 18, 20, 21, 
27, 28, 31

1481872 ROXAZEN (2019 03 13, 2018 12 11) 5
1481884 mideer (2019 07 11)

CFE: 27.05.01 28
1481939 FONOCON Silent View FORSTER NOISE  

CONTROL (2019 02 04, 2018 08 09)
CFE: 24.17.02, 26.04.02, 26.11.03, 
27.05.09

6, 17, 19, 37

1481950 (2018 12 28)
CFE: 15.07.09, 18.01.21, 24.11.25, 26.07.25 6, 12

1481961 (2018 12 28)
CFE: 15.07.09, 18.01.21, 24.11.25, 26.07.25 6, 12

1481967 SGUU (2019 07 09)
CFE: 01.15.15, 27.05.11 25

1482039 HIFICHEM (2019 05 13, 2019 01 14)
CFE: 05.05.20, 27.05.01, 29.01.15 1, 2, 17, 35



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  1482039 

2  1481008, 1482039 

3  1432154, 1480700, 1481003, 1481008, 1481172, 1481296, 1481626,
 1481787 

5  1176074, 1480873, 1481004, 1481810, 1481872 

6  1481003, 1481008, 1481589, 1481939, 1481950, 1481961 

7  1481008, 1481222, 1481689 

8  1481008, 1481101 

9  1480700, 1481003, 1481008, 1481051, 1481096, 1481198, 1481246,
 1481315, 1481589, 1481724 

11  1480922, 1481008 

12  1481008, 1481464, 1481950, 1481961 

14  1481003, 1481315, 1481645 

16  1480700, 1480795, 1481810 

17  1481246, 1481939, 1482039 

18  1480700, 1481003, 1481008, 1481296, 1481645, 1481810 

19  1481008, 1481589, 1481939 

20  1481589, 1481810 

21  1481795, 1481810 

22  1481008 

24  1481003, 1481008, 1481589 

25  754927, 1481003, 1481296, 1481645, 1481967 

27  1481810 

28  1480922, 1481008, 1481051, 1481198, 1481315, 1481467, 1481810,
 1481884 

29  876349, 1481247, 1481532, 1481806 

30  1480944, 1481247, 1481532, 1481804 

31  1481004, 1481247, 1481804, 1481810 

32  1480989, 1481003, 1481247, 1481532, 1481804 

33  1480989, 1481003, 1481091 

34  1481282 

35  1481003, 1481315, 1481534, 1481645, 1481724, 1482039 

36  1480922, 1481003 

37  1481003, 1481939 

38  1481724 

41  1480700, 1481051, 1481198, 1481467 

42  1481003, 1481534, 1481724 

43  1480944, 1481003 

45  1480700, 1481003



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.

495756 Etat Francais Service des Domaines
2019 06 25 32

494496 Fabricia D’Armi Pietro Beretta S.P.A.
2019 07 12 25, 35

494668 NIKE Innovate C.V.
2019 07 23 12, 35, 41

496106 HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019 08 02 5, 10

493033 JT International SA
2019 08 06 34

497701 Calzedonia S.p.A.
2019 08 06 25, 35

494859 Sarepta Therapeutics, Inc.
2019 08 06 5



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

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

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

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
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