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B I U L E T Y N

Urzędu Patentowego



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

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

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

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



BIULETYN
Urzędu Patentowego

Znaki towarowe

Warszawa, dnia 30 grudnia 2019 r. Nr ZT53

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) 487155 (220) 2018 06 15
(731) Aktieselskabet af 21. november 2001, Brande, DK
(540) (znak słowny)
(540) PIECES
(510), (511) 3 mydła, produkty perfumeryjne, olejki eterycz-
ne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czysz-
czenia zębów, kosmetyki do makijażu, lakiery do paznokci, 
9 okulary, oprawki do okularów, okulary z barwionymi szkła-
mi, okulary przeciwsłoneczne, etui na okulary, 14 biżuteria 
wykonana z metali szlachetnych i kamieni szlachetnych, 
imitacje biżuterii, spinki do mankietów, szpilki do krawatów, 
kamienie jubilerskie, imitacje kamieni szlachetnych, zegarki, 
zegary, 18 pudełka ze skóry, koperty ze skóry do pakowania, 
kufry, walizki, torby podróżne, zestawy podróżne, podróżne 
torby na ubranie, kosmetyczki na przybory toaletowe, ple-
caki, torby, torebki, torby plażowe, torby na zakupy, torebki 
na ramię, torby szkolne, walizki, płócienne torby podróżne, 
bagaż, dyplomatki, teczki ze skóry, aktówki, worki, sakiewki, 
portfele, portmonetki, etui na klucze, skórzane etui na kar-
ty, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, kijki marszo-
we, lasko - krzesełka, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
26 przepaski do włosów, lamówki do ubrań, dekoracyjne 
akcesoria do włosów, zapięcia do ubrań, zamki błyskawicz-
ne, włosy do przedłużania, monogramy do znakowania 
bielizny, 35 gromadzenie, dla osób trzecich, różnorodnych 
towarów (poza ich transportem), w celu umożliwienia klien-
tom dogodnego obejrzenia i zakupu tych towarów za po-
średnictwem sklepów detalicznych, hurtowni, stoisk lub me-
diów elektronicznych: mydła, produkty perfumeryjne, olejki 
eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki 
do czyszczenia zębów, kosmetyki do makijażu, lakiery do pa-
znokci, okulary, oprawki do okularów, okulary z barwionymi 
szkłami, okulary przeciwsłoneczne, etui na okulary, biżuteria 
wykonana z metali szlachetnych i kamieni szlachetnych, imi-
tacje biżuterii, spinki do mankietów, szpilki do krawatów, ka-
mienie jubilerskie, imitacje kamieni szlachetnych, zegarki, ze-
gary, pudełka ze skóry, koperty ze skóry do pakowania, kufry, 
walizki, torby podróżne, zestawy podróżne, podróżne torby 
na ubranie, kosmetyczki na przybory toaletowe, plecaki, tor-
by, torebki, torby plażowe, torby na zakupy, torebki na ramię, 
torby szkolne, walizki, płócienne torby podróżne, bagaż, dy-
plomatki, teczki ze skóry, aktówki, worki, sakiewki, portfele, 
portmonetki, etui na klucze, skórzane etui na karty, parasole, 
parasole przeciwsłoneczne, laski, kijki marszowe, lasko – krze-
sełka, odzież, obuwie, nakrycia głowy, przepaski do włosów, 
lamówki do ubrań, dekoracyjne akcesoria do włosów, zapię-
cia do ubrań, zamki błyskawiczne, włosy do przedłużania, 
monogramy do znakowania bielizny.

(210) 487961 (220) 2018 07 09
(731) TOMCZAK TOMASZ STAY INN SPÓŁKA CYWILNA, 

Gdańsk; JÓŹWIAK ANDRZEJ STAY INN SPÓŁKA 
CYWILNA, Kowale; FROST MAREK WŁADYSŁAW STAY 
INN SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MORZE PASTA

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.24, 24.17.02, 26.11.07, 15.03.09, 
26.11.13, 08.07.03

(510), (511) 30 gotowe potrawy na bazie makaronu, ma-
karon nitki, makaron rurki, 35 zarządzanie hotelami, 39 re-
zerwacja miejsc na podróż, 40 konserwowanie napojów 
i żywności, mrożenie żywności, wędzenie żywności, 
43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy tury-
styczne, kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, 
restauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc w pensjo-
natach, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi barowe, usłu-
gi hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwa-
terowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi 
restauracji specjalizujących się w makaronach udoni soba, 
usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 490499 (220) 2018 09 13
(731) ŁUKASIK PIOTR, BASIAGA ŁUKASZ XTON  

SPÓŁKA CYWILNA, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) XTON
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(531) 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 1 filtracja (materiały, preparaty chemiczne 
do czyszczenia i regeneracji filtrów cząstek stałych DPF 
i katalizatorów spalin), uformowane materiały ceramicz-
ne przeznaczone do filtrowania, 7 urządzenia zamiatające, 
czyszczące, myjące i piorące, urządzenia filtrujące, separu-
jące i wirówki, płukanie (maszyny do płukania katalizatorów 
spalin i filtrów cząstek stałych DPF), filtry (części maszyn lub 
silników), wtryskiwacze do silników, filtry [wkłady] do ma-
szyn filtrujących, manipulatory przemysłowe [maszyny], 
roboty (maszyny do czyszczenia i regeneracji filtrów DPF),  
37  regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczo-
nych,  regeneracja silników zużytych lub częściowo znisz-
czonych,  wypożyczanie maszyn do czyszczenia, instalacja, 
konserwacja i naprawy maszyn.

(210) 493405 (220) 2018 12 04
(731) MEDIA SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) media system

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 outsourcing jako doradztwo biznesowe, 
36 usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, pieniężne 
i bankowe, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 495877 (220) 2019 02 13
(731) POKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.17, 01.01.03, 
26.01.04, 26.01.15, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08, 05.01.12, 
05.01.16

(510), (511) 35 reklama, dystrybucja materiałów reklamo-
wych, reklama za pośrednictwem sieci Internet, prace biu-
rowe, 41 usługi związane z dyskotekami, organizacja poka-
zów mody w celach rozrywkowych, organizowanie imprez 
tanecznych, świadczenie usług w zakresie karaoke, usługi 
artystów estradowych, usługi rozrywkowe, usługi w zakre-
sie komponowania muzyki, świadczenie usług w zakresie 
nagrań dźwiękowych, świadczenie usług w zakresie nagrań 
filmowych i telewizyjnych, świadczenie usług w zakresie 
programów rozrywkowych, świadczenie usług w zakresie or-
ganizacji imprez kulturalnych, 43 usługi zaopatrzenia w żyw-
ność i napoje, zapewnianie jedzenia i napojów na imprezach 
firmowych, kafeterie, restauracje, usługi barowe, wynajmo-
wanie sal na posiedzenia, obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem, kawiarnie.

(210) 496492 (220) 2019 02 27
(731) COPERNICUS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wąwelnica

(540) (znak słowno-graficzno-przestrzenny)
(540) Copernicus Craft Spirits ZIEMNIAK {Kujawski} 

WYKONANY METODAMI RZEMIEŚLNICZYMI C 
MANUFAKTURA ALKOHOLI GATUNKOWYCH 
COPERNICUS Ziemniak kujawski to wódka 
bezglutenowa. Została skomponowana z 
wykorzystaniem nalewów na ziemniak lord 
pochodzący z kujaw. Dla podkreślenia smaku, 
pierwszy proces filtracji przeprowadzany jest 
przez ziemniaki. Kolejne etapy filtracji pozbawiają 
wódkę naturalnego osadu. SPOŻYWAJ Z LODEM, 
SCHŁODZONY LUB W TEMPERATURZE OTOCZENIA 
BEZ GLUTENU GLUTEN FREE WÓDKA SMAKOWA

(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.15, 19.07.01, 05.09.03
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódka.

(210) 496495 (220) 2019 02 27
(731) COPERNICUS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wąwelnica

(540) (znak słowno-graficzno-przestrzenny)
(540) Copernicus Craft Spirits ORKISZ {Spelt Wheat 

Vodka} WYKONANY METODAMI RZEMIEŚLNICZYMI 
C MANUFAKTURA ALKOHOLI GATUNKOWYCH 
COPERNICUS Kłosy orkiszu pochodzące z kujawskiej 
ziemi nadają wódce wspaniałego aromatu i 
łagodnego chlebowego posmaku. Orkisz jest 
prastarą odmianą pszenicy, która nie uległa 
modyfikacjom genetycznym. Dodawany do wódki 
destylat pszeniczny leżakujemy w dębowych 
beczkach naszych piwnic wedle starej, tradycyjnej 
receptury. SPOŻYWAJ Z LODEM, SCHŁODZONY LUB 
W TEMPERATURZE OTOCZENIA WÓDKA SMAKOWA
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(531) 29.01.15, 27.05.01, 19.07.01, 25.01.15, 05.07.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódka.

(210) 496496 (220) 2019 02 27
(731) COPERNICUS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wąwelnica

(540) (znak słowno-graficzno-przestrzenny)
(540) Copernicus Craft Spirits WÓDKA {Rzemieślnicza} 

WYKONANY METODAMI RZEMIEŚLNICZYMI C 
MANUFAKTURA ALKOHOLI GATUNKOWYCH 
COPERNICUS Wódka produkowana jest w małych 
partiach rzemieślniczym sposobem. Trunek ten 
jest doskonałym połączeniem destylatu z wysokiej 
jakości alkoholem. W zapachu i smaku delikatnie 
wyczuwalna śliwka. Wszystkie etapy produkcji są 
starannie nadzorowane, a większość wykonywana 
ręcznie przez wykwalifikowanych pracowników. 
SPOŻYWAJ Z LODEM, SCHŁODZONY LUB W 
TEMPERATURZE OTOCZENIA WÓDKA SMAKOWA

(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.15, 19.07.01, 26.13.25
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódka.

(210) 498979 (220) 2019 04 18
(731) RAMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) King belgijskie Chipsy King frytki belgijskie

(531) 02.09.20, 27.05.01, 29.01.15, 08.07.08, 26.05.01, 26.05.18
(510), (511) 29 frytki, 43 usługi gastronomiczne, usługi ba-
rów, jadłodajni, kawiarni i restauracji, przyczep gastrono-
micznych, bufetów i innych punktów prowadzących usługi 

gastronomiczne, przygotowywanie, serwowanie i sprzedaż 
żywności i napojów na zamówienie oraz ich dostawa, ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem.

(210) 499190 (220) 2019 04 26
(731) MAXIMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAXIMER Sp. z o.o.

(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.15
(510), (511) 4 biopaliwa, paliwo w postaci brykietów, paliwo 
z biomasy.

(210) 500147 (220) 2019 05 23
(731) BIEDULEWICZ JERZY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻAK EXPRESS

(531) 29.01.14, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.17, 
25.03.03, 01.05.01

(510), (511) 35 reklama, prezentowanie produktów w me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów 
reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, 
promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wy-
darzeń sportowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
administrowanie programami lojalności konsumenta, orga-
nizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, aktuali-
zacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach 
danych, handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom w wyborze towarów i usług, systematyzacja da-
nych w komputerowych bazach danych, zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania 
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie w zakresie 
zamówień handlowych, sprzedaż w tym sprzedaż on-line 
biletów na podróż, sprzedaż części motoryzacyjnych, sprze-
daż samochodów nowych i używanych, sprzedaż hurtowa 
i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych i ich produk-
tów pochodnych, płynów hamulcowych, płynów hydrau-
licznych, płynów do chłodnic samochodowych, płynów 
do spryskiwaczy, preparatów pielęgnacyjnych do samo-
chodów, środków konserwujących i antykorozyjnych, od-
mrażaczy do szyb i zamków samochodowych, sprzedaż 
wyrobów chemicznych i ich półproduktów, prowadzenie 
na terenie stacji paliw sklepów z artykułami pierwszej po-
trzeby, w zakresie towarów artykułów spożywczych, prze-
mysłowych, motoryzacyjnych, papierniczych, wydawnictw 
oraz innych materiałów powszechnego użytku, 37 diagno-
styka samochodowa, pomoc drogowa, naprawa i konser-
wacja pojazdów i samochodów, demontaż, przebudowa 
i serwisowanie środków transportu, usuwanie rdzy, zabez-
pieczanie pojazdów przed korozją, bieżnikowanie opon, 
czyszczenie, mycie i polerowanie pojazdów, eliminacja 
zakłóceń w instalacjach elektrycznych, informacja o napra-
wach, lakierowanie, malowanie, montaż i naprawa instalacji 
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alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawy insta-
lacji grzewczych, mycie pojazdów, naprawy tapicerskie, na-
prawa pomp, naprawa zamków, obsługa i naprawa samo-
chodów, obsługa pojazdów, obsługa samochodów powy-
padkowych jako naprawa, polerowanie pojazdów, smaro-
wanie pojazdów, wulkanizacja opon (naprawy), wyważanie 
opon, usługi doradcze, badawcze i informacyjne w zakresie 
instalacji, konserwacji, naprawy i stanu naprawy części i ak-
cesoriów do pojazdów i samochodów, usługi instalowania 
i naprawy urządzeń do klimatyzacji, uszlachetnianie i tunin-
gowanie samochodów, 39 transport, transport autobusa-
mi, transport pasażerski, informacja o transporcie, logistyka 
transportu, pilotowanie, udzielanie wskazówek o trasie do-
jazdu do celów podróży, usługi w zakresie organizowania 
transportu dla wycieczek, rezerwacja miejsc na podróż, 
dostarczanie paczek, spedycja, usługi kierowców, wyna-
jem autokarów, wynajem samochodów, wynajmowanie 
magazynów, wypożyczanie kontenerów magazynowych, 
organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich 
za pośrednictwem aplikacji, usługi organizacji wycieczek 
i podróży, w tym wycieczek ze zwiedzaniem, turystycznych 
i z przewodnikiem, organizowanie wycieczek ze zwiedza-
niem w ramach wakacji zorganizowanych, organizowanie 
usług przewodników turystycznych, planowanie i orga-
nizowanie wycieczek ze zwiedzaniem i wycieczek jedno-
dniowych, rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem, skła-
dowanie i przechowywanie ropy naftowej i paliw płynnych 
oraz tworzenie i utrzymywanie zapasu paliw, 41 nauczanie, 
kształcenie, rozrywka, usługi sportowe i kulturalne, organi-
zowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, 
sympozjów, organizowanie balów, eventów, konkursów, 
plebiscytów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pik-
ników, wydarzeń tematycznych, festiwali filmowych, usłu-
gi edukacyjne, prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, 
kształcenie praktyczne w formie pokazów, organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, usłu-
gi wydawnicze, komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji, publikowanie książek, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów 
innych niż teksty reklamowe, 43 usługi restauracyjne, bary 
szybkiej obsługi [snack-bary], usługi rezerwacji pokojów, 
hotele, motele, pensjonaty, wynajmowanie zakwaterowa-
nia na pobyt czasowy.

(210) 500150 (220) 2019 05 23
(731) BIEDULEWICZ JERZY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻAK TOURIST

(531) 01.05.01, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 
27.05.17, 29.01.14

(510), (511) 35 reklama, prezentowanie produktów w me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów 
reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, 
promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wy-
darzeń sportowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
administrowanie programami lojalności konsumenta, orga-
nizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, aktuali-
zacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach 
danych, handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom w wyborze towarów i usług, systematyzacja da-
nych w komputerowych bazach danych, zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 

i usług, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania 
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie w zakresie 
zamówień handlowych, sprzedaż w tym sprzedaż on-line 
biletów na podróż, sprzedaż części motoryzacyjnych, sprze-
daż samochodów nowych i używanych, sprzedaż hurtowa 
i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych i ich produk-
tów pochodnych, płynów hamulcowych, płynów hydrau-
licznych, płynów do chłodnic samochodowych, płynów 
do spryskiwaczy, preparatów pielęgnacyjnych do samo-
chodów, środków konserwujących i antykorozyjnych, od-
mrażaczy do szyb i zamków samochodowych, sprzedaż 
wyrobów chemicznych i ich półproduktów, prowadzenie 
na terenie stacji paliw sklepów z artykułami pierwszej po-
trzeby, w zakresie towarów artykułów spożywczych, prze-
mysłowych, motoryzacyjnych, papierniczych, wydawnictw 
oraz innych materiałów powszechnego użytku, 37 diagno-
styka samochodowa, pomoc drogowa, naprawa i konser-
wacja pojazdów i samochodów, demontaż, przebudowa 
i serwisowanie środków transportu, usuwanie rdzy, zabez-
pieczanie pojazdów przed korozją, bieżnikowanie opon, 
czyszczenie, mycie i polerowanie pojazdów, eliminacja 
zakłóceń w instalacjach elektrycznych, informacja o napra-
wach, lakierowanie, malowanie, montaż i naprawa instalacji 
alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawy insta-
lacji grzewczych, mycie pojazdów, naprawy tapicerskie, na-
prawa pomp, naprawa zamków, obsługa i naprawa samo-
chodów, obsługa pojazdów, obsługa samochodów powy-
padkowych jako naprawa, polerowanie pojazdów, smaro-
wanie pojazdów, wulkanizacja opon (naprawy), wyważanie 
opon, usługi doradcze, badawcze i informacyjne w zakresie 
instalacji, konserwacji, naprawy i stanu naprawy części i ak-
cesoriów do pojazdów i samochodów, usługi instalowania 
i naprawy urządzeń do klimatyzacji, uszlachetnianie i tunin-
gowanie samochodów, 39 transport, transport autobusa-
mi, transport pasażerski, informacja o transporcie, logistyka 
transportu, pilotowanie, udzielanie wskazówek o trasie do-
jazdu do celów podróży, usługi w zakresie organizowania 
transportu dla wycieczek, rezerwacja miejsc na podróż, 
dostarczanie paczek, spedycja, usługi kierowców, wyna-
jem autokarów, wynajem samochodów, wynajmowanie 
magazynów, wypożyczanie kontenerów magazynowych, 
organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich 
za pośrednictwem aplikacji, usługi organizacji wycieczek 
i podróży, w tym wycieczek ze zwiedzaniem, turystycznych 
i z przewodnikiem, organizowanie wycieczek ze zwiedza-
niem w ramach wakacji zorganizowanych, organizowanie 
usług przewodników turystycznych, planowanie i orga-
nizowanie wycieczek ze zwiedzaniem i wycieczek jedno-
dniowych, rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem, skła-
dowanie i przechowywanie ropy naftowej i paliw płynnych 
oraz tworzenie i utrzymywanie zapasu paliw, 41 nauczanie, 
kształcenie, rozrywka, usługi sportowe i kulturalne, orga-
nizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, semina-
riów, sympozjów, organizowanie balów, eventów, konkur-
sów, plebiscytów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, 
pikników, wydarzeń tematycznych, festiwali filmowych, 
usługi edukacyjne, prowadzenie szkoleń, kursów, warszta-
tów, kształcenie praktyczne w formie pokazów, organizo-
wanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 
usługi wydawnicze, komputerowe przygotowanie mate-
riałów do publikacji, publikowanie książek, publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie 
tekstów innych niż teksty reklamowe, 43 usługi restauracyjne, 
bary szybkiej obsługi [snack-bary], usługi rezerwacji pokojów, 
hotele, motele, pensjonaty, wynajmowanie zakwaterowania 
na pobyt czasowy.
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(210) 500661 (220) 2019 06 04
(731) MIELCZAREK JOANNA PRODARTECH, Żory
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRODARTECH ROK ZAŁOŻENIA 1994

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02
(510), (511) 37 budowa części budynków, budowa do-
mów, budowa fabryk, budowa podłóg, budowa po-
mieszczeń, budowa stropów, budowa ścian, budowanie 
nieruchomości, budownictwo, doradztwo inżynieryjne 
[budownictwo], impregnacja wodoodporna budynków, 
impregnacja wodoodporna budynków podczas budowy, 
instalacja izolacji termicznej w budynkach, instalacja ma-
teriałów izolacyjnych w budynkach, na dachach i w kon-
strukcjach, izolacja dachów, izolacja ścian wewnętrznych 
i zewnętrznych, sufitów i dachów, izolacja ścian zewnętrz-
nych, izolacja termiczna budynków, izolowanie budynków, 
izolowanie budynków, izolowanie dachów, konstrukcja 
i naprawa budynków, konsultacje budowlane, malowa-
nie i lakierowanie, montaż izolacji do budynków, montaż 
izolacji do budynków, nadzór budowlany, nakładanie farb 
ochronnych na budynki, nakładanie pokryć powierzchnio-
wych, nakładanie powłok na budynki, nakładanie powłok 
na budynki, nakładanie powłok nieprzemakalnych na da-
chy, nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie bu-
dynków, nakładanie wodoodpornych wykładzin, naprawa 
i izolacja połączeń okiennych, naprawa i renowacja bu-
dynków, pompowanie betonu, pompowanie granulatów 
służących do izolacji budynków i pomieszczeń, pompo-
wanie pianki poliretanowej, powlekanie dachów, powle-
kanie murów, renowacja i naprawa budynków, udzielanie 
informacji związanych z renowacją budynków, układanie 
pokryć sufitów, usługi doszczelniania budynków, usługi 
doszczelniania budynków, usługi izolacyjne, usługi tyn-
kowania, usługi uszczelniania i wodouszczelniania bu-
dynków, usługi uszczelniania wnętrz, usługi w zakresie 
doszczelniania budynków poprzez natryskiwanie pianki 
puliuretanowej i granulatów, usługi w zakresie nakładania 
powłok ochronnych na zewnątrz budynków, usługi w za-
kresie stabilizacji dna morskiego poprzez wstrzykiwanie 
zaczynu cementowego, usługi w zakresie nakładania po-
włok poluretanowych i granulatów, usługi zabezpieczania 
przed wilgocią, uszczelnianie budynków, uszczelnianie 
budynków, uszczelnianie nawierzchni, wykrywanie nie-
szczelności w budynkach, zabezpieczanie budynków 
przed wilgocią podczas ich budowy, zabezpieczanie 
przed wilgocią.

(210) 500779 (220) 2019 06 06
(731) GIENTKA MAGDALENA M78, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Moro

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 9 wyroby optyczne, okulary, okulary przeciwsło-
neczne, etui na okulary, 18 aktówki, dyplomatki, walizki, torby 
turystyczne, torby podróżne, torby sportowe, torby plażowe, 
torby na zakupy, torby na ubrania, torby myśliwskie, torby 
na narzędzia, torby gospodarcze, torebki, teczki, plecaki, port-
fele, portmonetki, parasole, parasolki, parasole przeciwsło-
neczne, pokrowce na parasole, skórzane paski, etui skórzane, 
z wyłączeniem etui na okulary, etui skórzane na długopisy, 
etui skórzane na wizytówki, 24 ręczniki tekstylne, flagi, cho-
rągiewki, 25 odzież, ubrania, okrycia wierzchnie damskie, mę-
skie i dziecięce, bielizna, odzież sportowa, spodnie, spódnice, 
spodenki, bluzy, bluzki, t-shirt, odzież gimnastyczna, skarpety, 
rękawice, kostiumy kąpielowe, piżamy, ubiory plażowe, koszu-
le nocne, szlafroki, nakrycia głowy, obuwie, obuwie sportowe 
i plażowe, bandany, 28 ochraniacze jako artykuły sportowe, 
torby dla narciarzy, torby na sprzęt sportowy, torby na sprzęt 
do uprawiania gimnastyki, 35 usługi w zakresie: reklama, za-
rządzanie w działalności handlowej, administrowanie działal-
ności handlowej, analizy rynkowe, badania rynku, dekoracja 
wystaw sklepowych, doradztwo handlowe, organizowanie 
targów handlowych i reklamowych, informacja handlowa 
o towarach, organizowanie wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, zgromadzenie na rzecz osób trzecich towarów 
takich jak: odzież, odzież sportowa, galanteria, okulary, czapki, 
nakrycia głowy, obuwie, kosmetyki, zegarki, breloczki, walizki, 
torby podróżne, parasole, przybory kosmetyczne, ręczniki, 
tekstylia i wyroby tekstylne pozwalające nabywcy na ich swo-
bodne oglądanie i kupowanie oraz sprzedaż hurtowa i deta-
liczna oraz sprzedaż przez Internet ww. towarów.

(210) 500787 (220) 2019 06 06
(731) OLACHOWSKI KAROL OLAF, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLaF

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe elementy złączne: śruby, gwoździe, 
okucia, nakrętki, kołki rozporowe, wkręty, nity, sworznie, bla-
chowkręty, podkładki.
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(210) 501327 (220) 2019 06 18
(731) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ALOPIL
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do twarzy i ciała, serum 
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, ma-
sła do ciała, emulsje do twarzy i ciała, mleczka do twarzy 
i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, produk-
ty do demakijażu, kosmetyki do makijażu, środki do pie-
lęgnacji włosów, szampony, produkty do depilacji, lakiery 
do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, oleje ko-
smetyczne, produkty kosmetyczne zapewniające ochronę 
przeciwsłoneczną, środki do czyszczenia zębów, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, produkty do higieny 
ciała, żele, kremy, płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, 
sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, chusteczki 
kosmetyczne zawierające preparaty kosmetyczne, dezodo-
ranty, antyperspiranty, żele kosmetyczne, pudry i talki ko-
smetyczne środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, środki wybielające i inne substancje stosowane 
w praniu, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, 
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-
ny osobistej, 5 produkty farmaceutyczne, weterynaryjne, 
produkty lecznicze, witaminy do celów leczniczych, mine-
rały do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, 
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspoma-
gające leczenie, suplementy diety do celów medycznych, 
dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, sub-
stancje dietetyczne do celów medycznych, suplementy 
żywnościowe, suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, 
napary lecznicze, herbatki lecznicze, żywność dla niemow-
ląt, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, 
produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, 
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, kremy far-
maceutyczne, leki dla ludzi.

(210) 501355 (220) 2019 06 19
(731) PHARMA-C-FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice
(540) (znak słowny)
(540) VENUS BotaniCare
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, wyroby perfume-
ryjne, preparaty do mycia, mydła, mydła w płynie, żele 
pod prysznic, szampony, sole do kąpieli inne niż leczni-
cze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, płyny do kąpieli, 
preparaty do kąpieli, kremy kosmetyczne, kremy do rąk, 
mleczka i balsamy do ciała, pianki do mycia ciała i pielę-
gnacji, antyperspiranty, spraye do ciała, peelingi do ciała, 
preparaty do demakijażu, maski do ciała i włosów, ko-
smetyki do opalania, dezodoranty do użytku osobistego, 
preparaty do golenia, kremy do golenia, pianki do gole-
nia, płyny po goleniu, wody kolońskie, wody toaletowe, 
mleczka i balsamy po goleniu, pasty do zębów, proszki 
i płyny do zębów.

(210) 501643 (220) 2019 06 28
(731) SKARB PAŃSTWA-PREZES GŁÓWNEGO URZĘDU 

MIAR, Warszawa
(554) (znak przestrzenny)

(540) k

(531) 29.01.15, 27.05.21, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 17.05.19, 
02.09.04, 02.09.08

(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport.

(210) 501645 (220) 2019 06 28
(731) SKARB PAŃSTWA-PREZES GŁÓWNEGO URZĘDU 

MIAR, Warszawa
(554) (znak przestrzenny)
(540) s

(531) 29.01.15, 02.09.04, 02.09.08, 17.01.02, 02.09.04, 02.09.08, 
27.05.21, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18

(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport.

(210) 501646 (220) 2019 06 28
(731) SKARB PAŃSTWA-PREZES GŁÓWNEGO URZĘDU 

MIAR, Warszawa
(554) (znak przestrzenny)
(540) kg
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(531) 02.09.04, 02.09.08, 29.01.14, 27.05.23, 26.04.01, 
26.04.05, 26.04.18, 17.03.11

(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport.

(210) 501653 (220) 2019 06 28
(731) SKARB PAŃSTWA-PREZES GŁÓWNEGO URZĘDU 

MIAR, Warszawa
(554) (znak przestrzenny)
(540) mol

(531) 29.01.15, 02.09.04, 02.09.08, 27.05.05, 26.04.01, 26.04.05, 
26.04.18, 19.11.13

(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport.

(210) 501660 (220) 2019 06 28
(731) SKARB PAŃSTWA - PREZES GŁÓWNEGO URZĘDU 

MIAR, Warszawa
(554) (znak przestrzenny)
(540) cd

(531) 29.01.15, 02.09.04, 02.09.08, 13.01.17, 27.05.23, 26.04.01, 
26.04.18

(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport.

(210) 501663 (220) 2019 06 28
(731) SKARB PAŃSTWA-PREZES GŁÓWNEGO URZĘDU 

MIAR, Warszawa
(554) (znak przestrzenny)

(540) A

(531) 29.01.15, 01.15.03, 02.09.04, 02.09.08, 27.05.21, 26.04.01, 
26.04.05, 26.04.18

(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport.

(210) 501664 (220) 2019 06 28
(731) SKARB PAŃSTWA-PREZES GŁÓWNEGO URZĘDU 

MIAR, Warszawa
(554) (znak przestrzenny)
(540) m

(531) 29.01.15, 17.05.02, 02.09.04, 02.09.08, 27.05.21, 26.04.01, 
26.04.18

(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport.

(210) 501918 (220) 2019 07 05
(731) Birkenstock Sales GmbH, Vettelschoss, DE
(552) (znak pozycyjny)
(540) 
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(531) 09.09.15, 25.12.25
(571) opis znaku: Znak przedstawia podeszwę buta, 

w szczególności typu sandał,zawierającą od spodu 
fantazyjny wzór złożony z okrągłych łukówprzecina-
jących się pod kątem 90 stopni, przy czym obszary 
powierzchnipodeszwy wyznaczane przez łuki 
są w ten sposób zamknięte, żeby wkażdym przypad-
ku uzyskać wrażenie wizualne przypominające kość.
Podeszwa jest umieszczona w ten sposób, że po le-
wej stronie na dwóchkrótkich paskach znajdują się 
sprzączki, po prawej stronie znajdują siędwa dłuższe 
paski z dziurkami.

(510), (511) 25 obuwie, w szczególności buty, niskie obu-
wie, buty sznurowane, buty na płaskim obcasie, tenisówki, 
buty pokładowe, pantofle domowe, buty kąpielowe, san-
dały, obuwie wykonane z drewna, botki, części i wyposa-
żenie dla wszystkich wymienionych towarów ujęte w tej 
klasie, w szczególności podeszwy butów, skarpety we-
wnętrzne, formowane podeszwy, koturny i buty na plat-
formie, wkładki do butów wykonane z korka, paski do na-
prawy koturnów, podeszwy butów, pośrednie warstwy 
podeszwy, japonki, oprawy i tkaniny obiciowe na pode-
szwy będące pośrednimi warstwami podeszwy, nakrycia 
głowy, w szczególności czapki, odzież, w szczególności 
paski, szaliki, skarpety.

(210) 502310 (220) 2019 07 15
(731) JM INNOVATIVE COSMETICS  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) MEDIFUSION
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, olejki 
destylowane do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji urody, kosmetyki, kosmetyki do pielęgna-
cji urody, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki 
zawierające kwas hialuronowy, preparaty kosmetyczne 
wspomagające odchudzanie, koncentraty nawilżające 
[kosmetyki], 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 jako ko-
smetyki, wody kosmetyczne, produkty do demakijażu, ko-
smetyki do makijażu, środki do pielęgnacji włosów, szam-
pony, produkty do depilacji, lakiery do paznokci, prepara-
ty do pielęgnacji paznokci, oleje kosmetyczne, produkty 
kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, 
środki do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji zębów 
i jamy ustnej, produkty do higieny ciała nielecznicze, żele, 
kremy, płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpie-
lowe do celów innych niż lecznicze, chusteczki kosme-
tyczne zawierające preparaty kosmetyczne, dezodoranty, 
antyperspiranty, żele kosmetyczne, pudry i talki kosme-
tyczne, maski do ciała w proszku [do użytku kosmetycz-
nego], maseczki do twarzy, maseczki do ciała, maseczki 
do włosów, maseczki do skóry, oczyszczające maseczki 
do twarzy, maseczki nawilżające do skóry, żelowe masecz-
ki na oczy, maseczki do ciała w kremie, maseczki zwęża-
jące pory stosowane jako kosmetyki, maseczki do pielę-
gnacji skóry, maseczki do pielęgnacji skóry rąk, maseczki 
do pielęgnacji skóry stóp.

(210) 502578 (220) 2019 07 22
(731) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)

(540) METRO ZACHÓD
(510), (511) 19 ukończone budynki z materiałów niemeta-
lowych, 35 reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej 
również on-line, prowadzenia badań rynkowych dotyczących: 
gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomo-
ści przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, 
użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia i zarządzania 
działalnością gospodarczą w dziedzinie nieruchomości, pomo-
cy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, 
organizowania targów i wystaw handlowych i reklamowych 
w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii 
w tej dziedzinie, także w celu przeprowadzania operacji handlo-
wych przez Internet, usługi zarządzania miejscami wystawowy-
mi, usługi promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, 
organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieru-
chomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkal-
nymi, wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam 
również w sieci on-line, opracowywanie koncepcji użytkowania 
nieruchomości pod kątem ekonomicznym, usługi inwesto-
ra budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym 
planowania inwestycji budowlanej, pośrednictwo w nabywa-
niu, sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, 
36 usługi zarządzania nieruchomościami, usługi sprzedaży 
na kredyt, usługi w zakresie wycen finansowych majątku nieru-
chomego, usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni 
użytkowej, usługi: administrowania nieruchomościami, lokala-
mi, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, rozlicza-
nia transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, usługi wynajmu 
budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, doradztwo w za-
kresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalny-
mi, zespołami osiedlowymi i gruntami, usługi przedsiębiorcy 
odpowiedzialnego za budowę pod względem finansowym 
w aspekcie projektowania i realizacji budowy, usługi opracowy-
wania koncepcji użytkowania nieruchomości, usługi w zakresie 
sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, 37 usłu-
gi developerskie związane z budową i zagospodarowaniem 
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania 
gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej 
pozyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi 
w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlane-
go, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budow-
lanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych 
wraz z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych, 
konstrukcyjnych i montażowych, usługi remontowe, naprawy 
obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów budow-
lano-mieszkaniowych, usługi w zakresie funkcji generalnego 
wykonawcy robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów 
inżynierskich.

(210) 502579 (220) 2019 07 22
(731) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) OSIEDLE MIESZKANIOWE METRO ZACHÓD
(510), (511) 19 ukończone budynki z materiałów niemeta-
lowych, 35 reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej 
również on-line, prowadzenia badań rynkowych dotyczą-
cych: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nie-
ruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, 
sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia 
i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieru-
chomości, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu 
nieruchomościami, organizowania targów i wystaw handlo-
wych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, 
architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu prze-
prowadzania operacji handlowych przez Internet, usługi za-
rządzania miejscami wystawowymi, usługi promocji obrotu 



12 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT53/2019

nieruchomościami mieszkalnymi, organizowania przetargów 
na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzch-
niami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci 
on-line, usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkal-
nych i użytkowych, opracowywanie koncepcji użytkowania 
nieruchomości pod kątem ekonomicznym, usługi inwestora 
budowlanego w aspekcie ekonomiczno - organizacyjnym 
planowania inwestycji budowlanej, 36 usługi zarządzania 
nieruchomościami, usługi sprzedaży na kredyt, usługi w za-
kresie wycen finansowych majątku nieruchomego, usługi 
dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, 
usługi: administrowania nieruchomościami, lokalami, po-
wierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, rozliczania 
transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, usługi wynajmu 
budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, doradztwo 
w zakresie zarządzania i administrowania obiektami miesz-
kalnymi, zespołami osiedlowymi i gruntami, usługi przed-
siębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod względem 
finansowym w aspekcie projektowania i realizacji budowy, 
usługi opracowywania koncepcji użytkowania nieruchomo-
ści, usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych 
i użytkowych, 37 usługi developerskie związane z budową 
i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych i niemiesz-
kalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży 
lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach 
przedsięwzięć deweloperskich, usługi w zakresie: prowa-
dzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wyko-
nawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, bu-
dowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz 
z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych, 
konstrukcyjnych i montażowych, usługi remontowe, napra-
wy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów 
budowlano - mieszkaniowych, usługi w zakresie funkcji ge-
neralnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych dotyczą-
cych obiektów inżynierskich.

(210) 502580 (220) 2019 07 22
(731) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) METRO ZACHÓD DZIELNICA MIESZKANIOWA
(510), (511) 19 ukończone budynki z materiałów niemeta-
lowych, 35 reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej 
również on-line, prowadzenia badań rynkowych dotyczą-
cych: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nie-
ruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, 
sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia 
i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieru-
chomości, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu 
nieruchomościami, organizowania targów i wystaw handlo-
wych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, 
architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu prze-
prowadzania operacji handlowych przez Internet, usługi za-
rządzania miejscami wystawowymi, usługi promocji obrotu 
nieruchomościami mieszkalnymi, organizowania przetargów 
na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzch-
niami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci 
on-line, usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkal-
nych i użytkowych, opracowywanie koncepcji użytkowania 
nieruchomości pod kątem ekonomicznym, usługi inwestora 
budowlanego w aspekcie ekonomiczno - organizacyjnym 
planowania inwestycji budowlanej, pośrednictwo w na-
bywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni 
użytkowej, 36 usługi zarządzania nieruchomościami, usługi 
sprzedaży na kredyt, usługi w zakresie wycen finansowych 

majątku nieruchomego, usługi dzierżawy nieruchomości, 
lokali i powierzchni użytkowej, usługi: administrowania nie-
ruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, miejsca-
mi parkingowymi, rozliczania transakcji kupna/sprzedaży 
nieruchomości, doradztwo w zakresie zarządzania i admini-
strowania obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi 
i gruntami, usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za bu-
dowę pod względem finansowym w aspekcie projektowa-
nia i realizacji budowy, usługi opracowywania koncepcji 
użytkowania nieruchomości, usługi w zakresie sprzedaży 
domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, 37 usługi develo-
perskie związane z budową i zagospodarowaniem obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania grun-
tu do fazy sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej 
pozyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi 
w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budow-
lanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów 
budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli 
mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót 
ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usłu-
gi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, 
konserwacji obiektów budowlano - mieszkaniowych, usługi 
w zakresie funkcji generalnego wykonawcy robót ogólnobu-
dowlanych dotyczących obiektów inżynierskich.

(210) 502581 (220) 2019 07 22
(731) MILCZARKIEWICZ PAWEŁ HOUSE PARTNERS CAPITAL, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Complete Home
(510), (511) 37 usługi budowlane, naprawy dotyczące prac 
budowlanych ( ściany, podłogi, instalacje hydrauliczne, in-
stalacje elektryczne), usługi instalacyjne dotyczące instalacji 
hydraulicznych, elektrycznych.

(210) 502583 (220) 2019 07 22
(731) WARTA POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) WARTA POZNAŃ
(510), (511) 35 organizowanie wystaw, targów i pokazów 
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, za-
rządzanie biznesowe klubami sportowymi, zarządzanie 
działalnością gospodarczą w zakresie stadionów i innych 
obiektów sportowych, promowanie zawodów i wydarzeń 
sportowych, promowanie towarów i usług osób trzecich 
poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów 
z zawodami sportowymi, zarządzanie i usługi managerskie 
na rzecz sportowców, usługi reklamowe, produkcja oraz 
rozpowszechnianie materiałów i gadżetów reklamowych, 
wynajem miejsc na umieszczanie reklam, opracowanie kam-
panii promocyjnych, 41 organizowanie i prowadzenie zawo-
dów, zajęć, obozów i wydarzeń sportowych, organizowanie 
i prowadzenie imprez rekreacyjnych, rehabilitacyjnych, edu-
kacyjnych i rozrywkowych, organizowanie zjazdów, sympo-
zjów i konferencji, organizowanie i prowadzenie nauczania, 
szkoleń i treningów z zakresu różnych dziedzin sportu, usługi 
związane z rezerwowaniem, użytkowaniem i wynajmowa-
niem stadionów i innych obiektów sportowych oraz urzą-
dzeń i sprzętu sportowego, usługi w zakresie edukacji spor-
towej, usługi trenerskie, produkcja imprez sportowych i kul-
turalnych na potrzeby telewizji, Internetu i innych mediów.

(210) 502584 (220) 2019 07 22
(731) WARTA POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) WARTA POZNAŃ W 1912

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 
27.05.21, 27.07.01, 27.07.11, 26.01.04, 26.01.17, 26.01.18, 
26.01.21, 26.11.05, 26.11.12

(510), (511) 35 organizowanie wystaw, targów i pokazów 
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, za-
rządzanie biznesowe klubami sportowymi, zarządzanie 
działalnością gospodarczą w zakresie stadionów i innych 
obiektów sportowych, promowanie zawodów i wydarzeń 
sportowych, promowanie towarów i usług osób trzecich 
poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów 
z zawodami sportowymi, zarządzanie i usługi managerskie 
na rzecz sportowców, usługi reklamowe, produkcja oraz 
rozpowszechnianie materiałów i gadżetów reklamowych, 
wynajem miejsc na umieszczanie reklam, opracowanie kam-
panii promocyjnych, 41 organizowanie i prowadzenie zawo-
dów, zajęć, obozów i wydarzeń sportowych, organizowanie 
i prowadzenie imprez rekreacyjnych, rehabilitacyjnych, edu-
kacyjnych i rozrywkowych, organizowanie zjazdów, sympo-
zjów i konferencji, organizowanie i prowadzenie nauczania, 
szkoleń i treningów z zakresu różnych dziedzin sportu, usługi 
związane z rezerwowaniem, użytkowaniem i wynajmowa-
niem stadionów i innych obiektów sportowych oraz urzą-
dzeń i sprzętu sportowego, usługi w zakresie edukacji spor-
towej, usługi trenerskie, produkcja imprez sportowych i kul-
turalnych na potrzeby telewizji, Internetu i innych mediów.

(210) 503115 (220) 2019 08 05
(731) MALINOWSKA AGNIESZKA, Pisarzowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G GET READY

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suple-
menty diety, odżywcze suplementy diety, proteiny do użytku 
w produkcji suplementów żywnościowych, suplementy die-
ty o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające 
alginiany, suplementy diety zawierające białko, suplementy 
diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające 
enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplemen-
ty diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające 
kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające kazeinę, suple-
menty diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawie-
rające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej 
lniany, suplementy diety zawierające propolis, suplementy 
diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawie-
rające siemię lniane, suplementy diety ze sproszkowanymi 
jagodami acai, suplementy witaminowe w postaci plastrów, 

witaminy do użytku w produkcji suplementów żywnościo-
wych, kapsułki do celów farmaceutycznych, wywary do ce-
lów farmaceutycznych, sole mineralne do kąpieli, 20  tablice 
reklamowe, 29 warzywa liofilizowane, warzywa suszone, 
warzywa w puszkach, konserwowane warzywa, krem na ba-
zie masła, masło, masło arachidowe, masło kakaowe, masło 
kokosowe, soki, sok warzywne [napoje], owoce (bezalkoho-
lowe napoje z soków - ), koktajle mleczne, napoje mleczne 
z przewagą mleka, mleczne produkty, chipsy owocowe, 
chipsy ziemniaczane, chipsy [produkty zbożowe], 35 usługi 
reklamowe, usługi reklamowe i marketingowe on-line, usługi 
reklamowe w zakresie promocji napojów, usługi reklamowe 
świadczone przez radiowe i telewizyjne agencje reklamowe, 
reklamy telewizyjne, reklama za pośrednictwem telefonu, 
telemarketing, produkcja reklam telewizyjnych, prowadze-
nie kompleksowych kampanii reklamowych, organizowanie 
targów i wystaw handlowych, usługi reklamowe w zakresie 
produktów i preparatów farmaceutycznych, administrowa-
nie sprzedażą, organizowanie konkursów sportowych, orga-
nizacja konkursów w celach reklamowych, administrowanie 
konkursami w celach reklamowych, promowanie towarów 
i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami die-
ty, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami 
diety, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami 
spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środ-
kami spożywczymi, tworzenie tekstów reklamowych, usługi 
sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związa-
ne z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczy-
mi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci 
komputerowych związane z artykułami spożywczymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z czekoladą.

(210) 503124 (220) 2019 08 05
(731) RZANIAK JERZY PROFISOFT CENTRUM 

OPROGRAMOWANIA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) PROFISOFT
(510), (511) 9 sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych 
(elektryczne i mechaniczne), urządzenia komputerowe 
do magazynowania danych, urządzenia i przyrządy do od-
twarzania danych, urządzenia do przechowywania progra-
mów komputerowych, urządzenia peryferyjne do odtwa-
rzania danych, urządzenia i przyrządy multimedialne, opro-
gramowanie, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie 
firmowe, oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie in-
terfejsów, oprogramowanie interfejsowe, oprogramowanie 
komputerowe, oprogramowanie serwerów, oprogramowa-
nie biurowe, oprogramowanie logistyczne, oprogramowa-
nie edukacyjne, oprogramowanie wspomagające, oprogra-
mowanie przemysłowe, oprogramowanie elektromecha-
niczne, oprogramowanie szkoleniowe, oprogramowanie 
zabezpieczające, oprogramowanie testowe, oprogramo-
wanie interaktywne, oprogramowanie konferencyjne, wbu-
dowane oprogramowanie, edukacyjne oprogramowanie 
komputerowe, oprogramowanie komputerowe [programy], 
komputerowe oprogramowanie użytkowe, oprogramowa-
nie do planowania, oprogramowanie symulacyjne [szkole-
nie], oprogramowanie do raportowania, oprogramowanie 
do optymalizacji, wbudowane oprogramowanie operacyj-
ne, oprogramowanie do produkcji, oprogramowanie dla 
księgowości, oprogramowanie dla przedsiębiorstw, opro-
gramowanie komputerowych systemów operacyjnych, 
oprogramowanie do automatyzacji fabryki, oprogramowa-
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nie do sterowania procesami, oprogramowanie do wykry-
wania zagrożenia, oprogramowanie do wsparcia produkcji, 
oprogramowanie do rozwoju produktów, oprogramowanie 
do zarządzania personelem, oprogramowanie do prognoz 
rynkowych, oprogramowanie do niezawodności oprogra-
mowania, oprogramowanie do testowania oprogramowa-
nia, oprogramowanie do automatyzacji przemysłowej, opro-
gramowanie do technologu biznesowych, oprogramowanie 
do synchronizacji plików, oprogramowanie komputerowe 
do konserwacji, oprogramowanie do inżynierii elektrycz-
nej, oprogramowanie do inżynierii chemicznej, oprogra-
mowanie do konserwacji prewencyjnej, oprogramowanie 
do sterowania pojazdami, oprogramowanie do zarządzania 
przedsiębiorstwem, oprogramowanie do uczenia maszy-
nowego, oprogramowanie systemowe i do wspierania sys-
temu oraz oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie 
komputerowe do przesyłania danych, oprogramowanie 
do sterowania procesami przemysłowymi, programy kom-
puterowe [oprogramowanie do pobrania], platformy opro-
gramowania do współpracy [oprogramowanie], oprogra-
mowanie do inżynierii budowy maszyn, oprogramowanie 
do zarządzania na miejscu, oprogramowanie komputerowe 
do obsługi pojazdów, oprogramowanie do synchronizacji 
baz danych, oprogramowanie do niezawodności sprzętu 
komputerowego, oprogramowanie do testowania sprzętu 
komputerowego, sterowniki przemysłowe wraz z oprogra-
mowaniem, oprogramowanie do przygotowywania zeznań 
podatkowych, oprogramowanie komputerowe do tabela-
rycznego przedstawiania danych, oprogramowanie sprzę-
towe do komputerowych urządzeń zewnętrznych, oprogra-
mowanie diagnostyczne i do rozwiązywania problemów, 
pobieralne oprogramowanie komputerowe do zarządzania 
informacjami, oprogramowanie sterujące serwerem umoż-
liwiającym dostęp do sieci, oprogramowanie komputerowe 
stosowane do zdalnego monitorowania liczników, opro-
gramowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, 
oprogramowanie komputerowe do zdalnego sterowania 
elektrycznymi urządzeniami oświetleniowymi, oprogramo-
wanie komputerowe umożliwiające dostarczanie informacji 
za pośrednictwem internetu, oprogramowanie kompute-
rowe do wykrywania zagrożeń dla sieci komputerowych, 
oprogramowanie komputerowe do komunikacji między 
komputerami w ramach sieci lokalnej, 35 usługi handlu 
detalicznego związane z komputerami, które można nosić 
na sobie, usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu 
komputerowego, usługi handlu hurtowego w odniesieniu 
do oprogramowania komputerowego, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi do-
radcze w zakresie działalności gospodarczej dotyczące wy-
boru komputerów, usługi doradcze w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące użycia komputerów, 37 aktualizacja 
komputerowego sprzętu sieciowego i telekomunikacyjne-
go, diagnostyczne usługi konserwacyjne w zakresie drukarek 
komputerowych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzę-
tu komputerowego, instalowanie komputerów, instalowanie 
i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, instalowanie i na-
prawa komputerów, instalowanie bezprzewodowego sprzę-
tu telekomunikacyjnego i bezprzewodowych sieci LAN, in-
stalacja systemów komputerowych, instalacja sprzętu kom-
puterowego do systemów komputerowych, instalacja sprzę-
tu komputerowego dla dostępu do internetu, instalowanie 
połączeń elektronicznych i cyfrowych do centrów obsługi 
telefonicznej, instalowanie skomputeryzowanych systemów 
informacyjnych, instalowanie sprzętu komputerowego, in-
stalowanie systemów komputerowych wykorzystujących 
półprzewodnikowe obwody elektroniczne, instalowanie sys-
temów łączności komórkowej, instalowanie, konserwowanie 

i naprawianie komputerów oraz komputerowego sprzętu 
peryferyjnego, konserwacja i naprawa sieci komputerowych, 
konserwacja i naprawa sieci transmisji danych, konserwacja 
i naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja i naprawa 
systemów komunikacyjnych, konserwacja sprzętu kompute-
rowego [hardware], usługi instalacji komputerów, usługi do-
radcze dotyczące instalacji sprzętu komunikacyjnego, usługi 
doradcze dotyczące instalacji sprzętu telefonicznego, usłu-
gi diagnostyczno-konserwacyjne w zakresie komputerów, 
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją 
maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, naprawy lub kon-
serwacja komputerów, naprawa uszkodzonych komputerów, 
naprawa sprzętu komputerowego, naprawa i konserwacja 
sprzętu komputerowego do urządzeń przetwarzających 
dane, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i te-
lekomunikacyjnego, modernizowanie sprzętu komputero-
wego, usługi konserwacyjne w zakresie sprzętu komputero-
wego, usługi konserwacji komputerów, usługi konsultacyjne 
związane z instalacją, konserwacją i naprawą sprzętu kom-
puterowego, usługi naprawy komputerów, 42 oprogramo-
wanie komputerowe (wypożyczanie-), oprogramowanie 
komputerowe (instalacje -), oprogramowanie komputerowe 
(aktualizacja-), oprogramowanie komputerowe (projektowa-
nie-), oprogramowanie jako usługa [SaaS], oprogramowanie 
jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do głębo-
kiego uczenia, oprogramowanie jako usługa [Saas] obejmu-
jące oprogramowanie do uczenia maszynowego, badania 
projektowe związane z oprogramowaniem, usługi kalibracji 
związane z oprogramowaniem komputerowym, usługi kon-
sultacyjne związane z oprogramowaniem komputerowym, 
doradztwo związane z oprogramowaniem do systemów 
komunikacyjnych, rozwiązywanie problemów z oprogramo-
waniem komputerowym [pomoc techniczna], hosting, opro-
gramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowa-
nia komputerowego, usługi pomocy technicznej związane 
z oprogramowaniem komputerowym i aplikacjami, udzie-
lanie porad technicznych związanych ze sprzętem i opro-
gramowaniem komputerowym, usługi doradcze związane 
z oprogramowaniem używanym w obszarze handlu elektro-
nicznego.

(210) 503190 (220) 2019 08 06
(731) AROMA P. DRANIAK SPÓŁKA JAWNA, Michałowice
(540) (znak słowny)
(540) TAN 4 ME
(510), (511) 3 kosmetyki i wyroby perfumeryjne, preparaty 
kosmetyczne do opalania, olejki kosmetyczne, olejki ete-
ryczne.

(210) 503235 (220) 2019 09 30
(731) SOBCZAK JERZY, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Praktische Frau
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 3 proszki, żele i kapsułki do prania, płyny do pra-
nia, tabletki, sól, nabłyszczasz do zmywarek, płyny do mycia 
naczyń, detergenty do prania, 21 artukuły gospodarstwa do-
mowego.

(210) 503427 (220) 2019 08 13
(731) Zoetis Services LLC, Parsippany, US
(540) (znak słowny)
(540) ORBELUX
(510), (511) 5 preparaty i substancje weterynaryjne do le-
czenia i zapobiegania zapaleniu gruczołów mlekowych.

(210) 503458 (220) 2019 08 14
(731) ÎM VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., Vulcăneşti, MD
(540) (znak słowny)
(540) white doktor
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (za wyjątkiem piwa).

(210) 503550 (220) 2019 08 19
(731) JOGO - ŁÓDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) moje mleko

(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 29.01.13, 02.09.01
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, nabiał i substytu-
ty nabiału, mleko skondensowane, mleko odtłuszczone, mle-
ko o różnych smakach, napoje sporządzone z mleka, napoje 
na bazie mleka, napoje zawierające mleko, mleko w prosz-
ku, jogurty, jogurty smakowe, jogurty o niskiej zawartości 
tłuszczu, ser twarogowy, biały ser, napoje mleczne, napoje 
z jogurtu, napoje z produktów mlecznych, napoje na bazie 
jogurtu, produkty serowarskie, przetworzone artykuły spo-
żywcze pochodzenia zwierzęcego, tłuszcze jadalne, desery 
jogurtowe, desery mleczne, batony spożywcze na bazie na-
biału, potrawy i produkty na bazie nabiału, śmietana, maślan-
ka, kefir, mleczko i śmietanka do napoi.

(210) 503607 (220) 2019 08 20
(731) ĆWIEK MONIKA WILLSON MEDIA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Podróże Neli
(510), (511) 9  adaptory elektryczne, aerometry, akceleratory 
cząstek, aktynometry, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alar-
my dźwiękowe, alarmy pożarowe, alidady [części składowe 
przyrządów optycznych], alkoholomierze, amperomierze, 
analizatory powietrza, analizatory wielkości nanocząsteczek, 
anemometry, anody, anteny, antykatody, aparatura do desty-
lacji do celów naukowych, aparatura do kontrolowania tem-
peratury, aparatura elektryczna do komutacji, aparatura 
i przyrządy dla chemii, aparaty do projekcji przezroczy, apa-
raty fotograficzne, aparaty rentgenowskie nie do celów me-
dycznych, aparaty tlenowe do pływania podwodnego, aper-
tometry [optyka], aplikacje komputerowe do pobrania, arty-
kuły optyczne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne 
[do nauczania], automaty biletowe, automatyczne sekretarki, 

automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach 
pojazdów, awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, ba-
lony meteorologiczne, bankomaty, barometry, baterie ano-
dowe, baterie do oświetlania, baterie do papierosów elektro-
nicznych, baterie elektryczne, baterie elektryczne do pojaz-
dów, baterie słoneczne, betatrony, bezpieczniki topikowe, 
biochipy, biurowe urządzenia do dziurkowania kart, błony 
rentgenowskie, naświetlone, boje sygnalizacyjne, brzęczyki, 
buty chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem 
i ogniem, celowniki teleskopowe do broni artyleryjskiej, ce-
lowniki teleskopowe do broni palnej, cewki [induktory], cew-
ki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, chipy [układy sca-
lone], chipy z kodem DNA, chromatografy do celów labora-
toryjnych, chronografy [aparaty rejestrujące przebieg zjawi-
ska w czasie], ciemnie fotograficzne, ciężarki do sond, cukro-
mierze, cyfrowe stacje meteorologiczne, cyfrowe termostaty 
do kontroli warunków klimatycznych, cyklotrony, cyrkle 
do mierzenia, czarne skrzynki [rejestratory danych], częstotli-
wościomierze, czujniki piezoelektryczne, czytniki [sprzęt 
do przetwarzania danych], czytniki kodów kreskowych, czyt-
niki książek cyfrowych, dalekopisy, dalmierze [odległościo-
mierze], densymetry, densytometry, detektory podczerwie-
ni, diody elektroluminescencyjne z punktami kwantowymi 
[QLED], diody świecące [LED], dozowniki, drogowe światła 
sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], drukarki kompu-
terowe, drut bezpiecznikowy, drut miedziany izolowany, dru-
ty [przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, 
druty magnetyczne, dyktafony, dynamometry [siłomierze], 
dyski kompaktowe [CD-ROM-y], dyski magnetyczne, dyski 
obliczeniowe, dyski optyczne, dyskietki, dysze wylotowe 
do węży pożarniczych, dzwonki [urządzenia ostrzegające], 
dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki do pobierania 
do telefonów komórkowych, dzwonki sygnalizacyjne, dźwi-
gniowe wagi przesuwnikowe, dżojstiki do użytku z kompu-
terami, inne niż do gier wideo, ekierki pomiarowe, ekrany 
[fotografia], ekrany fluoryzujące, ekrany projekcyjne, ekrany 
radiologiczne do celów przemysłowych, ekrany wideo, elek-
trolizery, elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami 
zdalnego sterowania, elektroniczne etykietki na towarach, 
elektroniczne obroże treningowe dla zwierząt, elektroniczne 
partytury, do pobrania, elektroniczne pióra [ekranopisy], 
elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowa-
nych, elektroniczne tablice wyświetlające, elektroniczne ter-
minarze osobiste, elektroniczne tłumacze kieszonkowe, elek-
tryczne dzwonki do drzwi, elektryczne i elektroniczne urzą-
dzenia modyfikujące dźwięk [efekty] do instrumentów mu-
zycznych, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elek-
tryczne ściemniacze światła, elektryczne urządzenia kontrol-
no-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, emotikony 
do pobrania na telefony komórkowe, epidiaskopy [rzutniki], 
ergometry, etui na okulary, etui na smartfony, fajki z ustni-
kiem do oddychania pod wodą, falomierze, film kinemato-
graficzny, naświetlony, filmy [błony] naświetlone, filmy rysun-
kowe animowane, filtry do masek do oddychania, filtry 
do użytku w fotografii, filtry promieni ultrafioletowych do fo-
tografii, flary ratownicze, niewybuchowe i niepirotechnicz-
ne, folie ochronne dostosowane do smartfonów, folie 
ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, fo-
tokopiarki, fotometry, futerały na przyrządy i aparaturę foto-
graficzną, galwanometry, gaśnice, gazometry [urządzenia 
pomiarowe], geodezyjne taśmy miernicze, gęstościomierze, 
głośniki, gniazdka elektryczne, gniazdka, wtyczki i inne kon-
takty [złącza elektryczne], grafika do pobrania do telefonów 
komórkowych, grodzie akumulatorów elektrycznych, gwizd-
ki alarmowe, gwizdki do przywoływania psów, gwizdki spor-
towe, gwizdki sygnalizacyjne, hologramy, identyfikacyjne 
karty magnetyczne, igły do kompasów geodezyjnych, igły 
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gramofonowe, inkubatory dla kultur bakteryjnych, instalacje 
elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania 
procesami przemysłowymi, instalacje tryskaczy przeciwpo-
żarowych, inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), 
inteligentne pierścionki, interaktywne tablice elektroniczne, 
interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, interfejsy 
audio, interfejsy komputerowe, kable elektryczne, kable kon-
centryczne, kable rozruchowe do silników, kable światłowo-
dowe, kalkulatory, kalkulatory kieszonkowe, kalorymetry, ka-
mery cofania do pojazdów, kamery termowizyjne, kamery 
wideo, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kapsuły 
ratunkowe przeznaczone do stosowania podczas klęsk ży-
wiołowych, karkasy dla cewek elektrycznych, kartridże z gra-
mi wideo, karty inteligentne [karty z układem scalonym], 
karty pamięci do urządzeń do gier wideo, kasety wideo, kaski 
do jazdy konnej, kaski ochronne do uprawiania sportu, kasy 
rejestrujące, katody, kątomierze [przyrządy pomiarowe], ką-
towniki do mierzenia, kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) 
(monopody ręczne), klawiatury komputerowe, klepsydry 
[czasomierze], koce gaśnicze, koce ratunkowe, kodery ma-
gnetyczne, kodowane identyfikacyjne bransoletki magne-
tyczne, kodowane karty magnetyczne, kodowane karty-klu-
cze, kolektory elektryczne, kombinezony ochronne dla lotni-
ków, komory dekompresyjne, komórki fotowoltaiczne, kom-
paratory, kompasy [przyrządy pomiarowe], kompasy okręto-
we, komputery, komputery cienki klient, komputery do no-
szenia na ciele lub w ubraniach, komputery kieszonkowe 
[PDA], komputery przenośne [podręczne], komutatory, kon-
densatory, kondensory optyczne, końcówki [elektryczność], 
korektory graficzne [urządzenia audio], krokomierze [pedo-
metry], kryształy galenitu [detektory], kuwety fotograficzne, 
kwasomierze [areometry], kwasomierze do akumulatorów, 
laktometry [mlekomierze], lampy błyskowe [fotografia], lam-
py błyskowe do aparatów fotograficznych, lampy ciemniowe 
[fotografia], lampy elektronowe, lampy elektronowe próżnio-
we [radio], lampy optyczne, lampy rentgenowskie, nie do ce-
lów medycznych, lasery, nie do celów medycznych, latarnie 
magiczne [aparaty projekcyjne], latarnie sygnalizacyjne, lep-
kościomierze, liczniki, liczniki gęstości osnowy, liczniki obro-
tów, liczydła, liny sondujące, logi [instrumenty pomiarowe], 
lornetki, lupy [optyka], lustra [optyka], lustra do kontroli pra-
cy, ładowarki do baterii, ładowarki do papierosów elektro-
nicznych, łańcuszki do binokli, łaty niwelacyjne [przyrządy 
geodezyjne], łączniki elektryczne, łodzie ratunkowe, łyżki 
do odmierzania, magnesy dekoracyjne, magnetofony, ma-
gnetowidy, magnetyczne nośniki danych, manekiny do sy-
mulacji zderzeń, manekiny reanimacyjne [przyrządy dydak-
tyczne], manipulatory kulkowe [urządzenia komputerowe], 
maski do nurkowania, maski do oddychania, inne niż 
do sztucznego oddychania, maski ochronne, maszty do an-
ten bezprzewodowych, maszyny do liczenia i sortowania 
pieniędzy, maszyny faksymilowe, maszyny i urządzenia 
do sondowania, maszyny sumujące, materiały na przewody 
instalacji elektrycznych [kable], meble laboratoryjne, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych monetami, mechanizmy 
do urządzeń uruchamianych żetonami, mechanizmy na mo-
nety lub żetony do włączania telewizorów, megafony, mem-
brany [akustyka], membrany do aparatury naukowej, metro-
nomy, miarki [przyrządy miernicze], miarki do mierzenia roz-
miaru pierścionka lub obrączki, miarki krawieckie, miary, 
miary stolarskie, mierniki, mierniki sygnału satelitarnego, mi-
krofony, mikrometry, mikroprocesory, mikroskopy, mikroto-
my, miksery audio, modele głowy do szkoleń dla fryzjerów 
[urządzenie dydaktyczne], modemy, monitory [programy 
komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy], monitory 
wyświetlające wideo do noszenia na ciele lub w ubraniach, 
morskie sondy [radarowe lub ultradźwiękowe], myszy [sprzęt 

do przetwarzania danych], naboje na tusz, nienapełnione, 
do drukarek i fotokopiarek, nadajniki [telekomunikacja], na-
dajniki sygnałów elektronicznych, naklejki termoczułe, 
nie do użytku medycznego, nakolanniki dla robotników, na-
krycia głowy w postaci kasków ochronnych, napędy dysków 
do komputera, nauszniki do słuchawek, neony reklamowe, 
nici identyfikacyjne do przewodów elektrycznych, niwelato-
ry, nośniki do rejestracji dźwięku, nośniki płyt ciemniowych 
[fotografia], numeryczne wyświetlacze elektroniczne, obiek-
tywy [soczewki] do astrofotografii, obiektywy [soczewki] 
optyka, obiektywy do selfie, obiektywy powiększające, obu-
dowy głośników, ochraniacze głowy do uprawiania sportu, 
ochraniacze zębów, ochraniacze zębów do uprawiania spor-
tu, ochronniki przepięciowe, odbiorniki audiowizualne, od-
biorniki radiotelefoniczne, odbiorniki radiotelegraficzne, od-
blaskowe kamizelki ochronne, odgromniki, odtwarzacze ka-
set, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt fonograficz-
nych, odtwarzacze płyt kompaktowych, odważniki, odzież 
azbestowa do ochrony przed ogniem, odzież chroniąca 
przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, odzież ku-
loodporna, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, 
ognioodporna odzież, ograniczniki [elektryczność], ogro-
dzenia zelektryfikowane, oktanty, okulary, okulary 3D, okulary 
inteligentne, okulary ochronne do uprawiania sportu, okula-
ry przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, omo-
mierze, oporniki elektryczne [rezystory], oprawki do okula-
rów, oprogramowanie gier, oprogramowanie gier kompute-
rowych do pobrania, oprogramowanie komputerowych 
wygaszaczy ekranu, nagrane lub do pobrania, optyczne 
czytniki znaków, optyczne nośniki danych, organiczne diody 
elektroluminescencyjne [OLED], oscylografy, osłony azbesto-
we dla strażaków, osłony do gniazdek elektrycznych, osłony 
głowy, osłony obiektywów, osłony ochronne na twarz dla 
robotników, osłony przeciwodblaskowe, osłony zabezpie-
czające przed iskrami, osobiste urządzenia stereofoniczne, 
owoskopy [prześwietlarki jaj], ozonizatory [ozonatory], pa-
chołki drogowe, pagery radiowe, palmtopy, pamięci kompu-
terowe, pamięci zewnętrzne USB, panele słoneczne do wy-
twarzania energii elektrycznej, parkometry, paski do telefo-
nów komórkowych, pasy bezpieczeństwa, inne niż do sie-
dzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego, pedały 
wah wah (kaczki), peryskopy, piece do użytku laboratoryjne-
go, pierścienie kalibrujące, piony ciężarkowe, pipety labora-
toryjne, pirometry, plandeki ochronne, planimetry, platformy 
oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobra-
nia, pliki muzyczne do pobierania, plotery, płytki dla układów 
scalonych, płyty do akumulatorów elektrycznych, płyty gra-
mofonowe, płyty kompaktowe [audio-wideo], podkładki 
pod myszy komputerowe, podpórki pod nadgarstki do użyt-
ku z komputerem, podręczne słowniki elektroniczne, pojem-
niczki na szkła kontaktowe, pojemniki na szkiełka mikrosko-
powe, pokrowce do komputerów kieszonkowych [PDA], po-
krowce do tabletów, pokrowce na laptopy, pokrowce 
na smartfony, polarymetry, pomiarowe naczynia szklane, 
pompy pożarnicze, powłoki [osłony] kabli elektrycznych, po-
włoki do identyfikacji przewodów elektrycznych, poziomni-
ce alkoholowe, poziomnice rtęciowe, półprzewodniki, pręd-
kościomierze do pojazdów, probówki, procesory centralne, 
programy komputerowe do pobrania, programy kompute-
rowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, 
projektory, prostowniki, próżniomierze, pryzmaty [optyka], 
przekaźniki elektryczne, przełączniki czasowe automatycz-
ne, przełączniki elektryczne, przemienniki, inwertory [elek-
tryczność], przenośne odtwarzacze multimedialne, przepły-
womierze, przetworniki elektryczne, przewodniki elektrycz-
ne, przewody akustyczne, przewody elektryczne, przezrocza 
[fotografia], przyciski do dzwonków, przykładnice pomiaro-
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we, przyłbice do spawania, przyrządy do kosmografii, przy-
rządy do mierzenia grubości skóry, przyrządy do pomiarów 
geodezyjnych, przyrządy do pomiaru odległości, przyrządy 
do pomiaru poziomu paliwa, przyrządy do pomiaru rozmia-
ru palca, przyrządy do pomiaru wagi, przyrządy do pomiaru 
wysokości, przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia 
na sobie, przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy 
do wyznaczania azymutu, przyrządy i urządzenia do bada-
nia materiałów, przyrządy matematyczne, przyrządy mete-
orologiczne, przyrządy nawigacyjne, przyrządy obserwacyj-
ne, przyrządy pomiarowe, przyrządy zawierające okular, 
przysłony [fotografia], przyspieszeniomierze, publikacje elek-
troniczne, do pobrania, pulpity rozdzielcze [elektryczność], 
puszki odgałęźne [elektryczność], puszki przyłączeniowe 
[elektryczność], radary, radia [odbiorniki radiowe], radia sa-
mochodowe, ramiona gramofonowe, ramki cyfrowe 
do zdjęć, ramki do przezroczy, rastry do fotograwiury, ratow-
nicze latarki laserowe, reduktory [elektryczność], refraktome-
try, refraktory, regulatory napięcia do pojazdów, regulatory 
prędkości do gramofonów, regulatory świateł scenicznych, 
rejestratory przebytej drogi [w milach] dla pojazdów, reosta-
ty, respiratory do filtrowania powietrza, retorty, rękawice 
azbestowe do ochrony przed wypadkami, rękawice cyber-
netyczne, rękawice dla nurków, rękawice do ochrony przed 
promieniami rentgenowskimi do celów przemysłowych, rę-
kawice do ochrony przed wypadkami, rękawy do wskazywa-
nia kierunku wiatru, roboty do nadzoru bezpieczeństwa, ro-
boty do teleprezencji, roboty edukacyjne, roboty humano-
idalne wyposażone w sztuczną inteligencję, roboty laborato-
ryjne, różdżki dla różdżkarzy, rurki do nurkowania, rurki kapi-
larne, rurki Pitota, rurki z ustnikiem do oddychania pod wodą, 
rury głosowe, satelity do celów naukowych, schody i drabin-
ki pożarowe, sekstansy, sferometry, siarkometry, siatki bez-
pieczeństwa, siatki zabezpieczające przed wypadkami, ska-
fandry dla nurków, skanery [urządzenia do przetwarzania 
danych], skrzynki akumulatorowe, skrzynki rozgałęźne [elek-
tryczność], słuchawki [zakładane na głowę], słuchawki telefo-
niczne, smartfony, soczewki do okularów, soczewki korekcyj-
ne [optyka], soczewki optyczne, solomierze, sonary, sondy 
do celów naukowo-badawczych, spektrografy, spektrosko-
py, sprawdziany do pomiarów gwintów, sprzęgacze [urzą-
dzenia przetwarzające dane], sprzęgacze akustyczne, sprzęt 
komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, sprzęże-
nia elektryczne, stacje ładowania dla pojazdów elektrycz-
nych, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, statecz-
niki [oświetlenie], statki pożarnicze, statywy do aparatów fo-
tograficznych, stereoskopy, stojaki do retort, stojaki przysto-
sowane do laptopów, stoliki miernicze [przyrządy geodezyj-
ne], stroboskopy, styki elektryczne, subwoofery, suszarki 
do klisz [fotografia], suszarki fotograficzne, suwaki logaryt-
miczne, suwmiarki, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, 
sygnały mgłowe, niewybuchowe, symulatory ćwiczeń reani-
macyjnych, symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, 
syreny, szafy grające, szafy rozdzielcze [elektryczność], szalki 
Petriego, szklane obudowy do akumulatorów, szkła kontak-
towe, szkło optyczne, sznureczki do binokli, szpule [fotogra-
fia], śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych, 
światła błyskowe [sygnały świetlne], światłowody, tablety, 
tablice połączeń, tablice rozdzielcze [elektryczność], tablice 
sterownicze [elektryczność], tablice sygnalizacyjne, świetlne 
lub mechaniczne, tace laboratoryjne, tachometry, taksome-
try, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobie-
gania wypadkom drogowym, taśmy do czyszczenia głowic 
[nagrywanie], taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy magne-
tyczne, telefoniczne urządzenia nadawcze, telefony, telefony 
bezprzewodowe, telefony komórkowe, telegrafy [urządze-
nia], telepromptery [wyświetlacze tekstów], teleskopy, teo-

dolity, termohigrometry, termometry nie do celów medycz-
nych, termostaty do pojazdów, tłumice, tokeny bezpieczeń-
stwa [urządzenia szyfrujące], torby do noszenia komputerów, 
totalizatory, transformatory elektryczne, transformatory pod-
wyższające napięcie, transpondery, tranzystory [elektronika], 
tratwy ratunkowe, triody, tuby do głośników, tuleje łączące 
do kabli elektrycznych, tworniki [elektryczność], tygle [labo-
ratoryjne], układy scalone, urynometry, urządzenia bezpie-
czeństwa ruchu kolejowego, urządzenia diagnostyczne 
nie do celów medycznych, urządzenia do analizy gazu, urzą-
dzenia do analizy żywności, urządzenia do automatycznego 
kierowania do pojazdów, urządzenia do cięcia filmów, urzą-
dzenia do czyszczenia płyt fonograficznych, urządzenia 
do destylacji do badań laboratoryjnych, urządzenia do de-
tekcji podczerwieni, urządzenia do fakturowania, urządzenia 
do fermentacji [urządzenia laboratoryjne], urządzenia do fo-
totelegrafii, urządzenia do głosowania, urządzenia do komu-
nikacji wewnętrznej, urządzenia do kontroli frankowania, 
urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia do lokali-
zowania dźwięku, urządzenia do monitorowania niemowląt, 
urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urzą-
dzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych, urządzenia 
do nauczania, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządze-
nia do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego 
[MRI], nie do celów medycznych, urządzenia do ochrony 
osobistej przed wypadkami, urządzenia do oddychania, inne 
niż do sztucznego oddychania, urządzenia do odmagneso-
wywania taśm magnetycznych, urządzenia do odtwarzania 
dźwięku, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia 
do pomiaru ciśnienia, urządzenia do pomiaru prędkości [fo-
tografia], urządzenia do powiększania [fotografia], urządze-
nia do projekcji wirtualnych klawiatur, urządzenia do przele-
wania, przepompowania tlenu, urządzenia do przetwarzania 
danych, urządzenia do regulowania kotłów, urządzenia 
do rejestrowania czasu, urządzenia do rejestrowania dźwię-
ku, urządzenia do rejestrowania odległości, urządzenia 
do stereoskopii, urządzenia do suszenia odbitek fotograficz-
nych, urządzenia do sygnalizacji morskiej, urządzenia 
do światłokopii, urządzenia do transmisji dźwięku, urządze-
nia do wymiany igieł gramofonowych, urządzenia do wywa-
żania, urządzenia dyfrakcyjne [mikroskopia], urządzenia elek-
trodynamiczne do zdalnego sterowania sygnałami, urządze-
nia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania zwrotnicami 
kolejowymi, urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu, 
urządzenia heliograficzne, urządzenia i instalacje do wytwa-
rzania promieni rentgenowskich, nie do celów medycznych, 
urządzenia i przyrządy do astronomii, urządzenia i przyrządy 
do fizyki, urządzenia i przyrządy do ważenia, urządzenia 
i przyrządy do żeglugi morskiej, urządzenia i przyrządy geo-
dezyjne, urządzenia i przyrządy optyczne, urządzenia i sprzęt 
dla ratownictwa, urządzenia jonizujące nie do przetwarzania 
powietrza czy wody, urządzenia kadrujące do przezroczy fo-
tograficznych, urządzenia katodowe używane przy zabez-
pieczaniu przed korozją, urządzenia kinematograficzne, 
urządzenia krawieckie do zaznaczania rąbków, urządzenia 
monitorujące, inne niż do celów medycznych, urządzenia 
nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], urzą-
dzenia PDA, urządzenia przeciwzakłóceniowe [elektrycz-
ność], urządzenia radiologiczne do celów przemysłowych, 
urządzenia systemu GPS, urządzenia telekomunikacyjne 
w postaci biżuterii, urządzenia telewizyjne, urządzenia testu-
jące, inne niż do celów medycznych, urządzenia wideo 
do monitorowania niemowląt, urządzenia wysokiej częstotli-
wości, urządzenia zabezpieczające przed promieniowaniem 
rentgenowskim, nie do celów medycznych, urządzenia zdal-
nego sterowania, wagi analizujące masę ciała, wagi dla nie-
mowląt, wagi do listów, wagi łazienkowe, wagi pomostowe, 
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wagi precyzyjne, walkie-talkie, wariometry, węże gaśnicze, 
wideofony, wilgotnościomierze, wirówki laboratoryjne, wi-
zjery do drzwi [judasze], wizjery fotograficzne, woltomierze, 
wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], wskaźniki ciśnienia 
w zaworach, wskaźniki elektroniczne emitujące światło, 
wskaźniki ilości, wskaźniki nachylenia [spadku], wskaźniki po-
ziomu wody, wskaźniki prędkości, wskaźniki strat elektrycz-
nych, wykrywacze [detektory], wykrywacze dymu, wykrywa-
cze fałszywych monet, wykrywacze przedmiotów metalo-
wych do użytku przemysłowego lub wojskowego, wyładow-
cze lampy rurowe, elektryczne, inne niż do oświetlania, wy-
łączniki samoczynne, wysokościomierze, wyzwalacze mi-
gawki [fotografia], wzbudniki elektryczne, wzmacniacze, 
wzmacniacze lampowe, wzorniki [przyrządy pomiarowe], 
zaciski do nosa dla nurków i pływaków, zakraplacze do od-
mierzania, inne niż do użytku medycznego lub domowego, 
zamki elektryczne, zatyczki do uszu do nurkowania, zawory 
elektromagnetyczne [przełączniki elektromagnetyczne], 
zdjęcia rentgenowskie, inne niż do celów medycznych, ze-
garki inteligentne, zegary kontrolne [czasomierze rejestrują-
ce], zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów 
punktowych, zespoły przewodów elektrycznych do samo-
chodów, zestawy do korzystania z telefonu bez użycia rąk, 
zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, zestawy so-
czewek [wzierniki, okulary], złącza do przewodów elektrycz-
nych, złączki do przewodów [elektryczność], zmieniacze au-
tomatyczne [jukebox] do komputerów, znaczniki [stolar-
stwo], znaki cyfrowe, znaki drogowe świecące lub mecha-
niczne, znaki mechaniczne, znaki nawigacyjne świetlne, 
znaki, świecące, 16  adresarki, afisze, plakaty, afisze, plakaty 
z papieru lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], akwaforty 
[grafika], akwarele, albumy do wklejania, almanachy [roczni-
ki], aparaty do wykonywania winiet, arkusze celulozy regene-
rowanej do owijania, arkusze z nutami w formie drukowanej, 
arkusze z wiskozy do zawijania, artykuły biurowe [z wyjąt-
kiem mebli], atlasy, atrament, atrament korektorski [heliogra-
fia], banknoty, bibuły, bielizna stołowa papierowa, bieżniki 
stołowe papierowe, bilety, biuletyny informacyjne, biurowe 
maszyny do stemplowania, bloki [artykuły papiernicze], 
bony wartościowe, brokat do celów biurowych, broszury, ce-
luloidy do filmów animowanych, chłonne arkusze papieru 
lub plastiku do pakowania żywności, chorągiewki papiero-
we, chromolitografie, chusteczki do nosa [papierowe], chus-
teczki papierowe do usuwania makijażu, cyfry [czcionki dru-
karskie], cyrkle kreślarskie, czasopisma [periodyki], czcionki 
drukarskie, czcionki ze stali, deski kreślarskie [rysownice], dia-
gramy, dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], dru-
kowane arkusze muzyczne, drukowane rozkłady, ekierki 
do rysowania, etui na identyfikatory [artykuły biurowe], ety-
kiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, etykiety papie-
rowe odprawionego bagażu, etykiety z papieru lub kartonu, 
filtry do kawy papierowe, folia samoprzylegająca z tworzyw 
sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, folia z tworzywa 
sztucznego do opakowywania, folie z bąbelkami z tworzy-
wa sztucznego do opakowywania, formularze [blankiety, 
druki], formy do gliny modelarskiej [materiały dla artystów], 
fotografie [wydrukowane], fotograwiura, frankownice 
do użytku biurowego, futerały na matryce, galwanotypy [po-
ligrafia], gazety, girlandy papierowe, glina do modelowania, 
globusy, grafity do ołówków, gumki do ścierania, hektografy, 
identyfikatory [artykuły biurowe], igły, rylce stalowe do akwa-
fort, indeksy, skorowidze, kalendarze, kalka kopiująca, kalka 
płócienna, kałamarze (wpuszczane w pulpit), kamienie lito-
graficzne, kartki muzyczne z życzeniami, kartki z życzeniami, 
karton, karton z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], karty, 
karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, karty indeksowe, 
karty pocztowe, kasetki na papeterię [artykuły biurowe], ka-

setki na stemple [pieczątki], kaszty, ramy zecerskie [drukar-
stwo], katalogi, kątowniki kreślarskie, klamerki, klipsy do pa-
pieru, klawisze do maszyn do pisania, klej rybi [karuk] do pa-
pieru lub do użytku domowego, kleje do materiałów papier-
niczych lub do użytku domowego, klipsy do etui na identy-
fikatory [artykuły biurowe], klipsy do piór i długopisów, kokar-
dy papierowe, inne niż pasmanteria lub ozdoby do włosów, 
komiksy, koperty [artykuły piśmienne], koperty na butelki 
z papieru lub kartonu, korektory w płynie [artykuły biurowe], 
korektory w taśmie [artykuły biurowe], kreda do litografii, kre-
da do pisania, kreda do znakowania, kreda krawiecka, kreda 
w sprayu, krzywiki, książki, kuwety malarskie, lak do pieczęto-
wania, linijki [reglety] dla drukarzy, linijki rysownicze [kreślar-
skie], litograficzne dzieła sztuki, łupkowe tabliczki do pisania, 
makiety architektoniczne, mapy geograficzne, masy specjal-
ne do pieczętowania do użytku piśmiennego, maszynki 
do ostrzenia ołówków, elektryczne lub nie, maszyny do pisa-
nia, materiały do introligatorstwa, materiały do modelowa-
nia, materiały do pakowania wykonane z krochmalu lub skro-
bi, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały 
drukowane, materiały filtracyjne z papieru, materiały opako-
waniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub karto-
nu, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażo-
we (z wyjątkiem aparatów), matryce, matryce do druku ręcz-
nego, maty papierowe, miseczki na farby wodne dla arty-
stów, modelina polimerowa, nalepki, naklejki [materiały pi-
śmienne], narzędzia do słojowania i marmurkowania, nawil-
żacze [artykuły biurowe], nawilżacze do powierzchni kleją-
cych [artykuły biurowe], niszczarki do papieru do użytku 
biurowego, notatniki [notesy], noże do papieru [artykuły 
biurowe], numeratory, obciągi offsetowe z materiałów nie-
tekstylnych, obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, obrazy 
i zdjęcia, obsadki do piór, ochrona gumowa na palce [artyku-
ły biurowe], odciskarki do kart kredytowych, nieelektryczne, 
okładki na książeczki czekowe, okładki na paszporty, okładki, 
obwoluty [artykuły papiernicze], oleodruki, ołówki, ołówki 
na grafit [ołówki automatyczne], ołówki węglowe, opaski 
na rękę do przytrzymywania przyborów do pisania, opaski 
papierowe na cygara, opłatki do pieczętowania, osłony z pa-
pieru na doniczki, palety dla malarzy, pantografy [przyrządy 
kreślarskie], papier, papier do elektrokardiografów, papier 
do malarstwa i kaligrafii, papier do maszyn rejestrujących, 
papier do pisania [listowy], papier do radiogramów, papier 
do użytku na stołach do badań, papier do zawijania, papier 
filtracyjny [bibuła], papier higieniczny, papier mâché, papier 
nutowy, papier parafinowany, papier pergaminowy, papier 
przebitkowy, papier ryżowy, papier srebrny, papier świecący, 
papier w arkuszach [artykuły piśmienne], papier z miazgi 
drzewnej, papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, papierowe 
podkładki na tacki dentystyczne, papierowe podkładki pod 
szklanki, pasta do modelowania, pasta skrobiowa [klej] 
do celów papierniczych lub do użytku domowego, pastele 
[kredki], perforatory biurowe, periodyki [czasopisma], pędzle, 
pędzle do pisania, pieczątki z adresem, pinezki, pióra i długo-
pisy [artykuły biurowe], pióra kulkowe, pióra ze stali, piórka 
do rysowania [grafiony], plansze, płytki grawerskie, plany, 
płótna malarskie, płótno introligatorskie, płótno nasączone 
tuszem do powielaczy, płótno nasączone tuszem do urzą-
dzeń stosowanych w reprodukcji dokumentów, płytki adre-
sowe do adresarek, podkładki do pisania z klipsem, podkład-
ki na biurko, podpórki do książek, podpórki ręki dla malarzy, 
podręczniki [książki], podstawki do długopisów i ołówków, 
podstawki na stół papierowe, podstawki pod kufle do piwa, 
poduszki do stempli, pieczęci, pojemniki na ołówki, pojemni-
ki na śmietanę papierowe, portrety, powielacze, prospekty, 
próbki biologiczne do mikroskopów [materiał dydaktyczny], 
przebitki [materiały piśmienne], przezrocza [materiały pi-
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śmienne], przybory do wycierania tablic do pisania, przybory 
szkolne [artykuły piśmienne], przyciski do papieru, przykład-
nice kreślarskie, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowa-
nia, publikacje drukowane, pudełka na pióra, pudełka z far-
bami do użytku szkolnego, pudełka z papieru lub kartonu, 
pudła na kapelusze z tektury, ramki i stojaki do fotografii, re-
jestry, księgi główne [książki], reprodukcje graficzne, ręczniki 
do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, ręczniki papiero-
we do czyszczenia, rolki do taśm barwiących, ryciny [grawe-
rowanie], rylce do kopiowania rysunków, rysiki, rysunki, se-
gregatory na luźne kartki, serwetki stołowe papierowe, sko-
roszyty, skoroszyty do dokumentów, skoroszyty na doku-
menty, skrobaki wymazujące biurowe, spinacze do papieru, 
spinacze do pieniędzy, stalówki, stalówki ze złota, statuetki 
z papieru mâché, steatyt [kreda krawiecka], stemple do pie-
czętowania, suche kalkomanie, suszki do piór, szablony [arty-
kuły piśmienne], szablony do dekorowania żywności i napo-
jów, szablony do wymazywania, sznurek introligatorski, szta-
lugi malarskie, sztychy, ryty [grawiura], szufelki do składu ty-
pograficznego, szyldy z papieru lub z kartonu, śliniaki papie-
rowe, śliniaki z rękawami, papierowe, śpiewniki, tablice aryt-
metyczne, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, tace 
do sortowania i liczenia pieniędzy, tacki biurkowe, taśma 
klejąca [materiały piśmienne], taśmy [introligatorstwo], taśmy 
do kodów kreskowych, taśmy do maszyn do pisania, taśmy 
elastyczne do użytku biurowego, taśmy i karty papierowe 
do zapisu programów komputerowych, taśmy przylepne 
do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki 
z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], 
teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], tem-
perówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, tkani-
na klejąca do materiałów piśmiennych, tkaniny introligator-
skie, torby papierowe, torby papierowe do użytku przy stery-
lizacji narzędzi medycznych, torebki do gotowania w kuch-
niach mikrofalowych, torebki do pakowania [koperty, wo-
reczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki z tworzyw 
sztucznych na odchody zwierząt domowych, transparenty 
z papieru, tuby z tektury, tusz chiński, tworzywa sztuczne 
do modelowania, uchwyty do kredy, uchwyty do stempli, 
pieczęci, ulotki, urządzenia do laminowania dokumentów 
do użytku biurowego, urządzenia do oprawiania fotografii, 
urządzenia do zaklejania kopert do biura, urządzenia i ma-
szyny do introligatorstwa [sprzęt biurowy], urządzenia i ma-
szyny do powielania, urządzenia ręczne do etykietowania, 
usuwalne znaczki (stemple), utrzymujące wilgoć arkusze pa-
pieru lub plastiku do pakowania żywności, wałki do malowa-
nia ścian, wałki do maszyn do pisania, washi [papier japoń-
ski], wieczne pióra, wierszowniki [poligrafia], wkładki papie-
rowe do szuflad, perfumowane lub nie, wkłady atramento-
we, worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw 
sztucznych, wosk do modelowania nie do celów stomatolo-
gicznych, wskaźniki do pokazywania szczegółów na tablicy, 
nieelektryczne, wstążki papierowe, inne niż pasmanteria lub 
dekoracje do włosów, wycinki histologiczne [materiał szkole-
niowy], wykroje krawieckie, wypełnienie z papieru lub karto-
nu, wyroby przeznaczone do wymazywania, wzorce pisma 
do kopiowania, wzornice perforowane do krosien żakardo-
wych, wzory do haftowania, wzory do kalkowania, zaczepy 
do kart indeksowych, zakładki do książek, zakładki do stron, 
zakreślacze, zapisy nutowe, zawiadomienia [artykuły papier-
nicze], zestawy drukarskie, przenośne [artykuły biurowe], ze-
stawy rysunkowe [komplety kreślarskie], zeszyty do pisania 
lub rysowania, znaczki pocztowe, zszywacze [artykuły biuro-
we], zszywki biurowe, zwijacze do identyfikatorów [artykuły 
biurowe], 25  alby, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, 
apaszki [chustki], bandany na szyję, berety, bielizna osobista, 
bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, boa na szyję, body 

[bielizna], bokserki, botki, bryczesy, buty narciarskie, buty 
sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę, cholewki 
do obuwia, chustki [apaszki], cylindry [kapelusze], czapki jako 
nakrycia głowy, czepki kąpielowe, czepki pod prysznic, czub-
ki do butów, daszki do czapek, daszki jako nakrycia głowy, 
długie luźne stroje, dzianina [odzież], espadryle, etole [futra], 
fartuchy [odzież], fulary [ozdobne krawaty], futra [odzież], ga-
bardyna [odzież], garnitury, getry [ochraniacze] zakładane 
na buty, gorsety, gorsety [bielizna damska], gorsy koszul, hal-
ki [bielizna], halki, półhalki, kalosze [wkładane na obuwie], 
kamizelki, kamizelki dla rybaków, kapelusze papierowe 
[odzież], kaptury [odzież], karczki koszul, kąpielówki, kiesze-
nie do odzieży, kimona, kimona do karate, kimona japońskie, 
kołnierzyki przypinane, kombinezony, kombinezony [odzież], 
kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, korki do bu-
tów piłkarskich, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krót-
kimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, krótkie 
haleczki na ramiączkach, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kaptu-
rem chroniące przed zimnem i wiatrem, kwefy, podwiki, leg-
ginsy, liberie, majtki, majtki damskie, majtki dziecięce [odzież], 
manipularze [liturgia], mankiety, mantyle, maski na oczy 
do spania, mitry [nakrycia głowy], mufki [odzież], mundury, 
mycki, piuski, nakrycia głowy, napiętki do obuwia, narzutki 
na ramiona, nauszniki [odzież], obuwie, obuwie gimnastycz-
ne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie wykonane 
z drewna, ocieplacze, odzież, odzież dla kierowców samo-
chodowych, odzież dla rowerzystów, odzież gimnastyczna, 
odzież gotowa, odzież haftowana, odzież papierowa, odzież 
z imitacji skóry, odzież zawierająca substancje odchudzające, 
odzież ze skóry, ogrzewacze stóp, nieelektryczne, okrycia 
wierzchnie [odzież], okucia metalowe do obuwia, opaski 
na głowę, ornaty, osłonki na obcasy, palta, pantofle domowe, 
pantofle kąpielowe, paski [odzież], pasy do obuwia łączące 
podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], pasy do przecho-
wywania pieniędzy [odzież], pasy elastyczne wyszczuplające 
[bielizna], pelerynki, peleryny fryzjerskie, pelisy, pięty do poń-
czoch, pikowane kurtki [odzież], piżamy, płaszcze kąpielowe, 
podeszwy butów, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki 
sportowe, podszewki gotowe [część garderoby], podwiązki, 
podwiązki do skarpetek, poncza, pończochy, pończochy 
wchłaniające pot, poszetki, potniki, pulowery, rajstopy, ręka-
wice narciarskie, rękawiczki, rękawiczki bez palców, rękawicz-
ki z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, sari, sarongi, 
skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, spódnice, spódnico-
-spodenki, stroje do judo, stroje na maskaradę, stroje plażo-
we, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do no-
szenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szarfy [do ubrania], 
szkielety kapeluszy, szlafroki, śliniaki niepapierowe, śliniaki, 
z rękawami, nie z papieru, taśmy do spodni pod stopy, togi, 
trykoty, trykoty [ubrania], turbany, walonki [buty filcowe], wo-
alki, welony [odzież], wyprawki dziecięce [odzież], wyroby 
pończosznicze, 28  akcesoria nadmuchiwane do basenów, 
amunicja do broni paintballowej [artykuły sportowe], artyku-
ły gimnastyczne, automaty do gier hazardowych, automaty 
do gier na monety, automaty do gier wideo, automaty 
do gry, balony, bandy stołów bilardowych, bańki mydlane 
[zabawki], baseny kąpielowe [zabawki], bąki [zabawki], bloki 
startowe [artykuły sportowe], bobsleje, bodyboard, broń 
do szermierki, broń harpunowa [artykuły sportowe], broń pa-
intballowa [artykuły sportowe], broń zabawkowa, bumeran-
gi, butelki do karmienia lalek, buty łyżwiarskie z przymoco-
wanymi łyżwami, choinki z materiałów syntetycznych, chus-
ty do jogi, ciastolina, czujniki brania [sprzęt wędkarski], deski 
do paddleboardingu, deski do pływania, deski surfingowe, 
deskorolki, dętki do piłek do gry, domki dla lalek, drony (za-
bawki), dyski latające, dyski sportowe, dzwonki na choinkę, 
dżojstiki do gier wideo, ekrany maskujące [artykuły sporto-
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we], ekspandery [ćwiczenia], figurki do zabawy, folie ochron-
ne przystosowane do ekranów gier przenośnych, gra w do-
mino, gra w kulki, gry, gry nadmuchiwane do basenów, gry 
planszowe, gry polegające na budowaniu, gry przenośne 
z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry 
z obręczami, grzechotki, gwizdki [wabiki] myśliwskie, haczyki 
wędkarskie, hantle, hulajnogi [zabawki], huśtawki, igły 
do pompek do pompowania piłek do gier, kalafonia używa-
na przez sportowców, kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów 
[zabawki], kapiszony wybuchowe [zabawki], kapoki do pły-
wania, karty do bingo, karty do gry, karty na wymianę [gry 
karciane], karuzele do wesołych miasteczek, kije do gier, kije 
do snookera, kije golfowe, kije hokejowe, kijki do nartorolek, 
kijki narciarskie, klocki do zabawy [konstrukcyjne], koła do ru-
letki, kołowrotki wędkarskie, konfetti, konie na biegunach 
[zabawki], konsole do gier video, kontrolery do konsoli gier, 
końcówki do kijów bilardowych, kosmetyki zabawkowe 
[nie do stosowania], kości do gry, krawędzie nart, kreda do ki-
jów bilardowych, kręgle, kubki na kości do gry, kule bilardo-
we, lalki, latawce, lotki [gry], lotnie, łóżka dla lalek, łuki 
do strzelania, łyżworolki, łyżwy, madżong, marionetki, maski 
szermiercze, maski teatralne, maski zabawkowe, maszty 
do desek windsurfingowych, maszyny do ćwiczeń sprawno-
ściowych, maszyny do rzucania piłek, maszyny i urządzenia 
do kręgli, matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umieszczone 
jedna w drugiej], maty z zabawkami dla niemowląt, misie 
pluszowe, modele będące zabawkami, modele pojazdów 
w zmniejszonej skali, naciągi do rakiet, nagolenniki [artykuły 
sportowe], nakolanniki [artykuły sportowe], namioty zabaw-
kowe, nartorolki, narty, narty skiboardowe, ochraniacze [czę-
ści strojów sportowych], ochraniacze na łokcie [artykuły 
sportowe], ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów 
oświetleniowych i słodyczy], pachinko [japońska gra auto-
matowa], pałeczki mażoretkowe, papierowe czapeczki 
na przyjęcia, paralotnie, pasy do pływania, pasy do podno-
szenia ciężarów [artykuły sportowe], pasy na talię, do ćwi-
czeń, pierścienie do rzucania [gry], piłki do gier, piłki do gier 
i zabaw, piniaty, plansze do gry w warcaby, plastelina do za-
bawy, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, płe-
twy do nurkowania z akwalungiem, płetwy do pływania, 
pneumatyczne pistolety [zabawki], podbieraki dla wędkarzy, 
pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, pokrycie ślizgów nart, 
pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek 
do gier, proce [artykuły sportowe], przenośne [podręczne] 
konsole do gier wideo, przenośne gry i zabawki posiadające 
funkcje telekomunikacyjne, przybory do łucznictwa, przy-
rządy do naprawy darni na polu golfowym [akcesoria golfo-
we], przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, przyrzą-
dy stosowane do ćwiczeń fizycznych, rakiety śnieżne, ręka-
wice baseballowe, rękawice bokserskie, rękawice dla pałka-
rzy [akcesoria do gier], rękawice do gier, rękawice do szer-
mierki, rękawice golfowe, rękawice płetwy do pływania, ro-
boty zabawkowe, rolki do stacjonarnych rowerów treningo-
wych, rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], rzut podkową 
[gry], rzutki strzelnicze [tarcze], rzutki, strzałki [gra], samocho-
dy do zabawy, sanki [artykuły sportowe], siatki do sportów, 
siatki na motyle, siatki tenisowe, skóra focza [pokrycia na nar-
ty], smycze do desek surfingowych, spławiki wędkarskie, 
sprzęt do gier wideo, sprzęt wędkarski, stacjonarne rowery 
treningowe, sterowniki do zabawek, stojaki do choinek, stoły 
bilardowe, stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żeto-
nami, stoły do piłkarzyków, stoły do tenisa stołowego, strze-
lające zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, 
suspensoria dla sportowców, szachownice, szachy, szpule 
do latawców, sztuczne przynęty wędkarskie, śmieszne ga-
dżety do zabawy, śmieszne gadżety na imprezy, śnieg 
sztuczny na choinki, śnieżne kule, tarcze elektroniczne, tar-

cze strzelnicze, torby na kije golfowe, na kółkach lub bez, tor-
by na narty i deski surfingowe, torby na sprzęt do krykieta, 
trampoliny, trampoliny [artykuły sportowe], trapezy [uprząż] 
do desek windsurfingowych, tryktrak [gra], tuby strzelające 
na imprezy, tyczki do uprawiania skoku o tyczce, ubranka dla 
lalek, uchwyty na świeczki choinkowe, układanki [puzzle], 
uprząż wspinaczkowa, urządzenia do gier, urządzenia 
do sztuczek magicznych, urządzenia do wyrzucania piłek te-
nisowych, urządzenia do zaznaczania punktów w bilardzie, 
urządzenia pływackie do pływania, urządzenia zaciskowe 
[sprzęt do wspinaczki górskiej], wabiki do myślistwa lub ry-
bołówstwa, warcaby, wąskie kajaki do surfski, wędki, wiąza-
nia do nart, więcierze [pułapki na ryby], wiszące karuzele dla 
dzieci [mobile], worki treningowe, wózki na torby golfowe, 
wrotki, wskaźniki brania [sprzęt wędkarski], wstążki do gim-
nastyki artystycznej, zabawki, zabawki dla zwierząt domo-
wych, zabawki wypchane, zapachowe przynęty do łowiec-
twa i wędkarstwa, zdrapki do gier loteryjnych, zestawy mo-
deli w zmniejszonej skali do składania [zabawki], zjeżdżalnie 
[przedmioty do zabawy], żetony do gier hazardowych, żyłki 
wędkarskie, żyroskopy i stabilizatory lotu do modeli samolo-
tów w pomniejszonej skali, 30  anyż, anyż gwiaździsty, aro-
maty (preparaty aromatyzujące) do żywności, aromaty 
do ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, aromaty 
spożywcze inne niż olejki eteryczne, baozi (nadziewane klu-
ski gotowane na parze), batony zbożowe, bibimbap [ryż 
z warzywami i wołowiną], preparaty usztywniające do bitej 
śmietany, bloki lodu, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka 
tarta, bułki, burrito, chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty 
zbożowe], chleb, chleb bezdrożdżowy, chow-chow [przypra-
wa], chutney [ostry, gęsty sos], ciasto [masa do pieczenia], 
ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, 
cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe, curry [przyprawa], 
cykoria [substytut kawy], cynamon [przyprawa], czekolada, 
czekolada pitna, czosnek mielony [przyprawa], dania liofilizo-
wane, których głównym składnikiem jest makaron, dania lio-
filizowane, których głównym składnikiem jest ryż, dekoracje 
cukiernicze do ciast, dodatki glutenowe do celów kulinar-
nych, dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eterycz-
ne, drożdże, dulce de leche [kajmak], enzymy do ciast, esen-
cje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne 
i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, gimbap [koreańskie 
danie z ryżu], glazury do szynki, glukoza do celów kulinar-
nych, gluten jako artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy 
na bazie makaronu, goździki [przyprawa], gryka, przetworzo-
na, grzanki, guma do żucia, guma do żucia odświeżająca od-
dech, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, im-
bir [przyprawa], jadalny papier ryżowy, jęczmień gnieciony, 
jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi nadziewane), jogurt mrożo-
ny [lody spożywczej, kakao, kanapki, kanapki z parówką [hot 
dog], kapary, karmelki [cukierki], kasza bulgur, kasza kukury-
dziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa nienatu-
ralna, kawa niepalona, keczup, kiełki pszeniczne do celów 
spożywczych dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza mie-
lona, kukurydza palona, kukurydza prażona [popcorn], kur-
kuma, kuskus [kasza], kwiaty i liście jako substytuty herbaty, 
liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest maka-
ron, liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest 
ryż, lody, lomper [podpłomyk na bazie ziemniaków], lód na-
turalny lub sztuczny, lód pokruszony ze słodzoną czerwoną 
fasolą, lód w blokach, lukier do ciast, lukier lustrzany [polewa 
lustrzana], lukrecja [cukiernictwo], majonez, makaron nitki, 
makaron rurki, makaroniki [wyroby cukiernicze], makarony, 
maltoza, marcepan, marynaty, mąka, mąka gorczycowa, 
mąka gryczana do celów spożywczych, mąka jęczmienna, 
mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka pszenna, mąka 
z tapioki, mąka ziemniaczana, mieszanki ciasta do okonomiy-
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aki [japońskich wytrawnych naleśników], mięsne sosy, mięso 
zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych, mię-
tówki odświeżające oddech, miód, mleczko pszczele, muesli, 
musy czekoladowe, musy deserowe, musztarda, naleśniki, 
napary, inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe 
z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe 
z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, na-
poje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herba-
ty, ocet, ocet piwny, okonomiyaki [japońskie wytrawne nale-
śniki], onigiri [kulki ryżowe], orzechy w czekoladzie, owies łu-
skany, galaretki owocowe [słodycze], pałeczki lukrecjowe 
[wyroby cukiernicze], papier jadalny, papka ryżowa do celów 
kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta migdałowa, pasta 
z soi [przyprawy], pasty czekoladowe do smarowania zawie-
rające orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki [wyroby 
cukiernicze], pastyła [wyroby cukiernicze], pasztet w cieście 
(pâté en croûte), pesto [sos], piccalilli [marynowane warzywa 
w pikantnym sosie musztardowym], pielmieni [pierogi z na-
dzieniem mięsnym], pieprz, piernik, pierożki na bazie mąki, 
pierożki ravioli, pizza, placki, placki z kimchi [kimchijeon], 
płatki kukurydziane, pomadki [cukierki], potrawy liofilizowa-
ne, których głównym składnikiem jest makaron, potrawy lio-
filizowane, których głównym składnikiem jest ryż, pralinki, 
preparaty do zmiękczania mięsa do użytku domowego, pre-
paraty roślinne zastępujące kawę, produkty spożywcze 
na bazie owsa, produkty wiążące do kiełbas, propolis, pro-
szek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów, przekąski 
na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzona komo-
sa ryżowa, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, 
przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, 
marynaty), ptifurki [ciasteczka], puddingi, quiche, ramen (ja-
pońskie danie na bazie makaronu), mączka z roślin strączko-
wych, ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, senbei [ciastka 
ryżowe], siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa], 
siemię lniane do użytku kulinarnego [przyprawa], skrobia 
do celów spożywczych, słodziki naturalne, słód do celów 
spożywczych, soba [japoński makaron z gryki], soda oczysz-
czona [wodorowęglan sodu do pieczenia], mąka sojowa, sor-
bety [lody], sos jabłkowy [przyprawa], sos sojowy, sos żurawi-
nowy [przyprawa], sosy [przyprawy], sosy do makaronów, 
sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól 
do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól selerowa, 
spaghetti, suchary, sushi, syrop z agawy [słodzik naturalny], 
syropy i melasa, szafran [przyprawa], środki wiążące do lo-
dów spożywczych, tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie 
meksykańskie], tapioka, tarty (z owocami), tortille, udon [ma-
karon japoński], wafle ryżowe, wanilia [aromat], wanilina [al-
dehyd, substytut wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem], 
woda morska do gotowania, wodorowinian potasowy 
do celów kulinarnych, wyroby cukiernicze, wyroby cukierni-
cze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze 
na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów 
arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wy-
sokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęszczacze 
stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zboża, 
zefir [wyroby cukiernicze], ziarna sezamu [przyprawy], ziele 
angielskie, zioła do celów spożywczych, zioła konserwowa-
ne [przyprawy], 32  aperitify bezalkoholowe, barley wine 
[piwo], bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, 
bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka piwna, brzeczka 
słodowa, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, cydr bezal-
koholowy, drinki na bazie piwa, esencje do produkcji napo-
jów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezal-
koholowe], lemoniada, moszcz, napoje bezalkoholowe, na-
poje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe 
na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, 
napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje energetyzują-

ce, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje 
izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje 
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, 
inne niż substytuty mleka, napoje odalkoholizowane, napoje 
orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbo-
gacane proteinami, napój imbirowy, orszada, bezalkoholowe 
napoje z soków owocowych, owocowe nektary, bezalkoho-
lowe, pastylki do napojów gazowanych, piwo, piwo słodowe, 
sok pomidorowy [napój], napoje bezalkoholowe z sarsaparil-
lą, soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop 
do lemoniady, syropy do napojów, moszcz winogronowy, 
niesfermentowany, woda [napoje], woda gazowana, prepa-
raty do produkcji wody gazowanej, woda litowa, woda mine-
ralna [napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa, 
39  chroniony transport przedmiotów wartościowych, do-
starczanie gazet, dostarczanie kwiatów, dostarczanie paczek, 
dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, 
dostarczanie wiadomości, dostawa energii elektrycznej, do-
stawa towarów, dystrybucja energii, dystrybucja wody, 
eskortowanie podróżnych, fracht, fracht [przewóz towarów], 
frankowanie przesyłek pocztowych, holowanie, informacja 
o składowaniu, informacja o transporcie, informacje o ruchu 
drogowym, logistyka transportu, łamanie lodu, magazyno-
wanie elektronicznych nośników danych lub dokumentów, 
maklerstwo okrętowe, maklerstwo transportowe, napełnia-
nie automatów sprzedających, obsługa śluz, organizacja 
transportu osobowego na rzecz osób trzecich za pośrednic-
twem aplikacji, organizowanie rejsów, pakowanie prezentów, 
pakowanie towarów, parkowanie samochodów, pilotowanie, 
wypożyczanie pojazdów, pośrednictwo frachtowe, trans-
port powietrzny, przechowywanie bagażu, przechowywa-
nie łodzi, przenoszenie, przewóz bagaży, przeprowadzki, 
przewożenie, przewóz samochodami ciężarowymi, ratow-
nictwo podwodne, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja 
transportu, składowanie towarów, spedycja, ściąganie stat-
ków z mielizny, transport, transport autobusowy, transport 
barkami, transport i przechowywanie odpadów, transport 
karetkami ratunkowymi, transport kolejowy, transport ło-
dziami, transport łodziami spacerowymi, transport mebli, 
transport morski, transport pasażerski, transport promowy, 
transport rurociągami, transport rzeczny, transport samo-
chodami opancerzonymi, transport tramwajowy, udzielanie 
wskazówek o trasie dojazdu do celów podróży, usługi butel-
kowania, usługi car-sharingu, usługi kierowców, usługi kurier-
skie [wiadomości lub towary], usługi pomocy drogowej 
w przypadku awarii pojazdów, usługi ratownictwa, usługi 
rozładunku towarów, usługi taksówek, usługi transportu bar-
kami, usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, usługi 
transportu samochodami silnikowymi, usługi w zakresie or-
ganizowania transportu dla wycieczek, uzupełnianie bank-
notów w bankomatach, wynajem autokarów, wynajem łodzi, 
wynajem samochodów, wynajem silników lotniczych, wyna-
jem statków powietrznych, wynajem systemów nawigacyj-
nych, wynajem traktorów, wynajem zamrażarek, wynajmo-
wanie garaży, wynajmowanie koni, wynajmowanie magazy-
nów, wynajmowanie miejsc parkingowych, wypożyczanie 
dzwonów nurkowych [kesony], wypożyczanie elektrycznych 
chłodziarek do wina, wypożyczanie kontenerów magazyno-
wych, wypożyczanie samochodowych bagażników dacho-
wych, wypożyczanie samochodów wyścigowych, wypoży-
czanie skafandrów nurkowych, wypożyczanie wagonów to-
warowych, wypożyczanie wózków inwalidzkich, wypoży-
czanie zamrażarek, wystrzeliwanie satelitów na rzecz osób 
trzecich, załadunek, wyładunek statków, zbieranie wyrobów 
nadających się do przetworzenia (transport), 41  chronome-
traż imprez sportowych, cyrki, doradztwo zawodowe, do-
starczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu 
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transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów tele-
wizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu trans-
misja wideo na żądanie, dubbing, dystrybucja filmów, eduka-
cja religijna, egzaminy edukacyjne dla użytkowników pilota-
żu dronów, fotografia, fotoreportaże, hazard, informacja 
o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informa-
cja o rekreacji, instruktaż w zakresie aikido, komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, 
kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, kursy kore-
spondencyjne, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach 
wideo, nauczanie indywidualne, nauka gimnastyki, nauka 
judo, nocne kluby, obsługa ogrodów zoologicznych, organi-
zacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizacja poka-
zów mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, 
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udzia-
łem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organi-
zowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, 
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja 
lub rozrywka], organizowanie konkursów piękności, organi-
zowanie loterii, organizowanie widowisk [impresariat], orga-
nizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
organizowanie zawodów sportowych, pisanie piosenek, pi-
sanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż 
reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], pozowanie dla 
artystów, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja 
mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów 
radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, prowadze-
nie wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, prowa-
dzenie wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fit-
ness, przedstawienia teatralne [produkcja], przedszkola, prze-
kazywanie know-how [szkolenia], publikowanie książek, pu-
blikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, pu-
blikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe 
programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż 
teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc na pokazy, reżyseria 
filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, wypożycza-
nie sprzętu sportowego [z wyjątkiem pojazdów], sporządza-
nie napisów [np. do filmów], sprawdziany edukacyjne, studia 
filmowe, szkolenia sado [szkolenia z japońskiej ceremonii pi-
cia herbaty], szkoły z internatem, świadczenie usług w zakre-
sie karaoke, telewizyjne usługi rozrywkowe, tłumaczenia, 
tłumaczenie języka migowego, tresura zwierząt, udostępnia-
nie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie muzyki 
cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie 
obiektów i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], udostępnianie 
obiektów i sprzętu do gry w golfa, udostępnianie obiektów 
i sprzętu do salonów gier, udostępnianie obiektów i sprzętu 
rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowe-
go, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobra-
nia, usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi arty-
stów estradowych, usługi biblioteczne, usługi bibliotek ob-
jazdowych, usługi edukacyjne świadczone przez asystentów 
dla osób wymagających specjalnej opieki, usługi edukacyjne 
świadczone przez szkoły, usługi edycji wideo na potrzeby 
realizacji imprez, usługi gier oferowane w systemie on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi kaligrafii, usłu-
gi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia 
[zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi kulturalne, edukacyjne 
lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi mu-
zeów [wystawy], usługi orkiestry, usługi parków rozrywki, 
usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki, usłu-
gi przekwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie, 
usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi szkoleniowe 
zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi technika 

oświetlenia na potrzeby realizacji imprez, usługi trenera oso-
bistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie, 
usługi w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi imprez, usłu-
gi w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie obo-
zów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie opracowania 
graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi w zakre-
sie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, 
usługi związane z dyskotekami, wynajem odbiorników radio-
wych i telewizyjnych, wynajem urządzeń do gier, wynajem 
urządzeń kinematograficznych, wynajmowanie kortów teni-
sowych, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmo-
wanie stadionów, wypożyczanie akwariów pokojowych, wy-
pożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatral-
nych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji 
teatralnych, wypożyczanie dzieł sztuki, wypożyczanie fil-
mów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie 
magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wy-
pożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu do nurko-
wania, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie zabawek, 
wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewio-
wych, wyższe uczelnie [edukacja].

(210) 503613 (220) 2019 08 20
(731) ULATOWSKI MACIEJ, Legionowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAMAICAN SHOP

(531) 05.03.07, 26.04.15, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13, 
26.13.25

(510), (511) 35 usługi sprzedaży produktów z branży spo-
żywczej, usługi sprzedaży produktów z branży tytoniowej, 
usługi sprzedaży produktów konopnych.

(210) 503727 (220) 2019 08 22
(731) ROS-SWEET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łańcut
(540) (znak słowny)
(540) Dicalio
(510), (511) 29 buliony, cebula konserwowa, chrupki jabł-
kowe, chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane, daktyle, 
galaretki jadalne, groch konserwowy, grzyby konserwowa-
ne, kapusta kwaszona, olej kokosowy, koncentraty bulionu, 
koncentrat pomidorowy, koncentraty owocowe, konfitury, 
korniszony, korniszony z jarzynami w occie, olej kukurydzia-
ny, margaryna, marmolady, masło, masło arachidowe, masło 
kakaowe, masło z orzechów kokosowych, mieszanka jarzyn 
i owoców marynowanych lub konserwowanych, migdały 
preparowane, mrożone owoce, olej z oliwek jadalny, oleje 
jadalne, oliwki konserwowane, orzechy kokosowe suszone, 
olej z orzechów palmowych, orzechy spreparowane, orzesz-
ki arachidowe spreparowane, galaretki owocowe, owoce 
konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce 
smażone, owoce smażone w cukrze, olej palmowy, pikle, 
pulpa owocowa, pure z pomidorów, pyłki kwiatowe jako 
żywność, rodzynki suche, rośliny strączkowe konserwowane, 
olej jadalny rzepakowy, sałatki owocowe, sałatki warzywne, 
olej sezamowy, skórki owocowe, olej słonecznikowy spo-
żywczy, soczewica konserwowana, soja konserwowana, 
soki warzywne do przyrządzania potraw, tłuszcz kokosowy, 
tłuszcze jadalne, tłuszcze konserwowane, warzywa gotowa-
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ne, warzywa konserwowane, warzywa suszone, wiórki koko-
sowe, zupy, składniki do sporządzania zup, zupy jarzynowe, 
30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty inne niż olejki eteryczne, 
aromaty do żywności, przyprawy curry, przyprawa cykoria, 
cynamon, gałka muszkatułowa, goździki, grysiki, herbata, 
herbatniki, przyprawy w proszku - imbir, jęczmień mąka, 
jęczmień łuskany lub tłuczony, kakao i wyroby z niego, kasze 
spożywcze, kawa i jej aromaty, keczup, kukurydza mielona, 
kukurydza prażona i popękana, majonezy, mąka gorczyco-
wa, mąka kukurydziana, mąka pszenna, mąka spożywcza, 
mąka ziemniaczana, miód, musztarda, napoje, ocet, owies 
kasza, owies gnieciony lub łuskany, owoce mrożone, pasta 
migdałowa, pieprz, płatki kukurydziane, płatki owsiane, płatki 
zbożowe suszone, propolis, przyprawy, mąka z roślin strącz-
kowych, ryż, sago sól selerowa, przyprawy smakowe (sosy, 
marynaty), mąka sojowa, sosy, sosy do sałatek, sosy pomido-
rowe, szafran, szafran indyjski spożywczy, tapioka, tapioka 
mąka, aromat waniliowy i wanilia [substytut wanilii], wyciągi 
z produktów spożywczych jako przyprawy smakowe stoso-
wane przy gotowaniu, produkty zbożowe, ziele angielskie, 
31 buraki, cebula świeża, cebulki kwiatowe, chmiel, cykoria 
świeża, cytryny swieże, dynie, groch świeży, grzyby świeże, 
jagody świeże, jagody jałowca, jęczmień, kasze dla drobiu, 
korzenie jadalne, kukurydza, mak ziarnisty jadalny, makuchy, 
pestki migdałów, nasiona [ziarna], ogórki świeże, oliwki świe-
że, orzechy jadalne, orzechy kokosowe, orzechy koli, orzechy 
laskowe, orzechy włoskie, orzeszki arachidowe, otręby jadal-
ne, owies, owoce cytrusowe, owoce świeże, pomarańcze, 
pokrzywy, pory, pszenica, rabarbar, rośliny strączkowe świe-
że, rośliny suszone do dekoracji, sałata, sałata zielona, sezam 
jadalny, soczewica świeża, szyszki chmielowe, trufle świeże, 
warzywa świeże, zboże w ziarnach, ziarna [nasiona], ziarna 
zbóż jako pasza dla zwierząt, surowe ziemniaki, zioła ogrodo-
we świeże, ziarna żyta jako pasza dla zwierząt, 35 sprzedaż 
hurtowa i detaliczna towarów:buliony, cebula konserwowa, 
chrupki jabłkowe, chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane, 
daktyle, galaretki jadalne, groch konserwowy, grzyby konser-
wowane, kapusta kwaszona, kokos olej, koncentraty bulionu, 
koncentrat pomidorowy, koncentraty owocowe, konfitury, 
korniszony, korniszony z jarzynami w occie, kukurydza olej, 
margaryna, marmolady, masło, masło krem, masło arachido-
we, masło kakaowe, masło z orzechów kokosowych, migdały 
preparowane, mrożone owoce, olej z oliwek jadalny, oleje 
jadalne, oliwki konserwowane, orzechy kokosowe suszone, 
orzechy palmowe olej, orzechy spreparowane, orzeszki ara-
chidowe spreparowane, owoce galaretki, owoce konserwo-
wane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce smażone, 
owoce smażone w cukrze, palmy olej, pikle, pulpa owocowa, 
pure z pomidorów, pyłki kwiatowe żywność, rodzynki su-
che, rośliny strączkowe konserwowane, rzepak olej jadalny, 
sałatki owocowe, sałatki warzywne, sezamowy olej, skórki 
owocowe, słonecznik olej spożywczy, soczewica konserwo-
wana, soja konserwowana, soki warzywne do przyrządzania 
potraw, tłuszcz kokosowy, tłuszcze jadalne, tłuszcze konser-
wowane, warzywa gotowane, warzywa konserwowane, wa-
rzywa suszone, wiórki kokosowe, zioła ogrodowe, zupy, zupy 
składniki do sporządzania, zupy jarzynowe,anyż, anyż gwiaź-
dzisty, aromaty inne niż olejki eteryczne, aromaty do żywno-
ści, mieszanka jarzyn i owoców marynowanych lub konser-
wowanych, curry, cykoria, cynamon, gałka muszkatułowa, 
goździki, grysiki, herbata, herbatniki, imbir, jęczmień mąka, 
jęczmień łuskany lub tłuczony, kakao i wyroby z niego, kasze 
spożywcze, kawa i jej aromaty, keczup, kukurydza mielona, 
kukurydza prażona i popękana, majonezy, mąka gorczyco-
wa, mąka kukurydziana, mąka pszenna, mąka spożywcza, 
mąka ziemniaczana, miód, musztarda, napoje, ocet, owies 
kasza, owies gnieciony lub łuskany, owoce mrożone, pasta 

migdałowa, pieprz, płatki kukurydziane, płatki owsiane, płat-
ki zbożowe suszone, propolis, przyprawy, rośliny strączkowe 
mąka, ryż, sago sól selerowa, smaki przyprawy, soja mąka, 
sosy, sosy do sałatek, sosy pomidorowe, szafran, szafran 
indyjski spożywczy, tapioka, tapioka mąka, wanilia aromat 
i substytut wanilii, wyciągi nalewki inne niż lecznicze stoso-
wane przy gotowaniu, zboże produkty, ziele angielskie, bura-
ki, cebula świeża, cebulki kwiatowe, chmiel, cykoria, cytryny, 
dynie, groch świeży, grzyby świeże, jagody, jagody jałowca, 
jęczmień, kasze dla drobiu, korzenie spożywcze, kukurydza, 
mak, makuchy, migdały, nasiona ziarna, ogórki, oliwki świeże, 
orzechy, orzechy kokosowe, orzechy koli, orzechy laskowe, 
orzechy włoskie, orzeszki arachidowe, otręby, owies, owo-
ce cytrusowe, owoce świeże, pomarańcze, pokrzywy, pory, 
pszenica, rabarbar, rośliny strączkowe świeże, rośliny suszone 
do dekoracji, sałata, sałata zielona, sezam, soczewica, szyszki 
chmielowe, trufle świeże, warzywa świeże, zboże w ziarnach, 
ziarna nasiona, ziarno pasza, ziemniaki, zioła ogrodowe świe-
że, ziarna żyta jako pasza dla zwierząt.

(210) 503986 (220) 2019 08 30
(731) GRUPA NOWA FARMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.04.05, 26.04.16, 29.01.12, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
antybiotyki, środki antykoncepcyjne, antyseptyki, preparaty 
chemiczne do celów medycznych, farmakologicznych i we-
terynaryjnych, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
opatrunkowe, leki do celów medycznych i weterynaryjnych, 
substancje dietetyczne, środki odkażające, nalewki leczni-
cze, witaminy, zioła, żywność dla niemowląt, 35 sprzedaż 
detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, wetery-
naryjnych, sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, pro-
wadzenie aptek, administrowanie i zarządzanie działalnością 
gospodarczą, usługi badania rynku i opinii publicznej w za-
kresie farmaceutyki, dystrybucja materiałów reklamowych 
o lekach i farmaceutykach w postaci próbek, druków, pro-
spektów, broszur, informatorów, franczyza, rekrutacja per-
sonelu, 42 usługi w zakresie aranżacji aptek, 44 sporządza-
nie receptur w aptekach, usługi doradcze świadczone przez 
apteki.

(210) 504330 (220) 2019 09 11
 (310) 1950630 (320) 2019 03 11 (330) CA
(731) Canopy Growth Corporation, Smiths Falls, CA
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CANOPY ANIMAL HEALTH
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(531) 02.09.25, 24.13.01, 24.13.24, 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy ziołowe i dietetyczne dla zwierząt 
domowych, suplementy ziołowe i dietetyczne dla zwierząt 
domowych zawierające konopie siewne i pochodne kono-
pi siewnych, suplementy ziołowe i dietetyczne dla zwierząt 
zawierające marihuanę i pochodne marihuany, suplementy 
ziołowe i dietetyczne dla zwierząt zawierające konopie i po-
chodne konopi, pokarm dla zwierząt domowych przystoso-
wany do użytku weterynaryjnego, weterynaryjne zdrowotne 
suplementy diety, medyczne konopie siewne i marihuana 
do użytku weterynaryjnego, oleje z medycznych konopi siew-
nych do użytku weterynaryjnego, pochodne medycznych 
konopi siewnych do użytku weterynaryjnego, mianowicie 
terpeny, terpenoidy, kanabidiol i kanabinoidy w następują-
cych postaciach: koncentraty, mieszanki, żywice, szkliste kon-
centraty, kapsułki, oleje i spraye doustne, konopie do użytku 
weterynaryjnego, ekstrakty z konopi, kanabidiol i kanabinoidy 
pochodzące z konopi, preparaty weterynaryjne dla zwierząt 
domowych, mianowicie pasty do zębów, płyny do płukania 
jamy ustnej oraz spraye do zębów, preparaty do pielęgnacji 
zwierząt domowych, mianowicie mydła, szampony, odżywki, 
środki nawilżające, chusteczki, dezodoranty, spraye, balsamy 
do łap, środki odstraszające owady, środki do mycia i kremy 
do skóry, wszystkie do celów weterynaryjnych, 31 żywność 
i napoje dla zwierząt domowych, jadalne przysmaki dla zwie-
rząt domowych, ciasteczka dla zwierząt domowych, jadalne 
przysmaki dla zwierząt domowych zawierające pochodne 
konopi siewnych, ciasteczka dla zwierząt domowych zawiera-
jące pochodne konopi siewnych, żywność i napoje dla zwie-
rząt domowych zawierające konopie siewne oraz pochodne 
konopi siewnych, żywność i napoje dla zwierząt domowych 
zawierające marihuanę oraz pochodne marihuany, żywność 
i napoje dla zwierząt domowych zawierające konopie oraz 
pochodne konopi, 41 usługi edukacyjne i rozrywkowe, mia-
nowicie dostarczanie materiałów audio, wizualnych i druko-
wanych, seminariów, targów branżowych, warsztatów, zajęć 
i szkoleń dotyczących konopi siewnych, konopi i marihuany, 
usługi edukacyjne i szkoleniowe dotyczące konopi siewnych 
w branży weterynaryjnej i branży opieki nad zwierzętami, 
pokazy edukacyjne dotyczące uprawy roślin, warsztaty i semi-
naria w dziedzinie ogrodnictwa, edukacja medyczna i wete-
rynaryjna w zakresie medycznych i weterynaryjnych konopi 
siewnych, konopi i pochodnych marihuany, farmaceutyków 
i suplementów diety, edukacja medyczna i weterynaryjna 
w zakresie medycznych konopi siewnych, konopi i pochod-
nych marihuany, farmaceutyków i suplementów diety, udo-
stępnianie wiadomości rozrywkowych i informacji w zakresie 
aktualnych wydarzeń za pośrednictwem strony internetowej, 
44 udostępnianie strony internetowej dotyczącej weteryna-
ryjnej i medycznej marihuany, konopi oraz konopi siewnych, 
udostępnianie edukacyjnej strony internetowej dotyczące 
weterynaryjnej i medycznej marihuany, konopi oraz konopi 
siewnych, udostępnianie strony internetowej zawierającej 
oceny, recenzje i zalecenia dotyczące marihuany, konopi, ko-
nopi siewnych, weterynaryjnej i medycznej marihuany, pro-
duktów z konopi siewnych oraz konopi, wskazań i skutków 
działania poszczególnych odmian konopi siewnych, korzyści 
z weterynaryjnej i medycznej marihuany, konopi, konopi siew-
nych oraz badań związanych z konopiami siewnymi, konopia-
mi i marihuaną, doradztwo medyczne i weterynaryjne w za-
kresie medycznych: konopi siewnych, marihuany i konopi, po-
chodnych medycznych konopi siewnych, marihuany i konopi, 
farmaceutyków i suplementów diety, dostarczanie informacji 
w zakresie weterynaryjnego oraz medycznego zastosowania 
marihuany, konopi siewnych, konopi i kanabinoidów za po-
średnictwem strony internetowej.

(210) 504333 (220) 2019 09 11
 (310) 1950631 (320) 2019 03 11 (330) CA
(731) Canopy Growth Corporation, Smiths Falls, CA
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAH

(531) 24.13.01, 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 02.09.25, 24.13.24
(510), (511) 5 suplementy ziołowe i dietetyczne dla zwierząt 
domowych, suplementy ziołowe i dietetyczne dla zwierząt 
domowych zawierające konopie siewne i pochodne kono-
pi siewnych, suplementy ziołowe i dietetyczne dla zwierząt 
zawierające marihuanę i pochodne marihuany, suplementy 
ziołowe i dietetyczne dla zwierząt zawierające konopie i po-
chodne konopi, pokarm dla zwierząt domowych przysto-
sowany do użytku weterynaryjnego, weterynaryjne zdro-
wotne suplementy diety, medyczne konopie siewne i ma-
rihuana do użytku weterynaryjnego, oleje z medycznych 
konopi siewnych do użytku weterynaryjnego, pochodne 
medycznych konopi siewnych do użytku weterynaryjnego, 
mianowicie terpeny, terpenoidy, kanabidiol i kanabinoidy 
w następujących postaciach: koncentraty, mieszanki, ży-
wice, szkliste koncentraty, kapsułki, oleje i spraye doustne, 
konopie do użytku weterynaryjnego, ekstrakty z konopi, 
kanabidiol i kanabinoidy pochodzące z konopi, preparaty 
weterynaryjne dla zwierząt domowych, mianowicie pa-
sty do zębów, płyny do płukania jamy ustnej oraz spraye 
do zębów, preparaty do pielęgnacji zwierząt domowych, 
mianowicie mydła, szampony, odżywki, środki nawilżają-
ce, chusteczki, dezodoranty, spraye, balsamy do łap, środ-
ki odstraszające owady, środki do mycia i kremy do skóry, 
wszystkie do celów weterynaryjnych, 31 żywność i napoje 
dla zwierząt domowych, jadalne przysmaki dla zwierząt do-
mowych, ciasteczka dla zwierząt domowych, jadalne przy-
smaki dla zwierząt domowych zawierające pochodne kono-
pi siewnych, ciasteczka dla zwierząt domowych zawierające 
pochodne konopi siewnych, żywność i napoje dla zwierząt 
domowych zawierające konopie siewne oraz pochodne ko-
nopi siewnych, żywność i napoje dla zwierząt domowych 
zawierające marihuanę oraz pochodne marihuany, żyw-
ność i napoje dla zwierząt domowych zawierające konopie 
oraz pochodne konopi, 41 usługi edukacyjne i rozrywkowe, 
mianowicie dostarczanie materiałów audio, wizualnych 
i drukowanych, seminariów, targów branżowych, warszta-
tów, zajęć i szkoleń dotyczących konopi siewnych, konopi 
i marihuany, usługi edukacyjne i szkoleniowe dotyczące 
konopi siewnych w branży weterynaryjnej i branży opieki 
nad zwierzętami, pokazy edukacyjne dotyczące uprawy ro-
ślin, warsztaty i seminaria w dziedzinie ogrodnictwa, edu-
kacja medyczna i weterynaryjna w zakresie medycznych 
i weterynaryjnych konopi siewnych, konopi i pochodnych 
marihuany, farmaceutyków i suplementów diety, edukacja 
medyczna i weterynaryjna w zakresie medycznych konopi 
siewnych, konopi i pochodnych marihuany, farmaceuty-
ków i suplementów diety, udostępnianie wiadomości roz-
rywkowych i informacji w zakresie aktualnych wydarzeń 
za pośrednictwem strony internetowej, 44 udostępnianie 
strony internetowej dotyczącej weterynaryjnej i medycznej 
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marihuany, konopi oraz konopi siewnych, udostępnianie 
edukacyjnej strony internetowej dotyczące weterynaryjnej 
i medycznej marihuany, konopi oraz konopi siewnych, udo-
stępnianie strony internetowej zawierającej oceny, recenzje 
i zalecenia dotyczące marihuany, konopi, konopi siewnych, 
weterynaryjnej i medycznej marihuany, produktów z kono-
pi siewnych oraz konopi, wskazań i skutków działania po-
szczególnych odmian konopi siewnych, korzyści z wetery-
naryjnej i medycznej marihuany, konopi, konopi siewnych 
oraz badań związanych z konopiami siewnymi, konopiami 
i marihuaną, doradztwo medyczne i weterynaryjne w za-
kresie medycznych: konopi siewnych, marihuany i konopi, 
pochodnych medycznych konopi siewnych, marihuany 
i konopi, farmaceutyków i suplementów diety, dostarczanie 
informacji w zakresie weterynaryjnego oraz medycznego 
zastosowania marihuany, konopi siewnych, konopi i kanabi-
noidów za pośrednictwem strony internetowej.

(210) 505079 (220) 2019 10 01
(731) MAJCZAK MICHAŁ, Źródła
(540) (znak słowny)
(540) PAPA WEED
(510), (511) 3 olejki zawierające kannabidiol (CBD) pocho-
dzący z konopi do użytku kosmetycznego, olejki do pie-
lęgnacji osobistej, olejki zawierające kannabidiol (CBD) 
do użytku kosmetycznego, preparaty i substancje na bazie 
kannabidiolu, endokannabidiolu, fitokannabidiolu, do użyt-
ku kosmetycznego, 5 herbaty lecznicze, herbaty ziołowe 
do celów leczniczych, herbaty konopne, ekstrakty zioło-
we do celów medycznych, zioła lecznicze, olejki lecznicze, 
nalewki do celów medycznych, mydła lecznicze, natural-
ne suplementy diety, produkty powiązane z konopiami, 
w tym olejki pochodzące z konopi, marihuana do celów 
medycznych, maści do celów medycznych, skoncentrowa-
ne pasty, roztwory, tabletki i kapsułki zawierające konopie, 
maści lecznicze, pasty w formie koncentratów, roztwory, ta-
bletki i kapsułki, każda zawiera żywice i olejki pochodzące 
z konopi, nutraceutyki do celów leczniczych, nutraceutyki 
do celów leczniczych zawierające marihuanę, nutraceu-
tyki do celów leczniczych zawierające pochodne marihu-
any w postaci żywic i olejków, 30 herbaty, zioła do celów 
spożywczych, artykuły spożywcze pochodzenia roślin-
nego, produkty spożywcze zawierające konopie, żywice 
z konopi i olejki z konopi, w postaci czekolady, ciasteczek, 
cukierków i batoników energetycznych, produkty z konopi, 
w postaci herbat zawierających pochodne konopi w posta-
ci żywic i olejków, 31 konopie nieprzetworzone, suszone 
konopie indyjskie, nasiona konopi indyjskich, susz konopny, 
35 sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Inter-
net oraz sklepów detalicznych i hurtowych: kosmetyków, 
biżuterii, odzieży, żywności, produktów zdrowej żywności, 
herbat i naturalnych suplementów diety, suszu konopnego, 
ziarna konopnego, herbat konopnych, produktów z kono-
pi, gadżetów, prezentów i upominków oraz ich kompozy-
cji i zestawów, reklamy radiowe i telewizyjne, produkcja 
reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla telewi-
zji, filmu, Internetu, reklamy za pośrednictwem mediów 
elektronicznych, zwłaszcza Internetu, usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pośrednictwem mediów 
społecznościowych, dystrybucja materiałów reklamowych 
(próbek, druków, prospektów, broszur).

(210) 505175 (220) 2019 10 03
(731) SCHABOWICZ KRZYSZTOF ANDRZEJ, Warszawa
(540) (znak graficzny)

(540) 

(531) 02.09.01, 26.13.01, 29.01.12
(510), (511) 39 przewóz ludzi i towaru pojazdami mecha-
nicznymi, koleją, statkami i samolotami, usługi bagażowe, 
transport pieniędzy i rzeczy wartościowych, transport cho-
rych, organizowanie podróży, rezerwacja miejsc na podróż, 
pośrednictwo w usługach komunikacyjnych, organizowanie 
zwiedzania miasta, towarzyszenie w podróży, wynajem sa-
molotów, pojazdów mechanicznych, statków, pakowanie 
towarów, dostawa paczek, organizowanie wycieczek, zwie-
dzania, obozów wakacyjnych i wczasów wypoczynkowych, 
rezerwacja miejsc dla podróżnych, pośrednictwo i rezerwa-
cja usług w zakresie komunikacji i podróży, eskortowanie po-
dróżnych, organizacja transportu osobowego na rzecz osób 
trzecich za pośrednictwem aplikacji, organizowanie rejsów, 
pilotowanie wycieczek, organizowanie wycieczek tramwaja-
mi, dystrybucja gazet i czasopism, prowadzenie wycieczek 
z przewodnikiem, 41 organizowanie zajęć edukacyjnych 
i wychowawczych, organizowanie seminariów i kursów ko-
respondencyjnych w dziedzinie turystyki i podróży służbo-
wych, organizowanie nauki języków, produkcja filmów, usłu-
gi wynajmu filmów, usługi prezentacji filmów, wynajem arty-
stów, organizowanie koncertów muzycznych, organizowanie 
zawodów sportowych, organizowanie imprez sportowych 
i kulturalnych, organizowanie targów i wystaw w celach 
edukacyjnych lub kulturalnych, wypożyczanie gazet i cza-
sopism, publikacja i wydawanie książek, gazet i czasopism, 
organizowanie zabaw ludowych, udostępnianie pływalni 
i kortu tenisowego, tłumaczenia ustne i pisemne, produkcja 
filmów video, wypożyczanie kaset i płyt video i prezenta-
cje filmów video, fotografowanie, fotoreportaże, informacja 
o imprezach rozrywkowych, kształcenie praktyczne w for-
mie pokazów, nauka gimnastyki, organizowanie i prowadze-
nie konferencji, koncertów, kongresów, prowadzenie zajęć 
fitness, organizowanie przedstawień teatralnych, usługi dys-
trybucji biletów na imprezy rozrywkowe, usługi rozrywkowe, 
43 usługi rezerwacji hoteli lub pensjonatów, usługi rezerwa-
cji pokojów, usługi pośrednictwa i wynajmu mieszkań waka-
cyjnych i apartamentów na pobyt czasowy, udostępnianie 
miejsc na campingu, zakwaterowanie i zaprowiantowanie 
gości, usługi domu wypoczynkowego, usługi recepcyjne dla 
tymczasowego zakwaterowania.

(210) 505176 (220) 2019 10 03
(731) SCHABOWICZ KRZYSZTOF ANDRZEJ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) www.selectpoland.pl
(510), (511) 39 przewóz ludzi i towaru pojazdami mecha-
nicznymi, koleją, statkami i samolotami, usługi bagażowe, 
transport pieniędzy i rzeczy wartościowych, transport cho-
rych, organizowanie podróży, rezerwacja miejsc na podróż, 
pośrednictwo w usługach komunikacyjnych, organizowanie 
zwiedzania miasta, towarzyszenie w podróży, wynajem sa-
molotów, pojazdów mechanicznych, statków, pakowanie 
towarów, dostawa paczek, organizowanie wycieczek, zwie-
dzania, obozów wakacyjnych i wczasów wypoczynkowych, 
rezerwacja miejsc dla podróżnych, pośrednictwo i rezerwa-
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cja usług w zakresie komunikacji i podróży, eskortowanie po-
dróżnych, organizacja transportu osobowego na rzecz osób 
trzecich za pośrednictwem aplikacji, organizowanie rejsów, 
pilotowanie wycieczek, organizowanie wycieczek tramwaja-
mi, dystrybucja gazet i czasopism, prowadzenie wycieczek 
z przewodnikiem, 41 organizowanie zajęć edukacyjnych 
i wychowawczych, organizowanie seminariów i kursów 
korespondencyjnych w dziedzinie turystyki i podróży służ-
bowych, organizowanie nauki języków, produkcja filmów, 
usługi wynajmu filmów, usługi prezentacji filmów, wynajem 
artystów, organizowanie koncertów muzycznych, organizo-
wanie zawodów sportowych, organizowanie imprez sporto-
wych i kulturalnych, organizowanie targów i wystaw w ce-
lach edukacyjnych lub kulturalnych, publikacja i wydawanie 
książek, gazet i czasopism, organizowanie zabaw ludowych, 
udostępnianie pływalni i kortu tenisowego, tłumaczenia ust-
ne i pisemne, produkcja filmów video, wypożyczanie kaset 
i płyt video i prezentacje filmów video, fotografowanie, foto-
reportaże, informacja o imprezach rozrywkowych, kształce-
nie praktyczne w formie pokazów, nauka gimnastyki, orga-
nizowanie i prowadzenie konferencji, koncertów, kongresów, 
prowadzenie zajęć fitness, organizowanie przedstawień te-
atralnych, usługi dystrybucji biletów na imprezy rozrywkowe, 
usługi rozrywkowe, 43 usługi rezerwacji hoteli lub pensjona-
tów, usługi rezerwacji pokojów, usługi pośrednictwa i wynaj-
mu mieszkań wakacyjnych i apartamentów na pobyt cza-
sowy, udostępnianie miejsc na campingu, zakwaterowanie 
i zaprowiantowanie gości, usługi domu wypoczynkowego, 
usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania.

(210) 505221 (220) 2019 10 04
(731) AKCESS STAROSTA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, 

Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKCESS strefadesignu

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 2  barwnik do drewna, bejce, bejce do drewna, 
emalie, emalie do malowania, emulsje srebrne [pigmen-
ty], farby ceramiczne, farby i farby mocno rozcieńczone, 
farby ognioodporne, farby wodne, lakiery i pokosty, oleje 
do konserwacji drewna, oleje przeciwrdzewne, podkłady, 
powłoki, powłoki do drewna [farby], preparaty ochronne 
do metali, preparaty zabezpieczające przed psuciem się 
drewna, próbki farb w formie łat stosowane przed malo-
waniem do przetestowania kolorów [do wielokrotnego 
nakładania], rozcieńczalniki do farb, rozcieńczalniki do la-
kierów, szkliwo [farby, lakiery], tynk wapienny, utrwalacze 
[lakiery], utrwalacze do akwareli, wiążące środki do farb, 
11  akcesoria łazienkowe, antyrozpryskowe dysze wyloto-
we do kranów, armatura do kąpieli parowych, armatura 
do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz prze-
wodów wodnych lub gazowych, armatura regulacyjna 
i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, baterie miesza-
jące do rur wodociągowych, bidety, deski sedesowe, do-
zowniki środków odkażających w toaletach, filtry do wody 
pitnej, grzejniki do centralnego ogrzewania, instalacje 
do dystrybucji wody, instalacje do filtrowania powietrza, 

instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje do sauny, 
instalacje do uzdatniania wody, instalacje do zaopatry-
wania w wodę, instalacje grzewcze, kabiny prysznicowe, 
kabiny przenośne do łaźni tureckich, kaloryfery elektrycz-
ne, krany, lampy oświetleniowe, lampy stojące, łazienko-
we instalacje wodno - kanalizacyjne, muszle klozetowe, 
natryski, prysznice, nawilżacze do grzejników centralnego 
ogrzewania, pisuary [armatura sanitarna], podgrzewacze 
wody, podgrzewacze wody [aparatura], podgrzewacze 
wody do wanien, rury wodociągowe do instalacji sani-
tarnych, spłuczki ustępowe, światła sufitowe, umywalki 
[części instalacji sanitarnych], urządzenia do celów sani-
tarnych, urządzenia do chłodzenia napojów, urządzenia 
do chłodzenia powietrza, urządzenia do filtrowania wody, 
urządzenia do ogrzewania, urządzenia do wanien z hydro-
masażem, urządzenia do wytwarzania pary, urządzenia 
elektryczne do ogrzewania, urządzenia i instalacje oświe-
tleniowe, urządzenia i maszyny do oczyszczania powie-
trza, urządzenia i maszyny do uzdatniania wody, urządze-
nia klimatyzacyjne, ustępy przenośne, uszczelki do kranów 
wodociągowych, wanny, wanny spa, zaślepki do grzej-
ników, zawory do rur i rurociągów, zawory powietrzne 
do instalacji ogrzewania parowego, zbiorniki do płuczek 
ustępowych, zlewozmywaki, zmiękczacze wody, żyran-
dole, 19  betonowe elementy budowlane, bitumiczne 
powłoki dachowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa, 
boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, cegły, 
cement, deski [drewno budowlane], deski podłogowe, 
deski podłogowe [drewniane], drewniane forniry, drzwi 
niemetalowe, drzwi pancerne niemetalowe, drzwi waha-
dłowe niemetalowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe, 
płyty drzwiowe niemetalowe, niemetalowe elementy 
budowlane w postaci płyt, elementy wykończeniowe bu-
dowlane niemetalowe, gips [materiał budowlany], granit, 
karton budowlany, konstrukcyjne elementy niemetalowe 
dla  budownictwa, listwy niemetalowe, materiały budow-
lane niemetalowe, mozaiki dla budownictwa, nadproża 
niemetalowe, niemetalowe płytki ścienne, ogniotrwałe 
materiały budowlane niemetalowe, okładziny drewnia-
ne, okrycia niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe 
parapety okienne, parkiety, płytki ścienne niemetalowe 
dla budownictwa, płyty budowlane niemetalowe, płyty 
cementowe, podłogi niemetalowe, podłogowe płytki nie-
metalowe, podłogowe płyty parkietowe, pokrycia ścien-
ne nie z metalu, powłoki [materiały budowlane], profile 
niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe, 
słupy niemetalowe dla budownictwa, sufity niemetalowe, 
sztuczny kamień, ścianki działowe niemetalowe, terakota 
[materiał budowlany], tynk, wapno, wsporniki niemetalo-
we do użytku w budownictwie, wykończeniowe elemen-
ty dachów niemetalowe, zaprawy budowlane, 20  kanapo 
- tapczany, kanapy, klamki do drzwi niemetalowe, komo-
dy, konsole, kozły [stojaki meblowe], kredensy, krzesła, 
lustra (srebrzone szkło), ławy [meble], łóżka, łóżka drew-
niane, materace, meble, nogi do mebli, osprzęt niemeta-
lowy do drzwi, osprzęt niemetalowy do łóżek, osprzęt nie-
metalowy do mebli, parawany [meble], płytki lustrzane, 
podstawy łóżek, poduszki, siedzenia prysznicowe, stojaki 
na ręczniki [meble], stojaki, półki, stoły, szafki zamykane, 
szafki ze schowkami, szezlongi, toaletki, uchwyty do wan-
ny niemetalowe, wolnostojące przepierzenia [meble), za-
główki [meble].

(210) 505246 (220) 2019 10 04
(731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W GOSTYNIU, Gostyń
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) śmietanka kremowa UHT 30% tłuszczu SM Gostyń 
gostyńska

(531) 03.04.25, 03.04.02, 26.13.01, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.23, 
29.01.15, 25.01.19, 25.05.03

(510), (511) 29 śmietana i śmietanka oraz ich przetwory, 
w tym także wykonane z obniżoną zawartością laktozy, ta-
kie jak bita śmietana, śmietanka: deserowa, kremówka oraz 
do kawy.

(210) 505340 (220) 2019 10 07
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AA MEN BEARD
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłonecz-
ne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, 
mydła, środki do mycia i kąpieli, środki perfumeryjne, perfu-
my, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspi-
ranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, 
kosmetyki do i po goleniu, preparaty do pielęgnacji brody 
i wąsów, preparaty do stylizacji brody i wąsów, preparaty 
do pielęgnacji zarostu, pianki do golenia, żele do golenia, 
balsamy po goleniu, chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty 
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry 
do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole 
do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów lecz-
niczych, maski do celów leczniczych, preparaty do pielęgna-
cji skóry, włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych, 
preparaty do pielęgnacji zarostu, brody, wąsów do celów 
leczniczych.

(210) 505374 (220) 2019 10 08
(731) SERVICE OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.06, 
29.01.08

(510), (511) 3 artykuły kosmetyczne i perfumeryjne, my-
dła, dezodoranty, olejki aromatyczne, 14 wyroby jubilerskie, 
biżuteria, zegarki, 18 aktówki wykonane ze skóry bądź imi-
tacji skóry, etui na karty [portfele], etui na karty kredytowe 

(portfele), etui na klucze wykonane ze skóry bądź imitacji 
skóry, etui skórzane, kosmetyczki bez wyposażenia wykona-
ne ze skóry bądź imitacji skóry, kufry bagażowe wykonane 
ze skóry bądź imitacji skóry, organizery podróżne przysto-
sowane do bagażu wykonane ze skóry bądź imitacji skóry, 
parasole, paski skórzane [inne niż odzież], plecaki wykonane 
ze skóry bądź imitacji skóry, podróżne torby na ubrania, po-
jemniki na wizytówki wykonane ze skóry bądź imitacji skó-
ry, pokrowce na parasole wykonane ze skóry bądź imitacji 
skóry, pudełka ze skóry lub skóry wtórnej, pudła skórzane 
na kapelusze, sakwy wykonane ze skóry bądź imitacji skóry, 
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 505384 (220) 2019 10 09
(731) DUON DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysogotowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) smartDRIVE

(531) 27.05.01, 26.01.13, 01.15.05
(510), (511) 4 gaz skroplony, gaz ziemny, gaz płynny, paliwo, 
paliwo gazowe, paliwa gazowe, gaz ziemny skroplony.

(210) 505477 (220) 2019 10 10
(731) WĘGLEWSKI KRZYSZTOF GRZEGORZ 

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WĘGLEWSKI, 
Marcinkowo

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Węglewski

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 19 cement, cement budowlany, cement ognio-
trwały, cement glinowy, cement hydrauliczny, cement krze-
mionkowy, cement dachowy, cement portlandzki, cement 
włóknisty, materiały cementujące, preparaty cementujące, 
cement do wypełniania, cement zawierający elementy me-
taliczne, związki cementujące, mieszanki cementowe, ce-
mentowe pokrycia zapewniające wodoszczelność, zaprawa 
cementowa do zastosowania w budownictwie, cement go-
towy do użycia do celów budowlanych, zaprawa murarska, 
licowa zaprawa murarska, sucha zaprawa murarska, zaprawa 
murarska gipsowa, zaprawa murarska z wapna, mieszan-
ka zaprawy murarskiej, niemetalowe ogniotrwałe zaprawy 
murarskie, zaprawy murarskie odporne na wodę, gotowa 
mieszanka suchej zaprawy murarskiej, piasek do użytku 
w przygotowywaniu zapraw murarskich, piasek, piasek 
budowlany, worki z piaskiem, piaskowiec dla budownic-
twa, piasek do użytku w budownictwie, piasek do użytku 
w przygotowywaniu betonu, wapno, materiały budowlane 
na bazie wapna, wapno suchogaszone do celów budowla-
nych, szklane materiały budowlane, betonowe materiały bu-
dowlane, materiały budowlane przeciwogniowe, materiały 
budowlane niemetalowe, materiały budowlane z drewna, 
materiały budowlane z materiałów z tworzyw sztucznych, 
materiały budowlane ze sztucznego kamienia, bloczki bu-
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dowlane zawierające materiały izolacyjne, materiały bu-
dowlane z włókien mineralnych, materiały niemetalowe 
do celów budowlanych i konstrukcyjnych, bloki murarskie, 
cegły, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami 
spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojaz-
dami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami bu-
dowlanymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z materia-
łami budowlanymi, 36 wynajmowanie powierzchni w cen-
trach handlowych, dzierżawa i wynajem pomieszczeń han-
dlowych, dzierżawa pomieszczeń sklepowych, organizacja 
najmu nieruchomości handlowych, organizowanie najmu 
nieruchomości na wynajem, organizowanie umów dzierża-
wy, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, 
wynajem miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej, wynajem 
nieruchomości, wynajem pomieszczeń handlowych, 37 kon-
serwacja, serwis i naprawa pojazdów, doradztwo dotyczące 
naprawy pojazdów, dostarczanie informacji o naprawach 
pojazdów, dostarczanie informacji o konserwacji pojazdów, 
instalacja części zamiennych do pojazdów, instalowanie 
części do pojazdów, konserwacja i naprawa pojazdów sil-
nikowych do transportu pasażerów, konserwacja i naprawa 
pojazdów, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, 
konserwacja lub naprawa pojazdów samochodowych, kon-
serwacja pojazdów, konserwacja pojazdów mechanicznych, 
konserwacja samochodów, konserwacja, serwis, strojenie 
i naprawa silników, kontrola pojazdów przed przeprowadze-
niem naprawy, kontrola pojazdów przed przeprowadzeniem 
konserwacji, ładowanie akumulatorów do pojazdów, nakła-
danie farb antykorozyjnych na pojazdy, naprawa ciężarówek, 
naprawa i konserwacja części podwozia oraz nadwozia po-
jazdów, naprawa i konserwacja pojazdów lądowych, napra-
wa i konserwacja pojazdów mechanicznych, ich części oraz 
silników pojazdów mechanicznych i części do nich, naprawa 
i konserwacja pojazdów transportu publicznego, naprawa 
i konserwacja pojazdów elektrycznych, naprawa i konserwa-
cja układów chłodzenia w pojazdach mechanicznych, napra-
wa i wykańczanie karoserii samochodowej dla osób trzecich, 
naprawa karoserii samochodowych, naprawa kół, naprawa 
przednich szyb, naprawa sprzęgieł do pojazdów lądowych, 
naprawa układów hamulcowych do pojazdów, naprawa 
układów zawieszenia do pojazdów, naprawa wykończenia 
w pojazdach mechanicznych, naprawy i obsługa samocho-
dów, naprawy przyczep, naprawy samochodów, organizo-
wanie naprawy pojazdów, organizowanie wstawiania szyb 
do wymiany w pojazdach, organizowanie wstawiania przed-
nich szyb do wymiany w pojazdach, przebudowa chłodnic 
pojazdów, przegląd pojazdów, przegląd samochodów, re-
generacja silników pojazdów, regulacja silników, remont po-
jazdów, serwisowanie pojazdów dostawczych, smarowanie 
pojazdów, smarowanie pojazdów drogowych, smarowanie 
samochodów, strojenie silników samochodowych, udziela-
nie informacji związanych z naprawą pojazdów lądowych, 
usługi awaryjnych napraw pojazdów, usługi doradcze w za-
kresie naprawy pojazdów, usługi doradcze w zakresie napra-
wy pojazdów silnikowych, usługi napraw awarii pojazdów, 
usługi stacji naprawy pojazdów, usługi stacji obsługi pojaz-
dów, usługi stacji obsługi samochodów, usługi warsztatów 
naprawy pojazdów silnikowych, usługi warsztatów naprawy 
pojazdów, usługi warsztatów samochodowych w zakresie 
konserwacji pojazdów, usługi warsztatów w zakresie konser-
wacji i naprawy pojazdów mechanicznych, usługi wymiany 
oleju samochodowego, ustawianie zbieżności kół, wymiana 
amortyzatorów, wymiana rur wydechowych, wyważanie kół, 
wyważanie opon, odnawianie instalacji klimatyzacyjnych, 
regularne serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, naprawa 
lub konserwacja urządzeń do klimatyzacji, usługi czyszcze-

nia sprzętu klimatyzacyjnego, usługi uszczelniania otworów 
wentylacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja urzą-
dzeń klimatyzacyjnych, udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją urządzeń do klimatyzacji, instala-
cja alarmów, instalowanie alarmów przeciwwłamaniowych, 
naprawa alarmów, naprawa alarmów przeciwwłamanio-
wych, usługi w zakresie instalowania alarmów, konserwacja 
i serwisowanie alarmów antywłamaniowych, usługi bu-
dowlane, usługi remontowe, budowa bloków mieszkalnych, 
budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa 
budynków na zamówienie, budowa budynków przezna-
czonych na zakwaterowanie wakacyjne, budowa części bu-
dynków, budowa domów, budowa domów na zamówienie, 
budowa nieruchomości, budowa nieruchomości komercyj-
nych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nie-
ruchomości przemysłowych, budowanie nieruchomości, 
budownictwo, nadzór nad robotami budowlanymi, remont 
nieruchomości, remontowanie budynków, renowacja bu-
dynków, stawianie fundamentów, stawianie ogrodzeń za-
bezpieczających, usługi konstrukcyjne, naprawy budynków, 
usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby prze-
mysłu, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, 
usługi rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi doradcze doty-
czące przebudowy budynków, usługi doradcze dotyczące 
remontów budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji 
budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji nierucho-
mości, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budow-
nictwa, usługi doradcze w zakresie budowania, usługi do-
radztwa w zakresie budowy budynków, usługi generalnych 
wykonawców budowlanych, usługi informacyjne w zakresie 
konstrukcji budynków, usługi odnawiania budynków, usługi 
odnawiania mieszkań, usługi w zakresie remontów budyn-
ków, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, wznosze-
nie budynków prefabrykowanych, wznoszenie obszarów 
mieszkalnych, wznoszenie prefabrykowanych budynków 
i konstrukcji, zarządzanie projektami budowlanymi na tere-
nie budowy, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji 
w zakresie konstruowania budynków, zarządzanie projektem 
budowy, budowa ścian, budowa ścianek działowych, budo-
wa ścian działowych we wnętrzach, instalowanie wewnętrz-
nych ścianek działowych w budynkach, wznoszenie ścian 
osłonowych, montaż ścian działowych kartonowo-gipso-
wych, izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów 
i dachów, wznoszenie strukturalnych konstrukcji stalowych, 
instalowanie gotowych elementów konstrukcyjnych, prace 
konstrukcyjne domów z prefabrykatów, wznoszenie kon-
strukcji drewnianych, wznoszenie konstrukcji metalowych.

(210) 505483 (220) 2019 10 11
(731) SUPER-PHARM HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPER 5

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.17
(510), (511) 35 promocja sprzedaży, promocja sprzedaży 
za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klien-
tów, promocja towarów osób trzecich przez dystrybucję ku-
ponów i ulotek, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów 
audiowizualnych, reklamowanie towarów osób trzecich, 
umożliwiając klientom wygodne oglądanie i porównywanie 
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tych towarów, rozpowszechnianie ulotek, broszur i gazetek 
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, reklama prasowa i telewi-
zyjna, reklama on-line w sieciach komputerowych.

(210) 505512 (220) 2019 10 11
(731) SUPER-PHARM HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3 MAXI OKAZJE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.17
(510), (511) 35 promocja sprzedaży, promocja sprzedaży 
za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klien-
tów, promocja towarów osób trzecich przez dystrybucję ku-
ponów i ulotek, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów 
audiowizualnych, reklamowanie towarów osób trzecich, 
umożliwiając klientom wygodne oglądanie i porównywanie 
tych towarów, rozpowszechnianie ulotek, broszur i gazetek 
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, reklama prasowa i telewi-
zyjna, reklama on-line w sieciach komputerowych.

(210) 505651 (220) 2019 10 15
(731) GRUPA MEDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIDER SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ

(531) 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 16 broszury, czasopisma, kalendarze, katalogi, 
książki, prospekty, 35 usługi reklamowe, usługi promocyjne, 
marketingowe, 41 organizowanie konkursów dla spółdzielni 
mieszkaniowych, publikowanie tekstów inne niż reklamowe, 
szkolenia w dziedzinie spółdzielczości mieszkaniowej, szko-
lenia w zakresie kwalifikacji zawodowych.

(210) 505710 (220) 2019 10 16
(731) DURDYN ADAM, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AUTO LOOK

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.04, 02.09.04, 04.05.03, 26.11.12, 
18.01.09

(510), (511) 35 sporządzanie, dostarczanie i rozpowszech-
nianie informacji dotyczących charakterystyki, jakości i cen 
ogólnodostępnych towarów i usług, udzielanie informacji 

i porad dotyczących charakterystyki, jakości i cen ogólnodo-
stępnych towarów i usług, usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne i udzielanie informacji w tym zakresie, udostęp-
nianie rynku on-line dla celów kupna i sprzedaży towarów, 
usługi porównywania cen, aranżowanie, wyszukiwanie źró-
deł, publikowanie i dostarczanie recenzji produktów, usługi 
promocyjne, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama 
on-line, dystrybucja materiałów reklamowych, pisanie i pu-
blikacja tekstów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, w tym w Internecie i innych sieciach kompute-
rowych, usługi zarządzania reklamą, organizowanie wystaw 
i targów dla celów handlowych lub reklamowych, informacja 
gospodarcza i pomoc w działalności gospodarczej, sporzą-
dzanie zestawień statystycznych, kompilacja i systematyza-
cja danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie 
danych w komputerowych bazach danych dla osób trzecich, 
usługi agencji importowo-eksportowych, usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej części i akcesoriów samochodowych, 
w tym przez sieci komputerowe i Internet, obsługa zleceń 
zakupów, pomoc w zakupie towarów i usług oraz w zaopa-
trywaniu w towary i usługi na rzecz osób trzecich, usługi 
informacji handlowej on-line, kompilowanie i rozpowszech-
nianie katalogów firm i list klientów, obsługa targów on-line 
w celu nabywania, sprzedawania i/lub wymiany towarów  
i/lub usług, usługi w zakresie porównywania i omawiania 
produktów/usług, kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu 
wykorzystania ich jako strony internetowe, zarządzanie baza-
mi danych, informacje na temat zasobów pojazdów, usługi 
wyszukiwania baz danych samochodów, obsługa platfor-
my handlowej on-line w celu pośrednictwa w transakcjach 
handlowych między stronami trzecimi w sprzedaży i naby-
waniu towarów, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, udo-
stępnianie powierzchni on-line na ogłoszenia drobne, usługi 
reklamowe i promocyjne, zbieranie danych w celu umiesz-
czania ich w bazach komputerowych, uaktualnianie mate-
riału reklamowego, obsługa baz danych dostępnych przez 
Internet, pozyskiwanie danych do komputerowych baz da-
nych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi 
pośrednictwa w handlu majątkiem ruchomym, przygoto-
wywanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących cech 
charakterystycznych, jakości i cen towarów/usług, obsługa 
aukcji, organizowanie i prowadzenie sprzedaży aukcyjnej sa-
mochodów, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych 
i Internetu, organizowanie aukcji internetowych, obsługa 
programów lojalnościowych, usługi aukcyjne samochodów 
on-line za pośrednictwem Internetu, kompilacja on-line 
komputerowych baz danych i baz komputerowych przeszu-
kiwalnych on-line, usługi w zakresie porównywania zakupów, 
reklamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając 
klientom wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych 
sprzedawców, marketing internetowy, usługi reklamowe 
za pośrednictwem Internetu, reklama i marketing, reklama 
za pomocą marketingu bezpośredniego, usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, pro-
dukcja nagrań wideo do celów reklamowych, produkcja na-
grań wideo w celach marketingowych organizacja promocji 
przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi współpracy 
z blogerami, 38 udostępnianie blogów, forów, fotogalerii, 
pokojów rozmów i elektronicznych tablic ogłoszeń on-line 
do transmisji i rozpowszechniania wiadomości pomiędzy 
użytkownikami, transmisja i dzielenie się wiadomościami, 
informacjami, obrazami, wideo i nagraniami dźwiękowymi, 
usługi przesyłania informacji tekstowej i graficznej z użyciem 
komputera, usługi prowadzenia portali internetowych, usługi 
związane z portalami telekomunikacyjnymi, dostęp do treści, 
stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu do treści, 
stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu do plat-
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form i portali w Internecie, usługi telekomunikacyjne świad-
czone za pośrednictwem platform i portali internetowych, 
zapewnianie dostępu do portali internetowych na rzecz 
osób trzecich, usługi związane z elektronicznymi tablicami 
ogłoszeń, udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogło-
szeniowej, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogło-
szeń [usługi telekomunikacyjne], świadczenie usług on-line 
w zakresie elektronicznych tablic ogłoszeń, udostępnianie 
on-line elektronicznych tablic informacyjnych w celu prze-
syłania wiadomości, pomiędzy użytkownikami komputerów, 
zapewnianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarek, za-
pewnianie dostępu do elektronicznej sieci on-line w celu 
wyszukiwania danych, usługi telekomunikacyjne świadczo-
ne za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych 
mediach, usługi komunikacji internetowej, transmisja danych 
wideo za pośrednictwem Internetu, komunikacja za pośred-
nictwem blogów on-line, emisja treści wideo, transmisja 
informacji poprzez systemy komunikacji wideo, transmisja 
strumieniowa materiałów wideo w Internecie, transmisja pli-
ków danych, audio, wideo i multimedialnych, usługi komuni-
kacji audio, usługi dźwiękowo-tekstowe [audiotext], transmi-
sja danych audio za pośrednictwem Internetu, dostarczanie 
wiadomości za pośrednictwem mediów audiowizualnych, 
nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za po-
średnictwem Internetu.

(210) 505803 (220) 2019 10 18
(731) CPF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TO BE FOODIE

(531) 02.03.02, 27.05.01
(510), (511) 29 gotowe dania warzywne, gotowe dania 
z mięsa, gotowe dania składające się głównie z mięsa, prze-
kąski na bazie mięsa, warzyw, sałatki gotowe, owoce morza 
(nieżywe), przetworzone owoce morza, 30 gotowe dania 
z ryżu, dania na bazie ryżu, dania na bazie makaronu, goto-
we desery, batony zbożowe i energetyczne, gotowe potrawy 
na bazie ryżu, potrawy zawierające głównie ryż, gotowe po-
trawy zawierające głównie makaron, gotowy lunch w pudeł-
ku składający się z ryżu z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, 
potrawy na bazie makaronu, potrawy z makaronu, przekąski 
składające się głównie z makaronu, przekąski składające się 
głównie z ryżu, sałatka z makaronem, sałatka ryżowa, 32 na-
poje owocowe, napoje warzywne.

(210) 505804 (220) 2019 10 18
(731) CPF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TO BE FOODIE

(531) 02.03.02, 27.05.01
(510), (511) 29 gotowe dania warzywne, gotowe dania 
z mięsa, gotowe dania składające się głównie z mięsa, 
przekąski na bazie mięsa, warzyw, sałatki gotowe, owoce 
morza (nieżywe), przetworzone owoce morza, 30 gotowe 
dania z ryżu, dania na bazie ryżu, dania na bazie makaronu, 
gotowe desery, batony zbożowe i energetyczne, gotowe 
potrawy na bazie ryżu, potrawy zawierające głównie ryż, 
gotowe potrawy zawierające głównie makaron, gotowy 
lunch w pudełku składający się z ryżu z dodatkiem mięsa, 
ryby lub warzyw, potrawy na bazie makaronu, potrawy 
z makaronu, przekąski składające się głównie z makaronu, 
przekąski składające się głównie z ryżu, sałatka z maka-
ronem, sałatka ryżowa, 32 napoje owocowe, napoje wa-
rzywne.

(210) 505805 (220) 2019 10 18
(731) CPF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) To Be Foodie
(510), (511) 29 gotowe dania warzywne, gotowe dania 
z mięsa, gotowe dania składające się głównie z mięsa, 
przekąski na bazie mięsa, warzyw, sałatki gotowe, owoce 
morza (nieżywe), przetworzone owoce morza, 30 gotowe 
dania z ryżu, dania na bazie ryżu, dania na bazie makaronu, 
gotowe desery, batony zbożowe i energetyczne, gotowe 
potrawy na bazie ryżu, potrawy zawierające głównie ryż, 
gotowe potrawy zawierające głównie makaron, gotowy 
lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, 
ryby lub warzyw, potrawy na bazie makaronu, potrawy 
z makaronu, przekąski składające się głównie z makaronu, 
przekąski składające się głównie z ryżu, sałatka z maka-
ronem, sałatka ryżowa, 32 napoje owocowe, napoje wa-
rzywne.

(210) 505806 (220) 2019 10 18
(731) CPF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TO BE FOODIE

(531) 02.01.01, 27.05.01
(510), (511) 29 gotowe dania warzywne, gotowe dania 
z mięsa, gotowe dania składające się głównie z mięsa, 
przekąski na bazie mięsa, warzyw, sałatki gotowe, owoce 
morza (nieżywe), przetworzone owoce morza, 30 gotowe 
dania z ryżu, dania na bazie ryżu, dania na bazie makaro-
nu, gotowe desery, batony zbożowe i energetyczne,goto-
we potrawy na bazie ryżu, potrawy zawierające głównie 
ryż, gotowe potrawy zawierające głównie makaron, go-
towy lunch w pudełku składający się z ryżu z dodatkiem 
mięsa, ryby lub warzyw, potrawy na bazie makaronu, po-
trawy z makaronu, przekąski składające się głównie z ma-
karonu, przekąski składające się głównie z ryżu, sałatka 
z makaronem, sałatka ryżowa, 32 napoje owocowe, napo-
je warzywne.
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(210) 505807 (220) 2019 10 18
(731) CPF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TO BE FOODIE

(531) 02.01.01, 27.05.01
(510), (511) 29 gotowe dania warzywne, gotowe dania 
z mięsa, gotowe dania składające się głównie z mięsa, prze-
kąski na bazie mięsa, warzyw, sałatki gotowe, owoce morza 
(nieżywe), przetworzone owoce morza, 30 gotowe dania 
z ryżu, dania na bazie ryżu, dania na bazie makaronu, goto-
we desery, batony zbożowe i energetyczne, gotowe potrawy 
na bazie ryżu, potrawy zawierające głównie ryż, gotowe po-
trawy zawierające głównie makaron, gotowy lunch w pudeł-
ku składający się z ryżu z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, 
potrawy na bazie makaronu, potrawy z makaronu, przekąski 
składające się głównie z makaronu, przekąski składające się 
głównie z ryżu, sałatka z makaronem, sałatka ryżowa, 32 na-
poje owocowe, napoje warzywne.

(210) 505843 (220) 2019 10 21
(731) PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFi Pasztet z pomidorami pełen smaku Bez 

konserwantów

(531) 29.01.15, 03.07.03, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 
05.09.17

(510), (511) 29 przetwory mięsne, konserwy mięsne, pasz-
tety mięsne, pasztety, pasztety drobiowe, pasztety mięsne 
z warzywami, pasztety mięsne z pomidorami.

(210) 505884 (220) 2019 10 21
(731) SARECKI PIOTR EMIL TRISAR, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHANGE formula

(531) 03.07.24, 29.01.14, 26.03.04, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 
27.05.17

(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, usługi do-
radcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 41 organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów (szkoleń).

(210) 505946 (220) 2019 10 23
(731) NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

ŚRÓDMIEŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MedicalData

(531) 01.13.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 przetwarzanie danych do celów administra-
cyjnych, skomputeryzowane zarządzanie biurem placówek 
medycznych, usługi administrowania działalności gospodar-
czej w dziedzinie opieki zdrowotnej, zarządzanie dokumen-
tacją biznesową i medyczną, udostępnianie skomputeryzo-
wanych informacji związanych z dokumentacją gospodarczą 
i medyczną, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie 
i administrowanie działalnością gospodarczą, przetwarzanie 
informacji, komputerowe przetwarzanie danych, wprowa-
dzenie i przetwarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie 
zamówień, zarządzanie przetwarzaniem danych, przetwa-
rzanie danych do celów administracyjnych, zarządzanie zbio-
rami informatycznymi, sporządzanie raportów handlowych 
i gospodarczych, 36 elektroniczne przetwarzanie płatności 
zamówień w zakresie usług medycznych, 38 przekazywanie 
informacji za pośrednictwem: sieci komputerowych oraz In-
ternetu, za pomocą środków elektronicznych, za pośrednic-
twem usług on-line, za pomocą komputera, za pośrednic-
twem telefonu, przesyłanie informacji i obrazów związanych 
z lekami i medycyną, 42 platforma komputerowa do obsługi 
klientów placówek medycznych, komercyjny rozwój opro-
gramowania dla placówek medycznych, oprogramowanie 
do zarządzania bazami danych i platform internetowych, 
przechowywanie dokumentacji medycznej w postaci elek-
tronicznej, 44 wydawanie raportów medycznych, kompi-
lacja raportów medycznych, przygotowywanie raportów 
dotyczących kwestii medycznych, usługi w zakresie przygo-
towywania raportów medycznych, udostępnienie raportów 
dotyczących badań medycznych osób.

(210) 505947 (220) 2019 10 23
(731) NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

ŚRÓDMIEŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MedicalData

(531) 01.13.15, 27.05.01
(510), (511) 35 przetwarzanie danych do celów administra-
cyjnych, skomputeryzowane zarządzanie biurem placówek 
medycznych, usługi administrowania działalności gospodar-
czej w dziedzinie opieki zdrowotnej, zarządzanie dokumen-
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tacją biznesową i medyczną, udostępnianie skomputeryzo-
wanych informacji związanych z dokumentacją gospodarczą 
i medyczną, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie 
i administrowanie działalnością gospodarczą, przetwarzanie 
informacji, komputerowe przetwarzanie danych, wprowa-
dzenie i przetwarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie 
zamówień, zarządzanie przetwarzaniem danych, przetwa-
rzanie danych do celów administracyjnych, zarządzanie zbio-
rami informatycznymi, sporządzanie raportów handlowych 
i gospodarczych, 36 elektroniczne przetwarzanie płatności 
zamówień w zakresie usług medycznych, 38 przekazywanie 
informacji za pośrednictwem: sieci komputerowych oraz In-
ternetu, za pomocą środków elektronicznych, za pośrednic-
twem usług on-line, za pomocą komputera, za pośrednic-
twem telefonu, przesyłanie informacji i obrazów związanych 
z lekami i medycyną, 42 platforma komputerowa do obsługi 
klientów placówek medycznych, komercyjny rozwój opro-
gramowania dla placówek medycznych, oprogramowanie 
do zarządzania bazami danych i platform internetowych, 
przechowywanie dokumentacji medycznej w postaci elek-
tronicznej, 44 wydawanie raportów medycznych, kompi-
lacja raportów medycznych, przygotowywanie raportów 
dotyczących kwestii medycznych, usługi w zakresie przygo-
towywania raportów medycznych, udostępnienie raportów 
dotyczących badań medycznych osób.

(210) 505950 (220) 2019 10 23
(731) CYBULAK KONRAD, Jaczkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ENGINESPARES ES

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 chłodnice do silników, cylindry do silników, fil-
try [części maszyn lub silników], filtry do oczyszczania chło-
dzącego powietrza, do silników, głowice cylindrów do silni-
ków, kolektory wydechowe do silników, korbowody do ma-
szyn, motorów i silników, łożyska i tuleje [części maszyn], 
metalowe uszczelki silników do pojazdów, niemetalowe 
uszczelki silników do pojazdów, paski klinowe do silników, 
pierścienie tłokowe, pompy [części maszyn lub silników], 
przeciwcierne (panewki -) do maszyn, regulatory prędko-
ści obrotowej do maszyn, silników i silników elektrycznych, 
rozruszniki silników, skrzynie korbowe do maszyn i silników, 
sworznie tłokowe, świece zapłonowe do silników spalino-
wych wewnętrznego spalania, świece żarowe do silników 
Diesla, tłoki [części maszyn lub silników], tuleje cylindrowe, 
urządzenia zapłonowe do silników spalinowych wewnętrz-
nego spalania, uszczelki głowic cylindrów, wały korbowe, 
wały rozrządcze do silników pojazdów, wtryskiwacze paliwa 
do silników, zawory [części maszyn lub silników], 17 uszczelki 
gumowe, uszczelki niemetalowe, uszczelki w formie arkuszy, 
uszczelki w formie pierścieni.

(210) 506011 (220) 2019 10 24
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) DIETELLA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żyw-
ność do celów leczniczych, dietetyczna żywność do użytku 
weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety, 
substancje dietetyczne do celów leczniczych, dodatki diete-

tyczne, lecznicze dodatki do żywności, dietetyczne dodatki 
do żywności, dodatki do żywności do celów medycznych, 
dodatki do żywności do celów niemedycznych, medyczne 
dodatki do żywności do użytku weterynaryjnego, dodatki 
odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, suplementy 
ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty wi-
taminowe, lekarstwa, preparaty medyczne, plastry, materiały 
opatrunkowe, preparaty i artykuły dentystyczne, lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, środki odkażające, środki de-
zynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezodoryzujące i oczysz-
czające powietrze, mydła i detergenty lecznicze i odkażają-
ce, preparaty i artykuły higieniczne, pieluchy dla niemowląt 
i dorosłych, preparaty i artykuły do tępienia szkodników.

(210) 506012 (220) 2019 10 24
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) ANGIDIN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żyw-
ność do celów leczniczych, dietetyczna żywność do użytku 
weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety, 
substancje dietetyczne do celów leczniczych, dodatki diete-
tyczne, lecznicze dodatki do żywności, dietetyczne dodatki 
do żywności, dodatki do żywności do celów medycznych, 
dodatki do żywności do celów niemedycznych, medyczne 
dodatki do żywności do użytku weterynaryjnego, dodatki 
odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, suplementy 
ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty wi-
taminowe, lekarstwa, preparaty medyczne, plastry, materiały 
opatrunkowe, preparaty i artykuły dentystyczne, lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, środki odkażające, środki de-
zynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezodoryzujące i oczysz-
czające powietrze, mydła i detergenty lecznicze i odkażają-
ce, preparaty i artykuły higieniczne, pieluchy dla niemowląt 
i dorosłych, preparaty i artykuły do tępienia szkodników.

(210) 506032 (220) 2019 10 24
(731) MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) GRACJA
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy, kremy do twarzy, kremy 
do rąk, kremy do ciała, balsamy do ciała, mydła, maski do twa-
rzy, dezodoranty, perfumy, woda perfumowana, woda toale-
towa, olejki do celów perfumeryjnych, produkty perfume-
ryjne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, płyny do kąpieli, 
żele pod prysznic, kosmetyki do kąpieli, lakiery do paznokci, 
preparaty do makijażu twarzy i ciała, kosmetyki do makijażu, 
szminki, tusz do rzęs, pudry kosmetyczne, kredki kosmetycz-
ne, ołówki kosmetyczne, preparaty do włosów, szampony 
do włosów, odżywki do włosów, farby do włosów, preparaty 
do układania włosów, lakiery do włosów, olejki do celów ko-
smetycznych.

(210) 506035 (220) 2019 10 24
(731) MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) PANI WALEWSKA
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy, kremy do twarzy, kremy 
do rąk, kremy do ciała, balsamy do ciała, mydła, maski do twa-
rzy, dezodoranty, perfumy, woda perfumowana, woda toale-
towa, olejki do celów perfumeryjnych, produkty perfume-
ryjne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, płyny do kąpieli, 
żele pod prysznic, kosmetyki do kąpieli, lakiery do paznokci, 
preparaty do makijażu twarzy i ciała, kosmetyki do makijażu, 
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szminki, tusz do rzęs, pudry kosmetyczne, kredki kosmetycz-
ne, ołówki kosmetyczne, preparaty do włosów, szampony 
do włosów, odżywki do włosów, farby do włosów, preparaty 
do układania włosów, lakiery do włosów, olejki do celów ko-
smetycznych.

(210) 506043 (220) 2019 10 25
(731) GRUBY BENEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) PIZZA U BENKA
(510), (511) 30 gotowe pizze, surowe pizze, mieszanki 
na pizze, ciasto na pizze, 43 pizzerie, bary, restauracje.

(210) 506062 (220) 2019 10 25
(731) PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PKP INTERCITY
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania 
się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, autobusy, autokary, 
kolejki linowe, lokomotywy, pociągi, samochody, samoloty, 
statki, tramwaje, wagony tramwajowe, wagony kolejowe, 
39 transport, transport ludzi i towarów koleją, drogą, powie-
trzem i wodą, transport, pakowanie i składowanie towarów, 
organizowanie podróży kolejowych, usługi przechowywa-
nie bagażu, usługi wypożyczania samochodów, udzielanie 
informacji w zakresie rozkładu jazdy, rezerwacja miejsc w po-
ciągach, autobusach i samolotach, organizowanie podróży 
kolejowych, usługi dotyczące wagonów sypialnych.

(210) 506072 (220) 2019 10 25
(731) ARONPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) OxiPAC
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, kosmetyki, olejki ete-
ryczne, olejki toaletowe, preparaty toaletowe, 5 preparaty 
farmaceutyczne, preparaty witaminowe, produkty lecznicze, 
ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty 
ziołowe do celów medycznych, leki dla ludzi, leki wzmacnia-
jące, leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, 
odżywcze suplementy diety, dodatki dietetyczne, dodatki 
homeopatyczne, dodatki witaminowe, dodatki odżywcze, 
dietetyczne dodatki do żywności, dodatki witaminowe i mi-
neralne, dodatki witaminowe w płynie, dodatki dietetyczne 
w formie napojów, dodatki do żywności do celów nieme-
dycznych, batony energetyzujące stanowiące zamienniki 
posiłków zawierające dodatki odżywcze, ziołowe dodatki 
dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami diete-
tycznymi, probiotyki (suplementy), suplementy diety, su-
plementy żywnościowe, suplementy ziołowe, suplementy 
prebiotyczne, przeciwutleniające suplementy, przeciwutle-
niające suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze, 
białkowe suplementy diety, odżywcze suplementy diety, mi-
neralne suplementy diety, suplementy diety dla niemowląt, 
suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy mineralne 
do żywności, suplementy diety dla ludzi, suplementy zio-
łowe w płynie, suplementy diety do użytku dietetycznego, 
mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, suplementy witaminowe w posta-
ci plastrów, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, 
suplementy diety składające się z witamin, nutraceutyki 
do stosowania jako suplementy diety, ziołowe suplementy 
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, 
napoje witaminizowane, napoje dla niemowląt, herbata zio-

łowa [napoje lecznicze], woda termalna, ekstrakty roślinne 
do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów 
medycznych, herbata lecznicza, preparaty diagnostyczne.

(210) 506073 (220) 2019 10 25
(731) ARONPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) myPAC
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, kosmetyki, olejki ete-
ryczne, olejki toaletowe, preparaty toaletowe, 5 preparaty 
farmaceutyczne, preparaty witaminowe, produkty lecznicze, 
ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty 
ziołowe do celów medycznych, leki dla ludzi, leki wzmacnia-
jące, leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, 
odżywcze suplementy diety, dodatki dietetyczne, dodatki 
homeopatyczne, dodatki witaminowe, dodatki odżywcze, 
dietetyczne dodatki do żywności, dodatki witaminowe i mi-
neralne, dodatki witaminowe w płynie, dodatki dietetyczne 
w formie napojów, dodatki do żywności do celów nieme-
dycznych, batony energetyzujące stanowiące zamienniki 
posiłków zawierające dodatki odżywcze, ziołowe dodatki 
dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami diete-
tycznymi, probiotyki (suplementy), suplementy diety, su-
plementy żywnościowe, suplementy ziołowe, suplementy 
prebiotyczne, przeciwutleniające suplementy, przeciwutle-
niające suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze, 
białkowe suplementy diety, odżywcze suplementy diety, mi-
neralne suplementy diety, suplementy diety dla niemowląt, 
suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy mineralne 
do żywności, suplementy diety dla ludzi, suplementy zio-
łowe w płynie, suplementy diety do użytku dietetycznego, 
mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, suplementy witaminowe w posta-
ci plastrów, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, 
suplementy diety składające się z witamin, nutraceutyki 
do stosowania jako suplementy diety, ziołowe suplementy 
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, 
napoje witaminizowane, napoje dla niemowląt, herbata zio-
łowa [napoje lecznicze], woda termalna, ekstrakty roślinne 
do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów 
medycznych, herbata lecznicza, preparaty diagnostyczne.

(210) 506091 (220) 2019 10 25
(731) ŻAKOWSKI MACIEJ, ŚWIĄTCZYŃSKI PAWEŁ 

RESTAURANT WEEK SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARTNER STOŁU

(531) 11.01.03, 11.01.04, 27.05.01
(510), (511) 35 prowadzenie punktów informacji i porad kon-
sumenckich, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży, wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich to-
warów i usług w zakresie gastronomii, usług restauracyjnych, 
organizacji imprez, balów, konferencji, kongresów, seminariów, 
sympozjów i konkursów (bez uwzględnienia transportu) za po-
mocą środków komunikacji elektronicznej, stron interneto-
wych, portali społecznościowych, forów internetowych oraz 
przez sklepy detaliczne, hurtownie oraz za pomocą katalogów 
przesyłanych pocztą, badania biznesowe, badania rynkowe, ba-
dania opinii publicznej, usługi zbieranie opinii-sondaże, organi-
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zowanie targów i wystaw w celach handlowych i/lub reklamo-
wych, outsourcing-doradztwo handlowe, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, kreowanie firm, usług i towarów, zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, usługi pośrednictwa w han-
dlu, 41 doradztwo w zakresie organizacji zawodów kulinarnych, 
administrowanie [organizacja] konkursami, administrowanie 
[organizacja] zawodami, organizacja wystaw w celach szkole-
niowych, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], 
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie 
konkursów w celach kulturalnych, organizowanie konkursów 
w celach szkoleniowych, organizowanie konkursów za pośred-
nictwem Internetu, organizowanie konkursów w celach rozryw-
kowych, organizowanie wykładów, prowadzenie konkursów 
w Internecie, usługi konsultacyjne w dziedzinie zawodów ku-
linarnych, usługi w zakresie konferencji, doradztwo w zakresie 
planowania przyjęć, doradztwo w zakresie planowania imprez 
specjalnych, organizowanie balów, organizowanie i przepro-
wadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
organizowanie i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych, 
planowanie przyjęć, planowanie przyjęć [rozrywka], 43 doko-
nywanie rezerwacji restauracji i posiłków, doradztwo kulinarne, 
dostarczanie informacji o usługach barów, herbaciarnie, im-
prezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], informacja 
o usługach restauracyjnych, informacje i doradztwo w zakresie 
przygotowywania posiłków, bary przekąskowe, bary sałatkowe, 
bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], kontrakto-
we usługi w zakresie żywności, oferowanie żywności i napojów 
dla gości, oferowanie żywności i napojów dla gości w restaura-
cjach, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie 
żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, oferowa-
nie żywności i napojów w restauracjach i barach, organizacja 
przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie posiłków 
w hotelach, udostępnianie opinii na temat restauracji, udostęp-
nianie opinii na temat restauracji i barów, udzielanie informacji 
dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, 
usługi mobilnych restauracji, usługi obiektów gościnnych [po-
siłki i napoje], usługi ogródków piwnych, usługi osobistych ku-
charzy, usługi prywatnego klubu kolacyjnego, usługi w zakresie 
żywności i napojów na wynos, usługi zaopatrzenia w napoje, 
usługi zaopatrzenia w żywność, usługi świadczone przez bary 
bistro, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, winiarnie.

(210) 506093 (220) 2019 10 25
(731) HENKELL FREIXENET POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RAFFAELLO Sweet Taste NOBILE ECCELLENTE

(531) 07.05.06, 03.01.02, 26.05.15, 26.05.16, 26.05.18, 24.11.18, 
25.01.19, 24.11.25, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódki, wina, brandy, 
rumy, likiery, koktajle, aperitify, nalewki, miody pitne, napoje 
alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoholowe wspo-
magające trawienie, esencje i ekstrakty alkoholowe.

(210) 506146 (220) 2019 10 28
(731) YUMASOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) y YUMASOFT

(531) 26.04.03, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 utrwalane na nośnikach informacje i dane, 
42 usługi w zakresie technologii informacyjnych.

(210) 506190 (220) 2019 10 29
(731) FARMAK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.18, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.04
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i suplementy die-
ty, żywność homogenizowana przystosowana do celów 
medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do ce-
lów medycznych, substancje dietetyczne przystosowane 
do użytku medycznego, preparaty witaminowe, żywność 
dla niemowląt, 30 usługi handlu hurtowego w zakresie pre-
paratów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych 
oraz materiałów medycznych, 35 reklama, uaktualnianie tek-
stów reklamowych, 41 dostarczanie filmów, nie do pobra-
nia, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, 
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie semi-
nariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizo-
wanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 
44 porady w zakresie farmakologii, usługi doradcze w zakre-
sie zdrowia.

(210) 506214 (220) 2019 10 29
(731) DSI SCHAUM CHEMIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów
(540) (znak słowny)
(540) PILLOW BAG
(510), (511) 19 podpory niemetalowe dla budownictwa 
podziemnego, podpory niemetalowe do zastosowań w gór-
nictwie, niemetalowe materiały budowlane dla górnictwa, 
niemetalowe obudowy do celów budowlanych lub kon-
strukcyjnych, niemetalowe modułowe elementy budowla-
ne, niemetalowe materiały budowlane do wypełniania pu-
stek w górotworze.

(210) 506221 (220) 2019 10 29
(731) ROSOLSKI SŁAWOMIR AUTORSKA PRACOWNIA 

PROJEKTOWA SŁAWOMIR ROSOLSKI ARCHITEKT, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ROSOLSKI ARCHITEKT

(531) 25.07.03, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 42 architektura, badania architektoniczne, bada-
nia dotyczące architektury, badania dotyczące budynków, 
badania dotyczące planowania urbanistycznego, doradz-
two w dziedzinie projektowania architektonicznego, doradz-
two w zakresie projektowania konstrukcyjnego, doradztwo 
w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, 
dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania architek-
tonicznego za pośrednictwem strony internetowej, lokalizo-
wanie i oznakowanie podziemnych systemów rur, kabli lub 
przewodów do celów usług komunalnych, opracowywanie 
projektów budowlanych, planowanie budowy nieruchomo-
ści, planowanie i projektowanie obiektów sportowych, pla-
nowanie i projektowanie pomieszczeń do sprzedaży deta-
licznej, planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, 
planowanie związane z urbanistyką i planowaniem centrów 
handlowych w obrębie miast, profesjonalne doradztwo 
w zakresie architektury, projektowanie architektoniczne, pro-
jektowanie architektoniczne w zakresie planowania miasta, 
projektowanie budynków opieki zdrowotnej, projektowanie 
hoteli, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, 
projektowanie urbanistyczne, projekty architektoniczne 
w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych, przygotowywa-
nie planów architektonicznych, przygotowywanie projektu 
architektonicznego, przygotowywanie raportów architekto-
nicznych, sporządzanie planów domów, sporządzanie rapor-
tów dotyczących planowania nieruchomości, sporządzanie 
raportów dotyczących architektury, usługi architektoniczne, 
usługi architektoniczne dotyczące zagospodarowania tere-
nu, usługi architektoniczne i inżynieryjne, usługi architekto-
niczne w zakresie projektowania budynków przemysłowych, 
usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków 
komercyjnych, usługi architektoniczne w zakresie projekto-
wania obiektów biurowych, usługi architektoniczne w za-
kresie przygotowywania planów architektonicznych, usługi 
architektoniczne w zakresie projektowania budynków biuro-
wych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania po-
mieszczeń do handlu detalicznego, usługi architektoniczne 
w zakresie projektowania centrów handlowych, usługi ar-
chitektoniczne w zakresie projektowania budynków, usługi 
architektury wnętrz, usługi doradcze dotyczące planowania 
obiektów, usługi doradcze dotyczące architektury, usługi do-
radcze dotyczące planowania boisk do piłki nożnej, usługi 
doradcze w zakresie urbanistyki, usługi doradcze w zakresie 
planowania architektonicznego, usługi doradcze w zakresie 
architektury, usługi doradcze w zakresie planowania geo-
graficznego, usługi doradcze z zakresu architektury, usługi 
doradcze związane z podaniami o zabudowę terenu, usługi 
doradcze związane z projektowaniem budynków, usługi do-
radcze związane z urbanistyką, usługi inżynieryjne i w zakre-
sie architektury, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, 
usługi profesjonalne związane z projektami architektonicz-
nymi, usługi projektowania architektonicznego dotyczące 
wystaw, usługi projektowania architektonicznego, usługi 
projektowania architektonicznego w dziedzinie ruchu dro-
gowego i transportu, usługi projektowania dotyczące ar-
chitektury, usługi projektowania konstrukcji tymczasowych, 
usługi projektowania konstrukcji o wysokiej wytrzymałości 

na rozciąganie, usługi projektowania wspomaganego kom-
puterowo w zakresie projektów budowlanych, usługi w za-
kresie planowania architektonicznego, usługi w zakresie pla-
nowania osiedli mieszkaniowych, usługi w zakresie projekto-
wania budynków, usługi w zakresie projektowania domów, 
wspomagane komputerowo usługi projektowe związane 
z architekturą, zarządzanie projektami architektonicznymi.

(210) 506229 (220) 2019 10 29
(731) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LactoHP
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, weterynaryjne 
i sanitarne, produkty lecznicze, witaminy do celów leczni-
czych, minerały do celów leczniczych, mineralne dodatki 
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, pre-
paraty wspomagające leczenie, suplementy diety do celów 
medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów me-
dycznych, substancje dietetyczne do celów medycznych, 
suplementy żywnościowe, suplementy diety i preparaty 
dietetyczne, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła 
lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry do celów medycznych, materiały opa-
trunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki od-
każające, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk me-
dycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, 
kremy farmaceutyczne, leki dla ludzi.

(210) 506232 (220) 2019 10 29
(731) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BaroX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, weterynaryjne 
i sanitarne, produkty lecznicze, witaminy do celów leczni-
czych, minerały do celów leczniczych, mineralne dodatki 
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, pre-
paraty wspomagające leczenie, suplementy diety do celów 
medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów me-
dycznych, substancje dietetyczne do celów medycznych, 
suplementy żywnościowe, suplementy diety i preparaty 
dietetyczne, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła 
lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry do celów medycznych, materiały opa-
trunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki od-
każające, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk me-
dycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, 
kremy farmaceutyczne, leki dla ludzi.

(210) 506243 (220) 2019 10 30
(731) JOACHIMOWSKA ALEKSANDRA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPTICAL CHRISTEX SALONY OPTYCZNE

(531) 24.09.02, 24.09.03, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 okulary, okulary przeciwsłoneczne, etui 
na okulary, woreczki na okulary, etui na okulary i okulary 
przeciwsłoneczne, futerały na okulary, soczewki kontakto-
we, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, okulary 
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ochronne do ochrony oczu, okulary ochronne do uprawia-
nia sportu, oprawki do okularów i okularów przeciwsłonecz-
nych, oprawki do okularów wykonane z metalu, oprawki 
okularów wykonane z tworzyw sztucznych, szkła okularowe, 
łańcuszki i sznureczki do okularów i do okularów przeciw-
słonecznych, pojemniczki do soczewek kontaktowych, so-
czewki [szkła] optyczne, szklane soczewki do okularów sło-
necznych, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa, w tym sprzedaż 
on-line, okularów, okularów przeciwsłonecznych, oprawek, 
soczewek kontaktowych, szkieł okularowych oraz akceso-
riów do okularów i do soczewek kontaktowych, 44 usługi 
badania wzroku [zakłady optyczne], usługi okulistyczne.

(210) 506259 (220) 2019 10 30
(731) MARCZEWSKA AGNIESZKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUBIKI

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.09, 26.04.02, 26.03.01
(510), (511) 20 meble, 28 zabawki.

(210) 506262 (220) 2019 10 30
(731) DUBISZ-UCHERSKA MAGDALENA, SAS-KUSEK 

MAŁGORZATA PM&PM SPÓŁKA CYWILNA, 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAIR PLAY

(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna, w tym w szczególności: przedszkola, 
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe 
zakwaterowanie, żłobki dla dzieci, centra opieki nad dzieć-
mi, w tym w szczególności: żłobki dla dzieci, sprawdziany 
edukacyjne, urządzenia sportowe [organizowanie zajęć 
sportowych].

(210) 506281 (220) 2019 10 30
(731) AGSER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARTYSTYCZNA SZKOŁA ROZWOJU ASR

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 opracowywanie programów edukacyjnych, 
organizowanie gier edukacyjnych, organizowanie imprez 
o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, organizowanie 
spotkań z dziedziny edukacji, organizowanie pokazów w ce-

lach szkoleniowych i edukacyjnych, poradnictwo zawodo-
we w zakresie edukacji lub kształcenia, zapewnianie szkoleń, 
kształcenia i nauczania, usługi w zakresie: edukacji, pokazów 
kształcenia praktycznego, nauczania, organizacji konkursów 
edukacyjnych lub rozrywkowych, organizacji spektakli, orga-
nizacji wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, pisania sce-
nariuszy, nauczania przedszkolnego, publikowania tekstów 
innych niż teksty reklamowe, rozrywki, organizacji obozów 
wakacyjnych w zakresie rozrywki, usługi związane z orga-
nizacją wypoczynku, usługi związane z wykonywaniem 
i drukowaniem zdjęć, tworzeniem fotoreportaży, sprzedażą 
książek i zabawek edukacyjnych, usługi w zakresie naucza-
nia gimnastyki, usługi w zakresie organizowania, prowadze-
nia i obsługi studiów, kursów, warsztatów, szkoleń i innych 
pozaszkolnych form kształcenia, organizowanie wystaw dla 
celów kulturalnych lub edukacyjnych, usługi klubowe w za-
kresie rozrywki lub edukacji.

(210) 506283 (220) 2019 10 30
(731) NIEWIŃSKI MICHAŁ NZOZ PSYCHOMEDIC.PL KLINIKA 

PSYCHOLOGICZNO-PSYCHIATRYCZNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) psychomedic.pl
(510), (511) 44 psychiatria, psychoterapia, usługi psycholo-
gów, konsultacje psychiatryczne, testy psychiatryczne, bada-
nia psychologiczne, doradztwo psychologiczne, konsultacje 
psychologiczne, poradnictwo psychologiczne, porady psy-
chologiczne, opieka psychologiczna, usługi psychoterapeu-
tyczne, usługi diagnozy psychologicznej, przygotowywanie 
profili psychologicznych, przeprowadzanie testów psycho-
logicznych, poradnictwo psychologiczne dla personelu, 
udzielanie informacji z zakresu psychologii, usługi w zakresie 
psychologii pracy, usługi w zakresie zdrowia psychicznego, 
terapia psychologiczna dla małych dzieci, usługi w zakresie 
oceny psychologicznej, badanie osobowości do celów psy-
chologicznych, usługi w zakresie testów psychologicznych, 
przeprowadzanie ocen i badań psychologicznych, przepro-
wadzanie testów psychologicznych do celów medycznych, 
doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegli-
wości medycznych, doradztwo dotyczące psychologiczne-
go łagodzenia dolegliwości medycznych, usługi poradnic-
twa psychologicznego w zakresie sportu, przeprowadzanie 
testów psychometrycznych do celów medycznych, usługi 
w zakresie ocen i badań psychologicznych, usługi w za-
kresie psychologii dla osób indywidualnych i grup, konsul-
tacje medyczne, kliniki medyczne, informacja medyczna, 
poradnictwo medyczne, poradnictwo medyczne związane 
ze stresem, prowadzenie placówek medycznych, usługi klinik 
medycznych, usługi lekarskie, usługi psychiatryczne, usługi 
telemedyczne.

(210) 506289 (220) 2019 10 30
(731) NIEWIŃSKI MICHAŁ NZOZ PSYCHOMEDIC.PL KLINIKA 

PSYCHOLOGICZNO-PSYCHIATRYCZNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PsychoMEDIC.pl Sieć Klinik Psychologiczno- 

-Psychiatrycznych

(531) 02.01.01, 15.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 psychiatria, psychoterapia, usługi psycholo-
gów, konsultacje psychiatryczne, testy psychiatryczne, bada-
nia psychologiczne, doradztwo psychologiczne, konsultacje 
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psychologiczne, poradnictwo psychologiczne, porady psy-
chologiczne, opieka psychologiczna, usługi psychoterapeu-
tyczne, usługi diagnozy psychologicznej, przygotowywanie 
profili psychologicznych, przeprowadzanie testów psycho-
logicznych, poradnictwo psychologiczne dla personelu, 
udzielanie informacji z zakresu psychologii, usługi w zakresie 
psychologii pracy, usługi w zakresie zdrowia psychicznego, 
terapia psychologiczna dla małych dzieci, usługi w zakresie 
oceny psychologicznej, badanie osobowości do celów psy-
chologicznych, usługi w zakresie testów psychologicznych, 
przeprowadzanie ocen i badań psychologicznych, przepro-
wadzanie testów psychologicznych do celów medycznych, 
doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegli-
wości medycznych, doradztwo dotyczące psychologiczne-
go łagodzenia dolegliwości medycznych, usługi poradnic-
twa psychologicznego w zakresie sportu, przeprowadzanie 
testów psychometrycznych do celów medycznych, usługi 
w zakresie ocen i badań psychologicznych, usługi w za-
kresie psychologii dla osób indywidualnych i grup, konsul-
tacje medyczne, kliniki medyczne, informacja medyczna, 
poradnictwo medyczne, poradnictwo medyczne związane 
ze stresem, prowadzenie placówek medycznych, usługi klinik 
medycznych, usługi lekarskie, usługi psychiatryczne, usługi 
telemedyczne.

(210) 506293 (220) 2019 10 31
(731) FURNERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ceków
(540) (znak słowny)
(540) furnero
(510), (511) 35 prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem 
sprzedaży wysyłkowej i Internetu w zakresie mebli, mebli 
stołowych, zestawów meblowych, mebli skrzyniowych, sto-
łów, ław i ławek, półek i regałów, mebli biurowych i mebli 
gabinetowych, mebli tapicerowanych, mebli wypoczyn-
kowych, wieszaków na ubrania, mebli do sypialni, łóżek, 
materacy, niemetalowych ram do łóżek, mebli dziecięcych, 
pojemników na zabawki, artykułów wyposażenia mieszkań, 
karniszy do zasłon, pojemników i skrzyni niemetalowych, 
luster, ram, stojaków na parasole, stojaków na gazety, stoja-
ków na kapelusze, parawanów, dekoracje stojące i wiszące, 
posągów, figurek, statuetek i dzieł sztuki, poduszek, pościeli 
[oprócz bielizny pościelowej], zagłówków, dywanów i dy-
waników, urządzeń i instalacji oświetleniowych do domu 
i ogrodu, oświetlenia sufitowego i ściennego, oświetlenia 
dekoracyjnego, lamp, mebli ogrodowych, kwietników, koszy 
niemetalowych, drabinek z drewna lub tworzyw sztucznych 
do ogrodu.

(210) 506294 (220) 2019 10 31
(731) GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Niedźwiady

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KORONA GÓR POLSKI

(531) 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, alkohol, napoje destylo-
wane, spirytus, wódka, napoje alkoholowe gorzkie, napoje 
alkoholowe zawierające ekstrakty ziołowe, napoje alkoho-

lowe zawierające ekstrakty owocowe, napoje alkoholowe 
zawierające wyciągi korzenne, ekstrakty alkoholowe, likiery, 
gorzkie nalewki.

(210) 506297 (220) 2016 09 05
(731) Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited, Kilkenny, IE
(540) (znak słowny)
(540) OPTI-MEN
(510), (511) 5 suplementy dietetyczne i odżywcze, dodatki 
dietetyczne i odżywcze w formie tabletek i kapsułek, pre-
paraty multiwitaminowe, witaminy i preparaty witaminowe, 
dodatki do żywności zawierające minerały.

(210) 506306 (220) 2019 10 31
(731) FUNDACJA NATURE FOUNDATION, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Orient Massage Masażystki z Bali

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02
(510), (511) 44 masaż, salony piękności, usługi w zakresie hi-
gieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi SPA, łaźnie tureckie.

(210) 506321 (220) 2019 10 31
(731) MIEJSKI KLUB SPORTOWY STAR STARACHOWICE, 

Starachowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STARACHOWICE SKS STAR 1926

(531) 24.01.05, 26.11.02, 05.03.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 14 odznaki pamiątkowe, odznaki wpinane w klapę 
z metali szlachetnych, wpinki do klapy, kółka na klucze i brelocz-
ki oraz zawieszki do nich, fantazyjna biżuteria, firmowe nagrody 
za osiągnięcia w postaci biżuterii, medale, medale pamiątkowe, 
ozdobne wpinki do klapy, wisiorki i zawieszki, klipsy do krawatów, 
spinki do krawatów, spinki do mankietów, amulety [biżuteria], 
posążki z metali szlachetnych, stopy metali szlachetnych, zegar-
ki, tarcze [zegarmistrzostwo], wskazówki do zegarów, wskazówki 
zegarowe, paski do zegarków, obudowy zegarów, koperty do ze-
garków, zapięcia do biżuterii, metale szlachetne, nieprzetworzone 
lub półprzetworzone, 16 papier, karton, reklamy drukowane, pla-
katy reklamowe, publikacje reklamowe, ulotki reklamowe, tablice 
reklamowe z tektury, tablice reklamowe z kartonu, reklamowe 
znaki z tektury, reklamowe szyldy z papieru lub z kartonu, ilustro-
wane albumy, afisze, plakaty, druki, kalendarze, torby papierowe, 
proporczyki z papieru, pióra i długopisy, ołówki, notesy, zeszyty, 
bloki do pisania, segregatory, zakładki do książek, znaczki, papie-
rowe podstawki, podstawki pod szklanki z kartonu, podstawki 
pod szklanki z tektury, podstawki pod szklanki z papieru, kubki 
na ołówki, podstawki pod kufle do piwa, samoprzylepne ety-



38 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT53/2019

kiety drukowane, papier listowy, papeterie, serwetki stołowe pa-
pierowe, pojemniki na ołówki, pojemniki na długopisy, pudełka 
na pióra, podpórki do książek, przyciski do papieru, chorągiewki 
papierowe, opakowania kartonów e, prospekty, broszury, foto-
grafie, 18 aktówki, bagaż, etui na karty [portfele], etui na klucze, 
etykiety skórzane, parasole, plecaki, sztuczna skóra, torby, torby 
gimnastyczne, torby turystyczne, sportowe torby, torby pamiąt-
kowe, torby na zakupy, torebki, saszetki męskie, saszetki biodrowe, 
walizki, walizki z kółkami, zestawy podróżne [wyroby skórzane 
i inne], 25 odzież, obuwie, bielizna osobista, odzież sportowa, 
odzież rekreacyjna, nakrycia głowy, daszki przeciwsłoneczne, 
szaliki, szale, chusty [odzież], szarfy [do ubrania], krawaty, bluzki, 
bluzy sportowe, kombinezony, koszule, koszulki sportowe z krót-
kimi rękawami, t-shirty z krótkim rękawem, kurtki, szorty, trykoty, 
apaszki, skarpety sportowe, skarpety wewnętrzne do obuwia 
[stopki], podkolanówki, 35 usługi reklamowe, reklama banerowa, 
reklama radiowa, reklama na bilbordach elektronicznych, reklama 
poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama on-line poprzez 
komputerowe sieci komunikacyjne, reklama w czasopismach, 
broszurach i gazetach, reklama za pośrednictwem mediów elek-
tronicznych, w szczególności Internetu, rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych, usługi menadżerskie dla sportowców, za-
rządzanie biznesowe na rzecz zawodowych sportowców, usługi 
zarządzania biznesowego dla piłkarzy, 41 usługi sportowe, usługi 
klubów sportowych, usługi edukacyjne i instruktażowe w zakre-
sie sportu, szkolenia w zakresie kultury fizycznej dla dorosłych 
i dzieci, organizacja imprez sportowych, organizacja zawodów 
w piłkę nożną, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sporto-
wych, organizacja imprez sportowych w dziedzinie piłki nożnej, 
organizowanie festynów w celach rekreacyjnych, organizowanie 
imprez w celach rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie 
i prowadzenie zjazdów, organizowanie konferencji, wystaw i kon-
kursów, organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kul-
turalnych lub edukacyjnych, organizowanie pokazów w celach 
edukacyjnych, usługi wydawnicze, szkolenia edukacyjne, szkole-
nia w zakresie zajęć sportowych, szkolenia w zakresie sprawności 
fizycznej, kursy szkoleniowe, produkcja filmów, usługi w zakresie 
rekreacji, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie 
stadionów, wynajem sprzętu sportowego i obiektów sporto-
wych, nauczanie, udostępnianie obiektów i sprzętu treningowe-
go, trening i instruktaż sportowy, publikacja materiałów edukacyj-
nych, przygotowywanie programów radiowych.

(210) 506323 (220) 2019 10 31
(731) KULTOWY BROWAR STAROPOLSKI  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zduńska Wola

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI KRAFT Piwo warzone metodą OTWARTEJ 

FERMENTACJI

(531) 19.07.01, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo.

(210) 506341 (220) 2019 10 31
(731) KULTOWY BROWAR STAROPOLSKI  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zduńska Wola

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIO BIONUS PL-EKO-08 Rolnictwo UE/Spoza UE 

Naturalnie dobre WARZONE Z CERTYFIKOWANYCH 
SKŁADNIKÓW BIO PIWO JASNE BIONUS PIWO 
BIO Piwo dla ludzi kochających naturę, czyste 
powietrze i czystą wodę. Warzone z certyfikowanych 
składników najwyższej jakości z ekologicznych 
upraw. Piwo jasne, dolnej fermentacji, filtrowane, 
pasteryzowane. Surowce użyte do produkcji 
pochodzą z BIO plantacji i są atestowane 
produktami organicznymi. Przechowywać 
w chłodnym i zaciemnionym miejscu Pij schłodzone!

(531) 05.07.02, 05.11.15, 05.03.14, 26.01.02, 07.01.09, 26.04.02, 
26.05.01, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 32 piwo.

(210) 506346 (220) 2019 10 31
(731) DROZDOWSKI KRZYSZTOF KADE, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CUDNE MEBLE
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(531) 12.01.15, 27.05.01
(510), (511) 20 meble, meble drewniane, meble do salonu, 
meble sypialniane na wymiar (do zabudowy), meble biuro-
we, meble domowe, biurowe i ogrodowe, meble kuchenne, 
regały, szafki, komody, witryny, łóżka, szafki nocne, szafy, 
skrzynie, meble wypoczynkowe, narożniki [meble], kanapy, 
sofy, fotele, stoły, krzesła, biurka, stoliki, toaletki, ławki, półki 
[meble], lustra [meble], meble ogrodowe.

(210) 506350 (220) 2019 11 01
(731) ENGLERT ANDRZEJ ADAM ELBUDINSTAL MGR INŻ. 

ANDRZEJ ENGLERT, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ELBUDINSTAL
(510), (511) 37 instalacja systemów i instalacji elektrycz-
nych, elektroenergetycznych i oświetlenia, usługi związane 
z wykonywaniem instalacji budynków, linii przesyłowych, 
42 usługi, odnoszące się do teoretycznych i praktycznych 
stron działalności naukowej i inżynierskiej, w zakresie ocen, 
opinii, badań, pomiarów, projektów oraz sporządzania rapor-
tów w dziedzinie naukowej, technicznej i technologicznej 
(w tym doradztwo inżynierskie), w zakresie elektroenerge-
tycznym, elektrycznym i oświetlenia elektrycznego, w zakre-
sie elektroenergetycznym, elektrycznym i oświetlenia elek-
trycznego.

(210) 506410 (220) 2019 11 04
(731) PISKOREK ANTONI, Nowa Wieś; PISKOREK ADAM, 

Nowa Wieś
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Browar Osiek

(531) 11.03.03, 19.01.06, 26.01.02, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, drinki na bazie piwa, na-
poje na bazie piwa, wyciągi z chmielu do wytwarzania piwa, 
35 handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, w szczególności dotyczące 
piwa i wyrobów piwnych, organizowanie targów piwnych 
w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, 
w szczególności w zakresie piwa i wyrobów piwnych, pro-
jektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich w zakresie piwa i wyrobów piwnych, rekla-
ma, usługi handlu detalicznego w zakresie piwa i wyrobów 
piwnych, usługi handlu hurtowego w zakresie piwa i wyro-
bów piwnych, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa 
w handlu, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produk-
tami i transportem, w szczególności w zakresie piwa i wyro-
bów piwnych, usługi barowe, usługi restauracyjne, wynajem 
budynków przenośnych, prowadzenie działalności browaru 
restauracyjnego.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 506418 (220) 2019 11 04
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) MeloxiMed
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgna-
cji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, olejki eteryczne, detergenty do użyt-
ku sanitarnego inne niż do celów medycznych, 5 produkty 
farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, mineralne 
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczni-
czych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy die-
ty, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, 
preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, środki 
bakteriobójcze i preparaty bakteriologiczne do celów me-
dycznych i weterynaryjnych, produkty biologiczne do celów 
medycznych lub weterynaryjnych, bakteriobójcze, szcze-
pionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty bio-
technologiczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały den-
tystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, 
materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycz-
nych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty 
chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki 
wzmacniające, produkty kosmetyczne o działaniu leczni-
czym, materiały, bandaże, plastry opatrunkowe, implanty 
chirurgiczne składające się z żywych tkanek, aerozole chło-
dzące do celów medycznych, preparaty bakteryjne do ce-
lów medycznych, balsamy do użytku medycznego, biolo-
giczne kultury tkankowe do celów medycznych, chusteczki 
do celów medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów 
medycznych, gąbka do ran, kompresy, plastry samoprzy-
lepne, plastry do celów medycznych, plastry terapeutyczne, 
kremy lecznicze do ochrony skóry, 10 rozpylacze do aero-
zoli do celów medycznych, aparatura do analizy do celów 
medycznych, aplikatory pigułek, aplikatory bandaży, aplika-
tory do leków, aplikatory do preparatów antyseptycznych, 
aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory 
do preparatów antybakteryjnych, implanty chirurgiczne 
składające się ze sztucznych materiałów, bransolety do ce-
lów medycznych, ręczne spraye do celów medycznych, 
spraye [aerozole] do celów medycznych, inhalatory, inhala-
tory tlenowe do celów medycznych, bandaże elastyczne, 
bandaże gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki do bute-
lek dla niemowląt, gorsety do celów leczniczych, gryzaki dla 
ząbkujących dzieci, igły co celów medycznych, inkubatory 
dla noworodków, inkubatory medyczne, irygatory do celów 
medycznych, irygatory do wstrzykiwań, butelki do karmie-
nia dzieci i niemowląt, kompresory stosowane w chirurgii, 
lekarskie przyborniki, łyżki do leków, pojemniki do apliko-
wania leków, nici chirurgiczne, opaski gipsowe, opaski pod-
trzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski, bandaże 
przepuklinowe, poduszki do celów leczniczych, przyborniki 
na instrumenty chirurgiczne, przyborniki dla chirurgów i le-
karzy innych specjalności, rozpylacze do celów leczniczych, 
smoczki, smoczki do butelek do karmienia, smoczki dziecię-
ce, strzykawki do celów medycznych, strzykawki do cewki 
moczowej, strzykawki do użytku medycznego, strzykawki 
do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopo-
chwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki do czyszczenia 
języka, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, środki an-
tykoncepcyjne niechemiczne, termoelektryczne kompresy 
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stosowane w chirurgii, termometry do celów medycznych, 
zamknięcia do butelek do karmienia, igły do zszywania, ma-
teriały do zszywania, okłady z lodu do leczenia obrażeń.

(210) 506419 (220) 2019 11 04
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) MeloxiMed Forte
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgna-
cji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, olejki eteryczne, detergenty do użyt-
ku sanitarnego inne niż do celów medycznych, 5 produkty 
farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, mineralne 
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczni-
czych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy die-
ty, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, 
preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, środki 
bakteriobójcze i preparaty bakteriologiczne do celów me-
dycznych i weterynaryjnych, produkty biologiczne do celów 
medycznych lub weterynaryjnych, bakteriobójcze, szcze-
pionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty bio-
technologiczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały den-
tystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, 
materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycz-
nych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty 
chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki 
wzmacniające, produkty kosmetyczne o działaniu leczni-
czym, materiały, bandaże, plastry opatrunkowe, implanty 
chirurgiczne składające się z żywych tkanek, aerozole chło-
dzące do celów medycznych, preparaty bakteryjne do ce-
lów medycznych, balsamy do użytku medycznego, biolo-
giczne kultury tkankowe do celów medycznych, chusteczki 
do celów medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów 
medycznych, gąbka do ran, kompresy, plastry samoprzy-
lepne, plastry do celów medycznych, plastry terapeutyczne, 
kremy lecznicze do ochrony skóry, 10 rozpylacze do aero-
zoli do celów medycznych, aparatura do analizy do celów 
medycznych, aplikatory pigułek, aplikatory bandaży, aplika-
tory do leków, aplikatory do preparatów antyseptycznych, 
aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory 
do preparatów antybakteryjnych, implanty chirurgiczne 
składające się ze sztucznych materiałów, bransolety do ce-
lów medycznych, ręczne spraye do celów medycznych, 
spraye [aerozole] do celów medycznych, inhalatory, inhala-
tory tlenowe do celów medycznych, bandaże elastyczne, 
bandaże gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki do bute-
lek dla niemowląt, gorsety do celów leczniczych, gryzaki dla 
ząbkujących dzieci, igły co celów medycznych, inkubatory 
dla noworodków, inkubatory medyczne, irygatory do celów 
medycznych, irygatory do wstrzykiwań, butelki do karmie-
nia dzieci i niemowląt, kompresory stosowane w chirurgii, 
lekarskie przyborniki, łyżki do leków, pojemniki do apliko-
wania leków, nici chirurgiczne, opaski gipsowe, opaski pod-
trzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski, bandaże 
przepuklinowe, poduszki do celów leczniczych, przyborniki 
na instrumenty chirurgiczne, przyborniki dla chirurgów i le-
karzy innych specjalności, rozpylacze do celów leczniczych, 
smoczki, smoczki do butelek do karmienia, smoczki dziecię-
ce, strzykawki do celów medycznych, strzykawki do cewki 

moczowej, strzykawki do użytku medycznego, strzykawki 
do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopo-
chwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki do czyszczenia 
języka, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, środki an-
tykoncepcyjne niechemiczne, termoelektryczne kompresy 
stosowane w chirurgii, termometry do celów medycznych, 
zamknięcia do butelek do karmienia, igły do zszywania, ma-
teriały do zszywania, okłady z lodu do leczenia obrażeń.

(210) 506469 (220) 2019 11 06
(731) MROCZYŃSKI MACIEJ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HIGIENA JAZDY
(510), (511) 37 nadzór nad stanem technicznym i prawnym 
samochodów i pojazdów drogowych, 39 wypożyczanie 
samochodów, 41 organizowanie i prowadzenie obozów 
szkoleniowych, warsztatów, pracowni specjalistycznych 
w dziedzinie nauki jazdy, szkolenie i doszkalanie kierowców, 
propagowanie trzeźwości, prowadzenie szkoleń on-line, pu-
blikacja tekstów z dziedziny szkolenia innych niż rekalmowe, 
42 organizowanie doradztwa w sprawach bezpieczeństwa 
jazdy oraz przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej w za-
kresie ochrony środowiska.

(210) 506486 (220) 2016 09 08
(731) ALVES BARBOSA MARIA JOAO, Vale de Cambra, PT
(540) (znak słowny)
(540) HETO
(510), (511) 7 maszyny stosowane do obróbki metali, inne 
niż mieszarki.

(210) 506507 (220) 2019 11 06
(731) TORZEWSKA-SZLENDAK IWONA IS 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE, Konstantynów 
Łódzki

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) naris

(531) 26.11.03, 26.04.02, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 wyroby pończosznicze, rajstopy, pończochy, 
skarpetki, getry.

(210) 506656 (220) 2019 11 12
(731) WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) WIDZEWIAK
(510), (511) 25 odzież i odzież sportowa, buty sportowe, 
czapki jako nakrycia głowy, czapki sportowe, daszki spor-
towe, daszki jako nakrycia głowy, obuwie gimnastyczne, 
obuwie piłkarskie, szale, szaliki, 28 artykuły i sprzęt sporto-
wy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 35 dekoracja wystaw 
sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj-
nych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii ko-
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munikacyjnych w reklamie, marketing ukierunkowany, mar-
keting imprez i wydarzeń, organizowanie targów i wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, pisanie scenariuszy 
do celów reklamowych, pokazy towarów, poszukiwania 
w zakresie patronatu, prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, projektowanie materiałów 
reklamowych, promowanie towarów i usług w formie spon-
sorowania wydarzeń sportowych, reklama, sponsoring pro-
mocyjny, usługi promocyjne i reklamowe, sporządzanie in-
deksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, 
tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, usługi marketingowe, usługi menedżerskie 
dla sportowców, usługi public relations, usługi relacji z me-
diami, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów 
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wy-
pożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk 
handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamo-
wych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, 41 chronometraż imprez 
sportowych, kultura fizyczna, organizowanie i prowadze-
nie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, szko-
leń, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edu-
kacyjnych, organizowanie zawodów sportowych i imprez 
sportowych, rezerwowanie miejsc na pokazy, wypożyczanie 
sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, usługi klubów 
zdrowia w zakresie zdrowia i ćwiczeń fizycznych, usługi roz-
rywkowe, usługi trenera osobistego- trening sprawności 
fizycznej, usługi trenerskie, wynajmowanie obiektów spor-
towych, wynajmowanie stadionów, zapewnienie obiek-
tów i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym 
powietrzu, fankluby, udostępnianie klubowych obiektów, 
sprzętu rekreacyjnego i sportowego, publikacje elektronicz-
ne on-line książek i periodyków, publikowanie on-line elek-
tronicznych książek i czasopism, udostępnianie publikacji 
elektronicznych - nie do pobrania, publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe.

(210) 506661 (220) 2019 11 12
(731) WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) WŁADCY MIASTA WŁÓKNIARZY
(510), (511) 25 odzież i odzież sportowa, buty sportowe, 
czapki jako nakrycia głowy, czapki sportowe, daszki spor-
towe, daszki jako nakrycia głowy, obuwie gimnastyczne, 
obuwie piłkarskie, szale, szaliki, 28 artykuły i sprzęt sporto-
wy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 35 dekoracja wystaw 
sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj-
nych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii ko-
munikacyjnych w reklamie, marketing ukierunkowany, mar-
keting imprez i wydarzeń, organizowanie targów i wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych,, pisanie scenariu-
szy do celów reklamowych, pokazy towarów, poszukiwania 
w zakresie patronatu, prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, projektowanie materiałów 
reklamowych, promowanie towarów i usług w formie spon-
sorowania wydarzeń sportowych, reklama, sponsoring pro-
mocyjny, usługi promocyjne i reklamowe, sporządzanie in-
deksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, 
tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, usługi marketingowe, usługi menedżerskie 
dla sportowców, usługi public relations, usługi relacji z me-
diami, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów 
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wy-

pożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk 
handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamo-
wych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, 41 chronometraż imprez 
sportowych, kultura fizyczna, organizowanie i prowadze-
nie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, szko-
leń, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edu-
kacyjnych, organizowanie zawodów sportowych i imprez 
sportowych, rezerwowanie miejsc na pokazy, wypożyczanie 
sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, usługi klubów 
zdrowia w zakresie zdrowia i ćwiczeń fizycznych, usługi roz-
rywkowe, usługi trenera osobistego- trening sprawności 
fizycznej, usługi trenerskie, wynajmowanie obiektów spor-
towych, wynajmowanie stadionów, zapewnienie obiek-
tów i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym 
powietrzu, fankluby, udostępnianie klubowych obiektów, 
sprzętu rekreacyjnego i sportowego, publikacje elektronicz-
ne on-line książek i periodyków, publikowanie on-line elek-
tronicznych książek i czasopism,, udostępnianie publikacji 
elektronicznych- nie do pobrania, publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe.

(210) 506663 (220) 2019 11 12
(731) SIBETERIS RADOSŁAW, SIBETERIS STERGIOS 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE SAKIS II  
SPÓŁKA CYWILNA, Pieńsk

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MC MERKURY CENTRUM

(531) 01.01.04, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 41 usługi związane z rozrywką, rekreacją i kulturą 
fizyczną w zakresie organizowania zabaw, konkursów rozryw-
kowych, gier sportowych, zawodów sportowych, zabaw ru-
chowych, ćwiczeń gimnastycznych, pływania, ćwiczeń na si-
łowni, obsługa sal gier, obsługa obiektów sportowych, kortów 
tenisowych, basenów rehabilitacyjnych i rekreacyjnych, sal 
gimnastycznych, siłowni, wypożyczanie sprzętu sportowe-
go, organizowanie imprez rozrywkowych oraz ich scenogra-
fii: pikników, festynów, widowisk, koncertów muzycznych, 
dancingów z grupą muzyczną, występów folklorystycznych, 
bankietów, balów, przyjęć, uroczystości, spotkań okoliczno-
ściowych na zlecenie osób trzecich polegające na zapew-
nieniu rozrywki, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
sympozjów, zjazdów, kursów, wynajem sal wyposażonych 
w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny do celów edu-
kacyjnych lub rekreacyjnych, 43 usługi hotelarskie związane 
z rezerwacją, czasowym zakwaterowaniem oraz wyżywie-
niem w hotelach, motelach, sanatoriach, pensjonatach, do-
mach wczasowych i turystycznych, usługi gastronomiczne 
związane z podawaniem potraw i napojów w barach, kafete-
riach, karczmach, kawiarniach, restauracjach, przygotowanie 
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dań na zamówienie oraz ich dostawa, katering, obsługa im-
prez promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, balów na zle-
cenie osób trzecich polegające na zaopatrzeniu w żywność 
i napoje, wynajmowanie na posiedzenia sal wyposażonych 
w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny: telefax, kompu-
ter, Internet, 44 usługi związane z wykonywaniem zabiegów 
regeneracyjnych i rehabilitacyjnych, usługi w zakresie terapii 
naturalnej, fizykoterapii i balneologii, usługi lecznicze para-
medyczne, usługi gabinetów odnowy biologicznej, usługi sa-
lonów piękności, solarium, sauna fińska, łaźnia parowa, usługi 
salonów fryzjerskich i kosmetycznych, usługi sanatoryjne, 
usługi medyczne w zakresie diagnostyki, leczenia, profilaktyki 
we wszystkich specjalnościach medycznych, konsultacje le-
karskie we wszystkich specjalnościach medycznych.

(210) 506667 (220) 2019 11 12
(731) WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) RYCERZE WIOSNY
(510), (511) 25 odzież i odzież sportowa, buty sportowe, 
czapki jako nakrycia głowy, czapki sportowe, daszki spor-
towe, daszki jako nakrycia głowy, obuwie gimnastyczne, 
obuwie piłkarskie, szale, szaliki, 28 artykuły i sprzęt sporto-
wy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 35 dekoracja wystaw 
sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj-
nych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii ko-
munikacyjnych w reklamie, marketing ukierunkowany, mar-
keting imprez i wydarzeń, organizowanie targów i wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych,, pisanie scenariu-
szy do celów reklamowych, pokazy towarów, poszukiwania 
w zakresie patronatu, prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, projektowanie materiałów 
reklamowych, promowanie towarów i usług w formie spon-
sorowania wydarzeń sportowych, reklama, sponsoring pro-
mocyjny, usługi promocyjne i reklamowe, sporządzanie in-
deksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, 
tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, usługi marketingowe, usługi menedżerskie 
dla sportowców, usługi public relations, usługi relacji z me-
diami, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów 
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wy-
pożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk 
handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamo-
wych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, 41 chronometraż imprez 
sportowych, kultura fizyczna, organizowanie i prowadze-
nie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, szko-
leń, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edu-
kacyjnych, organizowanie zawodów sportowych i imprez 
sportowych, rezerwowanie miejsc na pokazy, wypożyczanie 
sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, usługi klubów 
zdrowia w zakresie zdrowia i ćwiczeń fizycznych, usługi roz-
rywkowe, usługi trenera osobistego- trening sprawności 
fizycznej, usługi trenerskie, wynajmowanie obiektów spor-
towych, wynajmowanie stadionów, zapewnienie obiek-
tów i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym 
powietrzu, fankluby, udostępnianie klubowych obiektów, 
sprzętu rekreacyjnego i sportowego, publikacje elektronicz-
ne on-line książek i periodyków, publikowanie on-line elek-
tronicznych książek i czasopism,, udostępnianie publikacji 
elektronicznych- nie do pobrania, publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe.

(210) 506670 (220) 2019 11 12
(731) WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) SERCE ŁODZI
(510), (511) 25 odzież i odzież sportowa, buty sportowe, 
czapki jako nakrycia głowy, czapki sportowe, daszki spor-
towe, daszki jako nakrycia głowy, obuwie gimnastyczne, 
obuwie piłkarskie, szale, szaliki, 28 artykuły i sprzęt sporto-
wy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 35 dekoracja wystaw 
sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj-
nych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii ko-
munikacyjnych w reklamie, marketing ukierunkowany, mar-
keting imprez i wydarzeń, organizowanie targów i wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych,, pisanie scenariu-
szy do celów reklamowych, pokazy towarów, poszukiwania 
w zakresie patronatu, prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, projektowanie materiałów 
reklamowych, promowanie towarów i usług w formie spon-
sorowania wydarzeń sportowych, reklama, sponsoring pro-
mocyjny, usługi promocyjne i reklamowe, sporządzanie in-
deksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, 
tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, usługi marketingowe, usługi menedżerskie 
dla sportowców, usługi public relations, usługi relacji z me-
diami, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów 
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wy-
pożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk 
handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamo-
wych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, 41 chronometraż imprez 
sportowych, kultura fizyczna, organizowanie i prowadze-
nie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, szko-
leń, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edu-
kacyjnych, organizowanie zawodów sportowych i imprez 
sportowych, rezerwowanie miejsc na pokazy, wypożyczanie 
sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, usługi klubów 
zdrowia w zakresie zdrowia i ćwiczenia fizycznych, usługi 
rozrywkowe, usługi trenera osobistego- trening sprawności 
fizycznej, usługi trenerskie, wynajmowanie obiektów spor-
towych, wynajmowanie stadionów, zapewnienie obiek-
tów i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym 
powietrzu, fankluby, udostępnianie klubowych obiektów, 
sprzętu rekreacyjnego i sportowego, publikacje elektronicz-
ne on-line książek i periodyków, publikowanie on-line elek-
tronicznych książek i czasopism,, udostępnianie publikacji 
elektronicznych- nie do pobrania, publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe.

(210) 506677 (220) 2019 11 12
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOFTEYE BLEPHA+
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(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.15, 25.05.02
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, pre-
paraty higieniczne do celów medycznych, dietetyczna żyw-
ność i substancje przystosowane do użytku medycznego, 
suplementy diety dla ludzi.

(210) 506700 (220) 2019 11 13
(731) MELLER KONRAD HASHTAG POLSKA, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) # HASHTAG

(531) 26.13.01, 27.05.01, 24.17.25, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe świadczone w dyskote-
kach, usługi związane z dyskotekami, dyskoteki, rozrywka, 
nocne kluby, udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w bi-
lard, 43 bary, bary przekąskowe, imprezy firmowe, kawiarnie, 
koktajlbary, oferowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, puby, serwowanie napojów alkoholowych, serwo-
wanie napojów w pubach z browarem, usługi barów i re-
stauracji, usługi barów piwnych, usługi barów kawowych, 
usługi barów typu fast-food na wynos, usługi barów z faj-
kami wodnymi, usługi koktajlbarów, usługi kawiarni, usługi  
ogródków piwnych, usługi restauracji fast-food, usługi w za-
kresie pubów, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 506742 (220) 2019 11 14
(731) FOXYTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 analizatory powietrza, liczniki energii elek-
trycznej, liczniki energii elektrycznej wykorzystujące często-
tliwość radiową, cyfrowe urządzenia pomiarowe, urządzenia 
pomiarowe.

(210) 506751 (220) 2019 11 14
(731) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INDYKPOL FILET SPECJAŁ GWARANCJA 100% jakości

(531) 03.07.04, 26.04.15, 25.05.06, 27.05.01, 29.01.14, 24.03.13
(510), (511) 29 mięso, mięso z indyka, podroby indycze, 
wędzone mięso z indyka, pieczone mięso z indyka, mięso 
indyka w galarecie, mięso drobiowe, mięso konserwowane, 
podroby drobiowe, drób wędzony, drób pieczony, półpro-
dukty z surowego mięsa drobiowego, drób w galarecie i ga-
larety drobiowe, polędwice, wyroby wędliniarskie, wędliny 
w postaci mielonki, wyroby garmażeryjne, konserwy mięsne, 
ekstrakty mięsne, półprodukty panierowane, półprodukty 
z nadzieniem, dania mięsne gotowe do spożycia, 43 usługi 
gastronomiczne, catering.

(210) 506783 (220) 2019 11 14
(731) AUTOMNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grudziądz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEKOMAT

(531) 01.15.15, 26.01.01, 24.17.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 dystrybutory automatyczne, automaty 
do sprzedaży, automatyczne maszyny dozujące, uruchamia-
ne monetami automaty sprzedające, automaty sprzedające 
na żetony, maszyny dozujące [inne niż automaty sprzeda-
jące], 9 automatyczny sprzęt dozujący, automatyczne urzą-
dzenia dawkujące, mechanizmy uruchamiane monetami, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, me-
chanizmy do urządzeń uruchamianych żetonami, elektrycz-
ne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne zespoły kon-
trolno-sterujące dostępem, elektryczne lub elektroniczne 
moduły kontrolno-sterujące, zdalne, elektryczne lub elektro-
niczne stanowiska kontrolno-sterujące, urządzenia do wy-
dawania reszty w monetach, firmware (oprogramowanie 
wbudowane w urządzenie), oprogramowanie do sterowania 
maszynami, 35 wynajem dystrybutorów automatycznych, 
wynajem automatów sprzedających na monety, wynajem 
automatów sprzedających na karty, usługi sprzedaży deta-
licznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej świadczone on-line w zakresie następujących towarów: 
dystrybutory automatyczne, automaty do sprzedaży, auto-
matyczne maszyny dozujące, uruchamiane monetami auto-
maty sprzedające, automaty sprzedające na żetony, maszyny 
dozujące [inne niż automaty sprzedające], automatyczny 
sprzęt dozujący, automatyczne urządzenia dawkujące, me-
chanizmy uruchamiane monetami, mechanizmy do urzą-
dzeń uruchamianych monetami, mechanizmy do urządzeń 
uruchamianych żetonami, elektryczne urządzenia kontrol-
no-sterujące, elektryczne zespoły kontrolno-sterujące do-
stępem, elektryczne lub elektroniczne moduły kontrolno-
-sterujące, zdalne, elektryczne lub elektroniczne stanowiska 
kontrolno-sterujące, urządzenia do wydawania reszty w mo-
netach, firmware (oprogramowanie wbudowane w urządze-
nie), oprogramowanie do sterowania maszynami, 37 napra-
wa i konserwacja automatów sprzedających, usługi instalacji 
automatów sprzedających, usługi czyszczenia automatów 
sprzedających, udzielanie informacji związanych z naprawą, 
konserwacją, instalacją i czyszczeniem automatów sprzeda-
jących.

(210) 506788 (220) 2019 11 14
(731) WALASEK MARCIN APS, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowny)
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(540) Duszki
(510), (511) 10 maseczki aseptyczne do osłaniania twarzy 
pacjenta podczas zabiegów stomatologicznych.

(210) 506832 (220) 2019 11 15
(731) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Elizówka

(540) (znak słowny)
(540) HELIPROX
(510), (511) 5 preparaty wspomagające pracę układu pokar-
mowego.

(210) 506835 (220) 2019 11 15
(731) ZIELKA JOANNA SKLEP NA OKAZJE, Nowy Dwór 

Gdański
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKLEP NA OKAZJE

(531) 17.02.01, 09.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet 
oraz sklepów detalicznych i hurtowych ramek na zdjęcia, za-
bawek, kwiatów, kompozycji i wiązanek kwiatowych, prezen-
tów i upominków oraz ich kompozycji i zestawów, koszów 
i paczek zawierających prezenty i upominki, w tym słodycze, 
kwiaty, alkohole, biżuterię, ozdoby, kosmetyki, perfumy, za-
bawki, gadżety, artykuły odzieżowe, ramki na zdjęcia, sper-
sonalizowane gadżety urodzinowe, imieninowe i okoliczno-
ściowe, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
mediów społecznościowych, dystrybucja materiałów rekla-
mowych (próbek, druków, prospektów, broszur), 39 usługi 
komponowania, pakowania i dostarczania prezentów, usługi 
komponowania i dostarczania wiązanek kwiatowych, dosta-
wa towarów, pakowanie towarów, usługi komponowania, 
pakowania i dostarczania koszów i paczek zawierających 
zastawy prezentów i upominków, w tym słodycze, kwiaty, 
alkohole, biżuterię, ozdoby, kosmetyki, perfumy, gadżety, 
artykuły odzieżowe, ramki na zdjęcia, spersonalizowane 
gadżety urodzinowe, imieninowe i okolicznościowe, usługi 
kurierskie (wiadomości lub towary), dostarczanie paczek, 
dostarczanie gazet, dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie.

(210) 506838 (220) 2019 11 15
(731) WALASEK MARCIN APS, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowny)
(540) Dental Tree
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i deta-
licznej w tym sprzedaży poprzez sieć komputerową (e-sklep): 
past, proszków, płynów i środków do czyszczenia zębów 
i protez, leków do celów stomatologicznych, materiałów 
i środków dentystycznych, materiałów do odbudowy dziąseł 
i zębów oraz środków zapobiegawczych, dezynfekcyjnych 
i anestezjologicznych, instrumentów dentystycznych, pro-
tez dentystycznych, sztucznych zębów i sztucznych szczęk, 
implantów, materiałów do plombowania zębów, materiałów 
ściernych do celów dentystycznych, materiałów do wyci-

sków dentystycznych, materiałów na protezy dentystyczne 
i aparaty ortodontyczne, preparatów farmaceutycznych, 
klejów do protez dentystycznych, lakierów dentystycznych, 
amalgamatów dentystycznych, cementów dentystycznych, 
mastyksów dentystycznych, dentystycznych materiałów 
do odcisków, dentystycznych materiałów ściernych, por-
celany na protezy dentystyczne, wosków do modelowa-
nia do celów stomatologicznych, stopów dentystycznych 
ze złota, nici chirurgicznych, dentystycznej aparatury elek-
trycznej, aparatury i instrumentów dentystycznych, luste-
rek dentystycznych, sztyftów dentystycznych, preparatów, 
narzędzi i akcesoriów do endodoncji, pojemników i worków 
na odpady pochodzenia medycznego, aparatów ortodon-
tycznych, wierteł dentystycznych, ostrzy chirurgicznych 
i skalpeli, ssaków i ślinociągów, końcówek do ślinociągów, rę-
kawów, torebek i akcesoriów do sterylizacji narzędzi, produk-
tów higienicznych do celów medycznych, środków do de-
zynfekcji, jałowych i niejałowych kompresów gazowych 
i włókninowych, wchłaniających artykułów higienicznych, 
higienicznych śliniaków dentystycznych, higienicznych 
serwet dentystycznych, higienicznych serwet ochronnych 
do celów dentystycznych, wacików do celów medycznych, 
materiałów opatrunkowych, serwet stomatologicznych, po-
krowcy na fotele dentystyczne, pokrowcy na zagłówki foteli 
dentystycznych, dwustronnych serwet ochronnych stoma-
tologicznych, druków medycznych, środków do utrzymywa-
nia higieny rąk dla stomatologów, odzieży ochronnej i czep-
ków ochronnych dla stomatologów, rękawiczek ochronnych 
dla stomatologów, środków i akcesoriów do profilaktyki 
i utrzymywania higieny jamy ustnej, środków czystości dla 
gabinetów stomatologicznych, artykułów biurowych, drob-
nych zabawek i artykułów o charakterze upominkowym dla 
najmłodszych pacjentów gabinetów stomatologicznych.

(210) 506863 (220) 2019 11 18
(731) ŁOJEWSKI MARCIN, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ekokubki.pl

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 kubki, kubki z papieru lub tworzyw sztucz-
nych, termosy do napojów, termosy, buteleczki, butelki, ce-
dzaki do użytku domowego, chochle do podawania, cho-
chle do serwowania wina, cukiernice, deski do krojenia chle-
ba, deski do krojenia do kuchni, dziobki do nalewania, filtry 
do kawy nieelektryczne, formy, foremki [przybory kuchenne], 
klosze do przykrywania masła, klosze do przykrywania sera, 
kosze na chleb do użytku domowego, lejki, łopatki do ciast, 
łopatki do użytku domowego, łopatki do użytku kuchenne-
go, łyżki do lodów, łyżki do mieszania [przybory kuchenne], 
maselniczki, maty do pieczenia, maty na stół, nie z papieru 
ani materiałów tekstylnych, mieszadełka do koktajli, misecz-
ki, naczynia na napoje, narzędzia do czyszczenia, ręczne, 
oddzielacze do jajek, nieelektryczne, do użytku domowego, 
oddzielacze do żółtek jaj, nieelektryczne, do użytku domo-
wego, osłony na doniczki nie z papieru, pakuły czyszczące, 
patery, pieprzniczki, piknikowe (koszyki -) z naczyniami, pi-
pety do degustacji win, pipety kuchenne, podkładki na stół, 
nie z papieru ani materiałów tekstylnych, podkładki pod 
garnki, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z mate-
riałów tekstylnych, podstawki na torebki herbaty, pojemniki 
do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki kuchen-
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ne, pojemniki na chleb, pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, 
pojemniki na wykałaczki, półmiski [tace], półmiski do jarzyn, 
przybory do użytku w gospodarstwie domowym, przybory 
kuchenne, przykrywki do dań, przyrządy do krojenia ciasta, 
pucharki na owoce, pudełka na herbatę, pudełka na słody-
cze, pudełka obiadowe, salaterki, serwetniki, serwisy [zasta-
wy stołowe], serwisy do herbaty, serwisy do kawy [zastawa 
stołowa], siatki do gotowania, inne niż do mikrofalówek, sit-
ka do herbaty, sitka do zaparzania herbaty, słomki do picia, 
solniczki, spodeczki, szczypce do cukru, szczypce do lodu, 
szczypce do sałaty, tace do użytku domowego, tace obro-
towe, tace papierowe, do użytku domowego, talerze, talerze 
do dyfuzji olejków aromatycznych, talerze jednorazowego 
użytku, talerze papierowe, tarki do celów kuchennych, ter-
moizolacyjne pojemniki na żywność, tylki i rękawy cukierni-
cze do dekorowania ciast, zastawa stołowa, zastawa stołowa, 
inna niż noże, widelce i łyżki, zestawy do przypraw, 24 mate-
riały tekstylne do filtrowania, 30 ciasto, ciastka, wyroby cu-
kiernicze, herbata, napoje na bazie herbaty, kakao, wyroby 
z kakao, kawa, napoje na bazie kawy, napoje czekoladowe 
z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe 
z mlekiem, napoje na bazie czekolady, 32 wyciągi do sporzą-
dzania napojów, napoje sportowe wzbogacane proteinami, 
preparaty do produkcji napojów, proszki do sporządzania 
napojów, proszki stosowane do przygotowywania napojów 
na bazie wody kokosowej, 43 kafeterie [bufety], kawiarnie, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem produktami 
i transportem, restauracje, usługi barowe.

(210) 506870 (220) 2019 11 18
(731) BARNAŚ DARIUSZ, Olszewo Borki
(540) (znak słowny)
(540) HABA LABA KEBAB
(510), (511) 43 bary, restauracje, catering, catering obejmu-
jący żywność i napoje dla instytucji, dostarczanie żywności 
i napojów za pośrednictwem furgonetek, kawiarnie, ofero-
wanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi 
cateringu zewnętrznego, usługi ogródków piwnych, usługi 
w zakresie żywności i napojów na wynos.

(210) 506874 (220) 2019 11 18
(731) BYDGOSKA HURTOWNIA NARZĘDZI VISŁA  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bydgoszcz

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIScut

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do obróbki i przetwór-
stwa (elektronarzędzia), narzędzia (części maszyn), noże (czę-
ści maszyn), 8 narzędzia, przyrządy i uchwyty, 9 narzędzia 
i przyrządy pomiarowe, produkty bhp.

(210) 506905 (220) 2016 07 07
 (310) VA 2016 00035 (320) 2016 01 08 (330) DK
(731) CHR. HANSEN A/S, Horsholm, DK
(540) (znak słowny)
(540) OXYCAP
(510), (511) 1 preparaty bakteriologiczne inne niż do użytku 
medycznego i weterynaryjnego, hodowle drobnoustrojów 
inne niż do użytku medycznego i weterynaryjnego, hodow-

le drobnoustrojów do użytku przemysłowego, inokulanty 
drobnoustrojów do stosowania w kontrolowaniu i wzmac-
nianiu fermentacji kiszonki.

(210) 506982 (220) 2019 11 20
(731) CICHOŃ GRZEGORZ, Cybulice
(540) (znak słowny)
(540) DREAMER
(510), (511) 18 wyroby siodlarskie, siodła do jazdy konnej, 
koce pod siodła, 31 pasza dla koni.

(210) 506986 (220) 2019 11 20
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE  

IMB-PODBESKIDZIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skoczów

(540) (znak słowny)
(540) IMB-PODBESKIDZIE
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, konstrukcje stalowe 
[budownictwo], 19 półfabrykaty budowlane niemetalowa, 
beton, prefabrykaty betonowe, materiały budowlane nieme-
talowe, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalo-
we, budowle (konstrukcje) niemetalowe, domy z prefabryka-
tów, kesony dla budownictwa podwodnego, konstrukcyjne 
elementy niemetalowe dla budownictwa, 37 budownictwo, 
usługi budowlane, murarstwo, nadzór budowlany, wiercenie 
studni, wynajem sprzętu budowlanego, budownictwo pod-
wodne, 42 badania geologiczne, badania w dziedzinie bu-
downictwa, opracowanie projektów technicznych, pomiary 
geodezyjne, projektowania budowlane, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii, usługi inżynieryjne, usługi karto-
graficzne, usługi architektoniczne.

(210) 506989 (220) 2019 11 21
(731) ZELEK GRZEGORZ GOSPODARSTWO SADOWNICZE, 

Wronowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GALICYJSKIE Cejco

(531) 05.05.19, 05.07.13, 27.05.01, 26.04.02, 29.01.07
(510), (511) 29 przetwory owocowe: dżemy owocowe, po-
widła owocowe, konfitury owocowe, marmolady owocowe, 
przeciery owocowe, 30 ocet, ocet owocowy, ocet jabłkowy, 
32 soki owocowe i warzywne, napoje owocowe i warzywne, 
syropy.

(210) 506993 (220) 2019 11 21
(731) LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SILVER DENTAL
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(531) 26.03.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 sprzedaż artykułów stomatologicznych, 
w tym leków, kosmetyków stomatologicznych, prepara-
tów do pielęgnacji zębów i dziąseł, płynów do czyszczenia 
zębów, aparatury oraz wyposażenia i mebli wykorzysty-
wanych w klinikach dentystycznych, 41 usługi edukacyjne 
i szkoleniowe dotyczące zdrowia i higieny jamy ustnej oraz 
profilaktyki stomatologicznej, organizowanie sympozjów, 
wykładów, konferencji i zjazdów w celach edukacyjnych 
i szkoleniowych, zapewnianie kursów ustawicznego kształ-
cenia w dziedzinie stomatologii, usługi w zakresie tworzenia 
standardów edukacyjnych w zakresie stomatologii i profilak-
tyki dentystycznej, wszystkie wyżej wymienione usługi edu-
kacyjne i szkoleniowe świadczone również przez Internet, 
44 usługi klinik stomatologicznych, usługi w zakresie profi-
laktyki dentystycznej, usługi stomatologiczne, usługi pomo-
cy dentystycznej, medyczne badania osób, medyczne usługi 
oceniania zdrowia i kondycji, usługi w zakresie stomatologii 
estetycznej, usługi doradztwa, informacyjne i konsultingowe 
w zakresie wszystkich wyżej wymienionych usług.

(210) 506999 (220) 2019 11 21
(731) SOLGAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MALE MULTIPLE
(510), (511) 5 mineralne suplementy diety, odżywcze suple-
menty, preparaty witaminowe.

(210) 507002 (220) 2019 11 21
(731) MEDIA TV PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 publikowanie tekstów reklamowych, rekla-
ma, rozpowszechnianie reklam, usługi marketingowe, usługi 
public relations.

(210) 507003 (220) 2019 11 21
(731) TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) NUD-OFF
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, 
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycz-
nych, leki dla ludzi, leki do użytku medycznego, odżywcze 
suplementy diety, płyny farmaceutyczne, syropy do użytku 
farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceutycznych, 
środki odkażające, preparaty farmaceutyczne, leki do celów 
stomatologicznych, antyseptyki, niesteroidowe leki prze-
ciwzapalne, 10 buteleczki z kroplomierzem do celów lecz-
niczych, inhalatory, urządzenia rozpylające do aerozoli do ce-
lów medycznych, aparaty i instrumenty medyczne, rozpyla-
cze do celów leczniczych.

(210) 507005 (220) 2019 11 21
(731) MEDIA TV PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚWIAT LEKARZA NOWE TERAPIE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 publikowanie tekstów reklamowych, rekla-
ma, rozpowszechnianie reklam, usługi marketingowe, usługi 
public relations.

(210) 507010 (220) 2019 11 21
(731) FAABER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 21.03.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 gumy (materiały do klejenia) do celów prze-
mysłowych, klej do uszczelek samochodowych, klej drzewny 
do użytku przemysłowego, klej epoksydowy do celów łącze-
nia i naprawy, klej guma arabska [nie do artykułów papierni-
czych lub do użytku domowego], klej kontaktowy do użytku 
z laminatami, klej kontaktowy do użytku z drewnem, klej 
rybi, inny niż do artykułów papierniczych, użytku domowe-
go lub do środków spożywczych, klej rybi inny niż do użytku 
biurowego, domowego lub do środków spożywczych, klej 
skrobiowy, inny niż do użytku papierniczego lub domowe-
go, klej skrobiowy [nie do celów papierniczych lub do użytku 
domowego], klej żelatynowy, klej żywiczno-spirytusowy 
do celów przemysłowych, klejące preparaty do szczepienia 
drzew, klejące substancje do szczepienia drzew, kleje do afi-
szów, kleje do afiszy, kleje do bruku, kleje do butów, kleje 
do celów konstrukcyjnych, kleje do drukowania za pomocą 
sitodruku, kleje do impregnacji wodoodpornej, kleje do kła-
dzenia płytek ceramicznych, kleje do kładzenia płytek podło-
gowych, kleje do kładzenia powłok ściennych, kleje do na-
kładania na zewnętrzną powierzchnię pudełek kartonowych 
w celu zapobiegania ślizganiu się, kleje do naprawy opon, 
kleje do obróbki drewna do użytku przemysłowego, kleje 
do obuwia, kleje do okładzin ściennych, kleje do ozdobnego 
bruku, kleje do plakatów, kleje do płytek, kleje do płytek ce-
ramicznych, kleje do płytek podłogowych, sufitowych 
i ściennych, kleje do płytek ściennych, kleje do pokryć da-
chowych nakładane na gorąco, kleje do pokryć podłogo-
wych, kleje do połączeń metal-metal [inne niż do materia-
łów piśmiennych lub użytku domowego], kleje do powłok 
ceramicznych, kleje do powłok sufitowych, kleje do plaka-
tów, kleje do płytek, kleje do płytek ceramicznych, kleje 
do płytek podłogowych, sufitowych i ściennych, kleje 
do płytek ściennych, kleje do pokryć dachowych nakładane 
na gorąco, kleje do pokryć podłogowych, kleje do połączeń 
metal-metal [inne niż do materiałów piśmiennych lub użytku 
domowego], kleje do powłok ceramicznych, kleje do przy-
klejania płytek ściennych, kleje do przymocowywania płyt 
izolacyjnych, kleje do skór, kleje do szablonów do drukowa-
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nia, kleje do szkła, kleje do tapetowania, kleje do tkanin 
do użytku przemysłowego, kleje do użytku na komponen-
tach do przezskórnego podawania leków, kleje do użytku 
przemysłowego w formie płatków, kleje do użytku przemy-
słowego w formie powłok, kleje do użytku przemysłowego 
w formie łusek, kleje do użytku przemysłowego w formie 
granulek, kleje do użytku przemysłowego w formie wiórek, 
kleje do użytku przy oprawianiu książek, kleje do użytku przy 
produkcji bandaży chirurgicznych, kleje do użytku przy pro-
dukcji sklejek, kleje do użytku przy produkcji mebli, kleje 
do użytku przy produkcji powłok ściennych, kleje do użytku 
przy przenoszeniu wzorów na tkaniny, kleje do użytku w fo-
tografii, kleje do użytku w nauce, kleje do użytku w przemy-
śle mechanicznym, kleje do użytku w przemyśle elektroop-
tycznym, kleje do użytku w przemyśle elektroakustycznym, 
kleje do użytku w przemyśle elektronicznym, kleje do użytku 
w przemyśle budowlanym, kleje do wstawiania szyb, kleje 
do wykańczania i gruntowania, kleje do wyrobów z cemen-
tu, kleje do zabezpieczania tynku, kleje do zapobiegania lu-
zowaniu się nakrętek do kół, kleje epoksydowe do użytku 
z betonem, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla prze-
mysłu, kleje, inne niż do artykułów papierniczych lub 
nie do użytku, domowego, kleje kauczukowe do użytku 
przemysłowego, kleje kauczukowe [inne niż do użytku do-
mowego lub do artykułów papierniczych], kleje [klejenie], 
kleje komercyjne [inne niż do artykułów papierniczych lub 
do użytku domowego], kleje konstrukcyjne do użytku w bu-
downictwie, kleje konstrukcyjne do użytku motoryzacyjne-
go, kleje kontaktowe, kleje lateksowe [nie do artykułów pa-
pierniczych lub do użytku domowego], kleje na bazie kau-
czuku do użytku przemysłowego, kleje na bazie kauczuku 
[inne niż do użytku domowego lub do artykułów papierni-
czych], kleje na bazie wody do użytku przemysłowego, kleje 
na bazie wody [inne niż do użytku domowego lub papierni-
czego], kleje pochodzenia syntetycznego do użytku prze-
mysłowego, kleje poliuretanowe, kleje powierzchniowe 
[nie do użytku medycznego, papierniczego lub domowego], 
kleje przemysłowe do użytku w budownictwie, kleje prze-
mysłowe do użytku w obróbce metali, kleje przemysłowe 
do użytku w instalacjach wodnokanalizacyjnych, kleje prze-
mysłowe do użytku w powlekaniu i uszczelnianiu, kleje prze-
wodzące [inne niż do użytku domowego lub z artykułami 
papierniczymi], kleje sitowe, kleje stosowane w materiałach 
wiążących [przemysłowe], kleje szybkowiążące do użytku 
przemysłowego, kleje termotopliwe [inne niż do artykułów 
papierniczych lub do użytku domowego], kleje topliwe, kleje 
utwardzane promieniami ultrafioletowymi do chipów pół-
przewodnikowych, kleje w płynie, inne niż do użytku domo-
wego lub do artykułów papierniczych, kleje z tworzyw 
sztucznych [nie do celów papierniczych lub domowych], 
kleje z żywicy syntetycznej do użytku przemysłowego, pa-
pier białkowany, papier chemiczny do oznaczeń analitycz-
nych, papier do fotokopiowania [sensybilizowany], papier 
do kopiarek elektrostatycznych [sensybilizowany], papier 
do kopiowania [sensybilizowany], papier do odbitek fotogra-
ficznych [sensybilizowany], papier do światłokopii, papier 
do testów chemicznych [światłoczuły], papier do zapisu [sen-
sybilizowany], papier dwuazowy, papier fotograficzny niena-
świetlony, papier fotograficzny o zwiększonej czułości 
do użycia w procesie termicznej sublimacji barwnika, papier 
fotograficzny [sensybilizowany chemicznie], papier fotome-
tryczny, papier kolorowy [światłoczuły], papier kserograficz-
ny [sensybilizowany], papier kurkumowy, papier lakmusowy, 
papier nasączony barem, papier negatywowy, papier od-
czynnikowy, papier pokryty tworzywem sztucznym [sensy-
bilizowany], papier powlekany [światłoczuły], papier przeźro-
czysty [światłoczuły], papier reaktywny, papier światłoczuły, 

papier światłoczuły do kopiowania, papier światłoczuły 
do użytku w obrazowaniu medycznym, papier świecący 
[światłoczuły], papier termiczny [sensybilizowany], papier 
termoczuły [światłoczuły], papier testowy, sensybilizowany, 
papier w postaci arkuszy [sensybilizowany], papier w postaci 
luźnych arkuszy [sensybilizowany], papier w postaci pasków 
służący do kopiowania [sensybilizowany], papier w postaci 
rolek [sensybilizowany], papier w postaci siatek [sensybilizo-
wany], papier w rolkach do komputerów [światłoczuły], pa-
pier w rolkach do użytku w kalkulatorach [sensybilizowany], 
papier w rolkach [światłoczuły], papier wrażliwy na ucisk, 
papier z chemicznie zwiększoną czułością do użycia w ter-
mografii, papier z powłoką foliową z domieszek żywicznych 
[sensybilizowany] , 6 metalowe pasy do wiązania. stosowane 
na opakowaniach, pudełka gotowe (opakowania) [metalo-
we], pudełka składane na płasko (opakowania) [metalowe], 
pakowanie i zawijanie (folie metalowe do -), pakowanie, owi-
janie i zawijanie wyrobów metalowych, aluminium (folia-), 
folia aluminiowa, folia aluminiowa laminowana papierem, 
folia cynowa [staniol], folia metalowa do gotowania, folia 
metalowa do pakowania przez zawijanie, folia metalowa 
do pakowania, blacha metalowa, taśma walcowana i zwój 
taśmy (szpula), taśma miedziana, taśma stalowa, taśma stalo-
wa [bednarka], kable (zaciski do -) metalowe, klamry [zaciski] 
metalowe, 16 automatyczne dozowniki taśmy klejącej 
do użytku biurowego, dozowniki taśmy klejącej do użytku 
domowego lub biurowego, dwustronna taśma klejąca 
do użytku biurowego, folie klejące do artykułów papierni-
czych, klajstry, kleje mączne do papieru lub do użytku do-
mowego [papki mączne], klej biurowy, klej do drewna 
do użytku domowego, klej kauczukowy do celów papierni-
czych, klej lateksowy do celów papierniczych lub domo-
wych, klej rybi [karuk] do papieru lub do użytku domowego, 
klej z alg do celów papierniczych, klej z czerwonych alg 
do celów papierniczych lub do użytku domowego (funori), 
klej z gumy arabskiej do użytku papierniczego lub domowe-
go, klej żelatynowy do użytku papierniczego lub domowe-
go, klej żelatynowy z krasnorostów do użytku biurowego lub 
domowego [funori], kleje do artykułów papierniczych, kleje 
do celów domowych, kleje do celów majsterkowania, kleje 
do celów papierniczych, kleje do materiałów biurowych lub 
do celów domowych, kleje do materiałów papierniczych lub 
do użytku domowego, kleje do materiałów piśmiennych lub 
do celów domowych, kleje do papieru lub do użytku domo-
wego, kleje do tkanin do użytku domowego, kleje do użytku 
artystycznego, kleje do użytku biurowego, kleje w sztyfcie 
do celów piśmiennych, kleje z brokatem do celów piśmienni-
czych, kleje z tworzyw sztucznych do użytku papierniczego 
lub domowego, materiały klejące do celów papierniczych 
lub do użytku domowego, nawilżacze do powierzchni kleją-
cych [artykuły biurowe], pasta skrobiowa [klej] do celów pa-
pierniczych lub do użytku domowego, pasty i inne substan-
cje klejące do artykułów papierniczych lub celów domo-
wych, podajniki do taśmy klejącej, taśma klejąca, taśma (kle-
jąca -) [artykuły papiernicze], taśma klejąca [materiały pi-
śmienne], taśma klejąca pakowa, taśmy klejące do celów pa-
pierniczych, taśmy klejące do pakowania, tkanina klejąca 
do materiałów piśmiennych, kartony do dostarczania towa-
rów, kartony do pakowania, kartony na prezenty, kartony 
z tektury do pakowania, materiały amortyzujące lub wyście-
lające wykonane z papieru używane jako opakowania, nie-
przepuszczające powietrza opakowania z papieru, opakowa-
nia kartonowe, opakowania książek, opakowania na prezen-
ty, opakowania na prezenty z tworzyw sztucznych, opako-
wania na żywność, opakowania z tworzyw sztucznych, 
szczelne opakowania z tektury, papier, papier termotransfe-
rowy, arkusze do pakowania z papieru, arkusze papieru [arty-
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kuły papiernicze], arkusze papieru zadrukowane jednostron-
nie, artykuły papiernicze do pisania, artykuły papiernicze 
na przyjęcia, materiały opakowaniowe [amortyzujące, 
do wyściełania] z papieru lub kartonu, materiały opakowa-
niowe wykonane z opartych na minerałach substytutach 
papieru, materiały opakowaniowe wykonane z papieru z re-
cyklingu, papier biblijny, papier celofanowy, papier celofano-
wy odporny na wilgoć, papier chłonny, papier cięty lasero-
wo, papier do celów domowych, papier do celów kuchen-
nych, papier do celów przemysłowych, papier do celów rę-
kodzielniczych, papier do drukarek laserowych, papier 
do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czu-
łością], papier do drukowania metodą sublimacji barwników, 
papier do druku cyfrowego, papier do elektrokardiografów, 
papier do etykietowania, papier do fotokopiarek, papier 
do kaligrafii, papier do kalkomanii, papier do kopiowania, pa-
pier do kopiowania bez kalki, papier do kopiowania pokryty 
tworzywem sztucznym, papier do korespondencji, papier 
do kreślenia [papier milimetrowy jako produkt gotowy], pa-
pier do maszyn do pisania, papier do maszyn rejestrujących, 
papier do otulania roślin, papier do owijania i pakowania, pa-
pier do owijania książek, papier do pakowania prezentów, 
papier do pakowania prochu strzelniczego, papier do pie-
czenia, papier do pisania [listowy], papier do przesyłania fak-
sów, papier do radiogramów, papier do reprodukcji, papier 
do składania origami, papier do użycia w branży graficznej, 
papier do użytku jako materiał na certyfikaty akcji (shoken-
shi), papier do użytku na stolach do badań, papier do użytku 
przy produkcji chust chirurgicznych, papier do użytku w pro-
dukcji tapet, papier do wykładania półek, papier do wyrobu 
papierów falistych, papier do wyrobu toreb i worków, papier 
do wyściełania, papier do zawijania, papier drukarski, papier 
drukarski superkalandrowany, papier elektrostatyczny, pa-
pier falisty, papier filtracyjny, papier filtracyjny [bibuła], papier 
firmowy, papier fluorescencyjny, papier gazetowy, papier hi-
gieniczny, papier i karton, papier ilustracyjny, papier imitują-
cy skórę, papier impregnowany parafiną [papier woskowa-
ny], papier japoński, papier japoński (torinoko-gami), papier 
kalandrowany, papier katalogowy, papier kserograficzny, pa-
pier kuchenny w rolkach, papier kwasoodporny, papier lami-
nowany, papier liniowany [gotowy produkt], papier listowy, 
papier listowy [produkty gotowe], papier listowy z nagłów-
kiem, papier mâché, papier manilowy, papier maskujący, pa-
pier matowy, papier matrycowy [gotowy produkt], papier 
metalizowany do pakowania prezentów, papier milimetro-
wy, papier mimeograficzny, papier na artykuły spożywcze, 
papier na czasopisma, papier na japońskie ekrany przesuw-
ne (shoji-gami), papier na japońskie wewnętrzne ścianki 
przesuwne (fusuma-gami), papier na koperty, papier 
na oprawy książek, papier na publikacje, papier na świadec-
twa posiadania akcji, papier na torebki i worki, papier na wi-
zytówki [produkt półprzetworzony], papier nasączony ole-
jem używany do pakowania, papier nutowy, papier o struk-
turze plastra miodu, papier odporny na pleśń, papier offseto-
wy, papier offsetowy do drukowania broszur, papier olejood-
porny, papier olejowy na papierowe parasolki (kasa-gami), 
papier pakowy [siarczanowy], papier parafinowany, papier 
parafinowany [inny niż do użytku w budownictwie], papier 
pelur, papier pergaminowy, papier pocztówkowy, papier po-
wlekany, papier powlekany do owijania kwiatów i kompozy-
cji kwiatowych, papier proofingowy, papier przebitkowy, 
papier (przyciski do -), papier rolowany do drukarek, papier 
rysunkowy, papier ryżowy, papier samokopiujący, papier sa-
moprzylepny, papier serwetkowy, papier srebrny, papier ste-
nograficzny, papier stosowany do produkcji torebek do her-
baty, papier świecący, papier syntetyczny, papier (taśmy z-), 
papier termoczuły, papier termotransferowy, papier tłusz-

czoodporny, papier toaletowy w rolkach, papier w arkuszach 
[artykuły piśmienne], papier w masowych ilościach, papier 
welinowy, papier włóknisty, papier wodoodporny, papier 
wodoodporny [inny niż używany w budownictwie], papier 
woskowany typu bond, papier wykonany z morwy papiero-
wej (kohzo-gami), papier wykonany z morwy papierowej 
(tengujosi), papier wysokiej jakości [typu bond], papier wyso-
kiej jakości z recyklingu [typu bond], papier xuan do chiń-
skiego malarstwa i kaligrafii, papier z makulatury, papier 
z miazgi drzewnej, papier z tkaniny, papier zabezpieczony, 
papier zawierający mikę, papier zeszytowy, folia, folia bąbel-
kowa do pakowania, folia do pakowania prezentów, folia ko-
rekcyjna do maszyn do pisania, folia przylepna z tworzyw 
sztucznych do opakowań, folia przylepna z tworzyw sztucz-
nych do pakowania, folia samoprzylegająca z tworzyw 
sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, folia spożywcza, folia 
wodoodporna z tworzyw sztucznych do pakowania, folia 
z octanu celulozy do zawijania, folia z octanu celulozy do pa-
kowania, folia z tworzyw sztucznych do pakowania, folia 
z tworzyw sztucznych do pakowania żywności, folia z two-
rzywa sztucznego do opakowywania, nawijana na rolkę folia 
z tworzywa sztucznego do pakowania żywności, nawijana 
na rolkę folia z tworzywa sztucznego do pakowania produk-
tów farmaceutycznych, nawijana na rolkę folia z tworzywa 
sztucznego do pakowania urządzeń elektronicznych, torby 
wyścielane folią bąbelkową do pakowania, dwustronna ta-
śma klejąca do użytku biurowego, dwustronna taśma przy-
lepna do użytku domowego, taśma do woreczków na żyw-
ność do użytku w zamrażarkach, taśma klejąca, taśma (kleją-
ca -) [artykuły papiernicze], taśma klejąca [materiały piśmien-
ne], taśma klejąca pakowa, taśma przylepna (dozowniki -) 
[artykuły biurowe], taśma uszczelniająca do celów biuro-
wych, drukowane etykietki papierowe, drukowane etykiety 
na bagaż, drukowane zabawne etykiety na butelki z winem, 
etykietki na prezenty, etykietki z ceną, etykiety adresowe, 
etykiety kartonowe na bagaż, etykiety nie z materiału tek-
stylnego, etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, 
etykiety papierowe do ścierania na mokro, etykiety papiero-
we na bagaż, etykiety przylepne z papieru, etykiety tekturo-
we, etykiety wysyłkowe, etykiety z papieru, etykiety z papie-
ru lub kartonu, maszyny do drukowania etykiet do użytku 
domowego i biurowego, papier do etykietowania, papiero-
we etykietki identyfikacyjne, papierowe etykietki na prezen-
ty, przenośne drukarki etykiet [sprzęt biurowy], samoprzy-
lepne etykiety drukowane, taśmy do przenośnych drukarek 
etykiet [artykuły biurowe], urządzenia do etykietowania 
do użytku biurowego, urządzenia ręczne do etykietowania, 
wzmocnione etykiety do materiałów piśmiennych, 17 arku-
sze powlekane substancjami klejącymi do użytku w produk-
cji, arkusze tworzyw sztucznych powlekane substancjami 
klejącymi, arkusze z tworzyw sztucznych pokryte klejem 
do użytku w produkcji, folie pokryte substancjami klejącymi 
do użytku w produkcji, folie z octanu celulozy używane przy 
produkcji taśm klejących, klejąca taśma uszczelniająca 
do spoin dachowych, klejące mieszanki uszczelniające, kleją-
ce mieszanki wodouszczelniające, kleje izolacyjne, materiały 
klejące w formie taśm [inne niż do użytku w gospodarstwie 
domowym, do użytku medycznego i artykuły papiernicze], 
materiały klejące w formie pasm [inne niż do użytku domo-
wego, medycznego, biurowego], nieprzepuszczalne taśmy 
klejące do koszy dachowych, nieprzepuszczalne taśmy kleją-
ce do krawędziowania dachów, opaski klejące do uszczelnia-
nia kartonów do użytku przemysłowego lub komercyjnego, 
papierowe taśmy klejące inne niż do gospodarstwa domo-
wego, celów medycznych lub papierniczych, paski pokryte 
substancjami klejącymi do stosowania w produkcji, srebrna 
taśma klejąca, taśma klejąca opakowaniowa, taśmy do kleje-
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nia błon fotograficznych, taśmy klejące do pakowania, inne 
niż do użytku w gospodarstwie domowym i z materiałami 
piśmiennymi, taśmy klejące do pokryć podłogowych, taśmy 
klejące do użytku z dywanami, taśmy klejące do zabezpie-
czania dywanów przed przesuwaniem się, taśmy klejące 
dwustronne [inne niż do użytku domowego, medycznego 
lub związanego z materiałami piśmiennymi], taśmy klejące, 
inne niż do artykułów papierniczych oraz inne niż do użytku 
medycznego lub domowego, taśmy klejące nie do użytku 
domowego, medycznego lub związanego z materiałami pi-
śmiennymi, taśmy, paski i błony klejące, taśmy powlekane 
substancjami klejącymi do użytku w produkcji, wodoodpor-
na taśma klejąca, gumowe opakowania do pojemników 
transportowych, materiały z tworzyw sztucznych w postaci 
wiórów do użytku jako opakowania, ochronne opakowania 
kauczukowe, opakowania [amortyzujące i wyściełające] 
z gumy, opakowania gumowe, opakowania gumowe [wy-
ściółka], klejąca taśma uszczelniająca do spoin dachowych, 
srebrna taśma klejąca, taśma antykorozyjna, folia do lamino-
wania (aktywowana cieplnie) z nadrukiem, folia laminacyjna 
do nakładania na podłoża, folia laminowana do nakładania 
na podłoże, folia polimerowa stosowana do produkcji obwo-
dów elektronicznych, folia polipropylenowa, inna niż do pa-
kowania, folia poliuretanowa do użytku przy laminowaniu 
szkła, folia poliuretanowa do użytku jako izolacja budowlana, 
folia poliuretanowa do użytku przy uszczelnianiu i izolacji 
budynków, folia poliuretanowa do użytku przy uszczelnianiu 
i izolowaniu, folia poliuretanowa do użytku jako ochrona 
przed wilgocią, folia poliuretanowa, inna niż do pakowania, 
folia rozdmuchiwana [inna niż do pakowania], folia z celulozy 
regenerowanej, inna niż do pakowania, folia z celulozy z su-
rowców wtórnych nie do pakowania, folia z octanu celulozy 
stosowana jako materiał do wypełniania inna niż do zawija-
nia], folia z tworzyw sztucznych do celów izolacyjnych, gru-
ba folia polipropylenowa, inna niż do pakowania, metalowa 
folia do izolacji budynków, taśma elektroizolacyjna, taśma 
elektryczna, taśma kauczukowa do izolacji, taśma klejąca 
opakowaniowa, taśma łączeniowa do płyt kartonowo-gipso-
wych, taśma maskująca, taśma maskująca do celów przemy-
słowych, taśma przylepna antypoślizgowa do zastosowania 
podłogowego, taśma samoprzylepna do opakowań, taśma 
uszczelniająca do połączeń rurowych, taśma uszczelniająca 
do użytku z izolowanym szkłem, taśma uszczelniająca 
do użytku w samochodach, taśma uszczelniająca do użytku 
domowego, taśma uszczelniająca z masy bitumicznej z war-
stwą metalu [inna niż dla budownictwa], wodoodporna ta-
śma klejąca, kauczuk syntetyczny, kauczuk syntetyczny 
w postaci arkuszy, kauczuk syntetyczny w postaci bloczków, 
kauczuk syntetyczny w postaci beli, zaciski do kabli z gumy, 
zaciski gumowe do rur, zaciski z gumy do kabli taśmowych.
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(540) (znak słowno-graficzny)
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(531) 27.05.01, 24.13.99
(510), (511) 42 usługi graficzne, usługi projektowe, projek-
towanie plakatów reklamowych, billboardów, katalogów, 
ulotek, prospektów, gadżetów, projektowanie dekoracji 
wnętrz, projektowanie opakowań, znaków towarowych i fir-
mowych oraz identyfikacji wizualnej marek, opracowywanie 
kompleksowych systemów identyfikacji wizualnej firm, na-

zewnictwo, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego 
i małej architektury, projektowanie stoisk wystawienniczych, 
projektowanie i tworzenie stron internetowych, webdesign, 
projektowanie stron korporacyjnych i wizerunkowych, pro-
jektowanie i tworzenie aplikacji typu desktop, mobilnych jak 
i www, wdrażanie systemów zarządzania treścią działających 
w oparciu o autorskie oprogramowanie, kreacja graficzna 
usługi fotograficzne, animacja telewizyjna, projektowania 
wnętrz targowych i wystawowych, stoisk ekspozycyjnych 
i wystawowych, stoisk targowych oraz promocyjnych, pro-
jektowanie wszelkich materiałów reklamowych oraz upo-
minków reklamowych: drobnych wyrobów pamiątkarskich 
ze skóry, szkła i porcelany oraz wykonywanie reklamowych 
projektów graficznych, projektowanie drukowanych mate-
riałów reklamowych, druków, plakatów, ulotek reklamowych 
oraz opakowań, w tym z papieru, tektury, prowadzenie ba-
dań i wdrożeń w zakresie wskazanych wyżej zadań na rzecz 
osób trzecich, usługi graficzne, tworzenie i utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, opracowywanie 
serwisów internetowych, web design, projektowanie stron 
korporacyjnych i wizerunkowych, doradztwo informatyczne 
w zakresie integracji biznesowych za pomocą narzędzi infor-
matycznych, projektowanie i tworzenie platform integracji 
biznesowych działających w modelu intranetu i ekstranetu, 
projektowanie i tworzenie aplikacji typu desktop, mobilnych 
jak i www, wdrażanie systemów zarządzania treścią działa-
jących w oparciu o autorskie oprogramowanie, udostępnia-
nie czasu dostępu do komputerowych baz danych, kreacja 
graficzna, corporate identity - projektowanie znaków oraz 
identyfikacji wizualnej marek, nazewnictwo, oznakowania 
przestrzenne, instalacje oprogramowania komputerowe-
go, opakowań, opracowywanie kompleksowych systemów 
identyfikacji wizualnej firm, projektowanie systemów kom-
puterowych, konwersja danych lub dokumentów na formę 
elektroniczną, usługi projektantów mody, projektowanie de-
koracji wnętrz, wzornictwo przemysłowe - stylizacja, usługi 
związane z projektowaniem graficznym [sztuka].

(210) 507018 (220) 2019 11 21
(731) MELANIUK MAREK PLUS BRAND, Radzyń Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MONTOWNIA MARKI

(531) 26.04.02, 26.01.03, 27.05.01
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna, w tym w szczególności: edukacja w za-
kresie w rozwoju i kreowania wizerunku firmy jej produktów 
usług oraz marki, edukacja w zakresie sprzedaży, promocji, 
reklamy, rozwoju osobistego, edukacja w zakresie grafiki 
komputerowej, programowania, edukacja z zakresie ochro-
ny prawnej marki, edukacja w zakresie fotografii, edukacja 
w zakresie gier w systemie on-line (z sieci informatycznej), 
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, or-
ganizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa 
kongresów, organizowanie konkursów, kształcenie praktycz-
ne (pokazy, szkolenia, prelekcje), organizowanie loterii, na-
grywanie i wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nagrywanie 
filmów na karty pamięci lub inne nośniki pamięci, organizo-
wanie i prowadzenie seminariów i webinarów, udostępnia-
nie publikacji elektronicznych on-line.
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(210) 507019 (220) 2019 11 21
(731) ZAWIŁA PIOTR Z LIFT TRANS, Jasło
(540) (znak słowny)
(540) MALINOWY NOS
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
butelek szklanych, balonów szklanych, słoików, dzban-
ków szklanych, lejków, sitek, filtrów, łyżek, korkociągów, 
mieszadeł, garnków, otwieraczy do butelek, kubków, po-
jemników fermentacyjnych, wiader do płukania, za po-
średnictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci 
Internet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej zakrętek 
do butelek, korków do butelek, kapsli, beczek drewnia-
nych, beczek szklanych, zamknięć do pojemników i bute-
lek, regałów na butelki, za pośrednictwem stacjonarnych 
punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej samoprzylepnych etykiet drukowa-
nych i książek dotyczących domowej produkcji napojów 
alkoholowych, za pośrednictwem stacjonarnych punktów 
sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej w zakresie drożdży gorzelniczych, drożdży 
winiarskich dodatków smakowych do wina, dodatków 
smakowych do piwa, dodatków smakowych do nale-
wek, esencji smakowych, koncentratów owocowych, za-
prawek do alkoholu, przypraw, zestawów piwowarskich, 
za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży 
oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej w zakresie pożywek dla drożdży, enzymów do użytku 
w napojach, środków do klarowania win i soków, węgla 
aktywnego, za pośrednictwem stacjonarnych punktów 
sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej ekstraktów napojów alkoholowych, za pośred-
nictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci In-
ternet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie 
aparatury destylacyjnej, urządzeń destylacyjnych, tabore-
tów gazowych, aparatury do produkcji wina, za pośred-
nictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci 
Internet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej alkoholo-
mierzy, cukromierzy, termometrów, menzurek, za pośred-
nictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci In-
ternet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej akcesoriów 
do domowego wyrobu wędlin, w szczególności szynko-
warów, haków do wędzenia mięs, za pośrednictwem sta-
cjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej akcesoriów do domo-
wego wyrobu serów, w szczególności form serowarskich, 
pędzli serowarskich, za pośrednictwem stacjonarnych 
punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej urządzeń do przerobu owoców, 
w szczególności wyciskarek do owoców, rozdrabniarek 
do owoców, drylownic, sokowników, pras do owoców, 
za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży 
oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
akcesoriów do zlewania trunków, w szczególności węży-
ków, rurek fermentacyjnych, za pośrednictwem stacjonar-
nych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprze-
daży detalicznej i hurtowej drobnego AGD w szczególno-
ści wag kuchennych, moździerzy, korkownic, kapslownic, 
zaciskarek do butelek, za pośrednictwem stacjonarnych 
punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w zakresie środków do dezynfekcji 
butelek, za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprze-
daży oraz sieci Internet.

(210) 507020 (220) 2019 11 21
(731) SOLGAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) FEMALE MULTIPLE
(510), (511) 5 mineralne suplementy diety, odżywcze suple-
menty, preparaty witaminowe.

(210) 507026 (220) 2019 11 21
(731) ZAWIŁA PIOTR Z LIFT TRANS, Jasło
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Malinowy nos.pl

(531) 02.01.01, 02.01.18, 02.01.23, 11.03.01, 27.05.01, 27.05.05, 
27.05.17, 29.01.15

(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej bu-
telek szklanych, balonów szklanych, słoików, dzbanków 
szklanych, lejków, sitek, filtrów, łyżek, korkociągów, miesza-
deł, garnków, otwieraczy do butelek, kubków, pojemników 
fermentacyjnych, wiader do płukania, za pośrednictwem 
stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej zakrętek do butelek, kor-
ków do butelek, kapsli, beczek drewnianych, beczek szkla-
nych, zamknięć do pojemników i butelek, regałów na bu-
telki, za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży 
oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
samoprzylepnych etykiet drukowanych i książek dotyczą-
cych domowej produkcji napojów alkoholowych, za po-
średnictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci 
Internet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie 
drożdży gorzelniczych, drożdży winiarskich, dodatków sma-
kowych do wina, dodatków smakowych do piwa, dodatków 
smakowych do nalewek, esencji smakowych, koncentratów 
owocowych, zaprawek do alkoholu, przypraw, zestawów 
piwowarskich, za pośrednictwem stacjonarnych punktów 
sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej w zakresie pożywek dla drożdży, enzymów 
do użytku w napojach, środków do klarowania win i soków, 
węgla aktywnego, za pośrednictwem stacjonarnych punk-
tów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej ekstraktów napojów alkoholowych, za po-
średnictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci 
Internet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie 
aparatury destylacyjnej, urządzeń destylacyjnych, taboretów 
gazowych, aparatury do produkcji wina, za pośrednictwem 
stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej alkoholomierzy, cukromie-
rzy, termometrów, menzurek, za pośrednictwem stacjonar-
nych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzeda-
ży detalicznej i hurtowej akcesoriów do domowego wyrobu 
wędlin, w szczególności szynkowarów, haków do wędzenia 
mięs, za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży 
oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
akcesoriów do domowego wyrobu serów, w szczególności 
form serowarskich, pędzli serowarskich, za pośrednictwem 
stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej urządzeń do przerobu owo-
ców, w szczególności wyciskarek do owoców, rozdrabnia-
rek do owoców, drylownic, sokowników, pras do owoców, 
za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz 
sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej akceso-
riów do zlewania trunków, w szczególności wężyków, rurek 
fermentacyjnych, za pośrednictwem stacjonarnych punktów 
sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej drobnego agd w szczególności wag kuchennych, 
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moździerzy, korkownic, kapslownic, zaciskarek do butelek, 
za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz 
sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-
kresie środków do dezynfekcji butelek, za pośrednictwem 
stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet.

(210) 507039 (220) 2019 11 21
(731) KWIATKOWSKI ANDRZEJ F.H.U. 2 CONNECT, Sieradz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Browar Kontraktowy Piwny Dwór 2016 

GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI SIERADZKIE 
PIWO JASNE PEŁNE Piwo rzemieślnicze owiane 
historią sieradzkiego browarnictwa Czy wiesz 
że: 15 listopada 1902r. przez Sieradz przejechała 
pierwsza lokomotywa parowa, nowo powstałej 
linii Kolei Żelaznej? Łączyła ona Kalisz przez Sieradz 
z Warszawą. Tę drogę i jej możliwości I Sieradzki 
Browar Parowy wykorzystał do szybkiego transportu 
swoich trunków, między innymi Jasne Pełne, na inne 
dalekie rynki światowe. Piwo z Sieradza trafiło 
do Wiednia i Petersburga. Chcemy przypomnieć 
historię i smak zacnego sieradzkiego rzemiosła.

(531) 25.01.01, 25.01.15, 18.01.12, 07.01.10, 27.05.01, 27.05.05, 
27.05.09, 25.05.03, 25.07.15, 29.01.15

(510), (511) 32 piwo.

(210) 507043 (220) 2019 11 21
(731) KWIATKOWSKI ANDRZEJ F.H.U. 2 CONNECT, Sieradz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Browar Kontraktowy Piwny Dwór 2016

(531) 07.01.10, 26.01.04, 26.01.16, 05.11.15, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 21 kufle do piwa, dzbanki do piwa, szklanki 
do piwa, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne 
napoje bezalkoholowe, 41 usługi w zakresie organizacji wy-
poczynku i rekreacji, usługi w zakresie organizowania, pro-
wadzenia i obsługi kongresów, zjazdów, sympozjów, semi-
nariów, konferencji, szkoleń, wystaw z dziedziny kultury lub 
edukacji, usługi w zakresie organizowania rozrywki, prowa-

dzenie parków rozrywki, usługi w zakresie organizowania, 
prowadzenia i obsługi: imprez artystycznych, estradowych, 
kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, spektakli, koncer-
tów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów, konkur-
sów, turniejów, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów 
ogni sztucznych i/lub laserów, imprez plenerowych, usługi 
w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi dyskotek 
i nocnych klubów, usługi klubowe, 43 usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, usługi gastronomiczne, prowadzenie 
piwiarni, restauracje, winiarnie, jadłodajnie, stołówki, pizze-
rie, kawiarnie, kafeterie, bary, bary szybkiej obsługi, fast fo-
ody, snack bary, bufety, puby, bistra, cukiernie, usługi w za-
kresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakre-
sie bankietów, usługi kateringowe, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), 
przygotowywanie dań (żywność, napoje) na zamówienie 
oraz ich dostawa, organizacja przyjęć, udostępnianie po-
mieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie 
biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, konferen-
cje, zjazdy, sympozja, usługi w zakresie zapewniania obiek-
tów na uroczystości, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej 
i zastawy stołowej, tymczasowe zakwaterowanie, zakwate-
rowanie.

(210) 507052 (220) 2019 11 21
(731) PAŃSTWOWA UCZELNIA IM. STEFANA BATOREGO, 

Skierniewice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S:

(531) 27.05.21, 24.17.01, 24.17.02, 29.01.01
(510), (511) 16 artykuły biurowe, broszury, czasopisma, ka-
lendarze, katalogi, książki, materiały szkoleniowe i instrukta-
żowe, papier, periodyki, podręczniki, prospekty, publikacje 
drukowane, reprodukcje graficzne, 35 aktualizacja i utrzymy-
wanie danych w komputerowych bazach danych, aktualiza-
cja i utrzymywanie informacji w rejestrach, badania opinii 
publicznej, badania rynkowe, organizowanie targów w ce-
lach handlowych lub reklamowych, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, reklama, wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, 41 doradztwo zawodowe, in-
formacja o edukacji, kształcenie praktyczne (pokazy), kursy 
korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie konferen-
cji, kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów, publiko-
wanie książek, publikowanie on-line książek elektronicznych, 
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, tłumaczenia, 
usługi biblioteczne, usługi edukacyjne świadczone przez 
szkoły, usługi w zakresie oświaty (nauczanie na studiach sta-
cjonarnych, zaocznych, podyplomowych, doktoranckich), 
wyższe uczelnie (edukacja w zakresie nauki, kultury, sportu 
i rekreacji), 42 badania naukowe, badania techniczne, prace 
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób 
trzecich, projektowanie oprogramowania komputerowego, 
opracowywanie programów komputerowych, 45 badania 
prawne, usługi w zakresie przygotowania dokumentów 
prawnych, zarządzanie prawami autorskim.
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(210) 507054 (220) 2019 11 21
(731) PAŃSTWOWA UCZELNIA IM. STEFANA BATOREGO, 

Skierniewice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S: Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego

(531) 29.01.01, 27.05.01, 24.17.01, 24.17.25, 24.17.02
(510), (511) 16 artykuły biurowe, broszury, czasopisma, kalen-
darze, katalogi, książki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
papier, periodyki, podręczniki, prospekty, publikacje drukowa-
ne, reprodukcje graficzne, 35 aktualizacja i utrzymywanie da-
nych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzy-
mywanie informacji w rejestrach, badania opinii publicznej, 
badania rynkowe, organizowanie targów w celach handlo-
wych lub reklamowych, pozyskiwanie danych do komputero-
wych baz danych, reklama, wystawy w celach handlowych lub 
reklamowych, 41 doradztwo zawodowe, informacja o eduka-
cji, kształcenie praktyczne (pokazy), kursy korespondencyjne, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, semina-
riów, sympozjów, warsztatów, publikowanie książek, publiko-
wanie on-line książek elektronicznych, publikowanie tekstów 
innych niż reklamowe, tłumaczenia, usługi biblioteczne, usługi 
edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi w zakresie oświa-
ty (nauczanie na studiach stacjonarnych, zaocznych, podyplo-
mowych, doktoranckich), wyższe uczelnie (edukacja w zakre-
sie nauki, kultury, sportu i rekreacji), 42 badania naukowe, ba-
dania techniczne, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi 
produktami dla osób trzecich, projektowanie oprogramowa-
nia komputerowego, opracowywanie programów kompute-
rowych, 45 badania prawne, usługi w zakresie przygotowania 
dokumentów prawnych, zarządzanie prawami autorskimi.

(210) 507055 (220) 2019 11 21
(731) PAŃSTWOWA UCZELNIA IM. STEFANA BATOREGO, 

Skierniewice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S: początek wielkiego planu

(531) 29.01.01, 27.05.01, 24.17.01, 24.17.02, 24.17.25
(510), (511) 16 artykuły biurowe, broszury, czasopisma, kalen-
darze, katalogi, książki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
papier, periodyki, podręczniki, prospekty, publikacje drukowa-
ne, reprodukcje graficzne, 35 aktualizacja i utrzymywanie da-
nych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzy-
mywanie informacji w rejestrach, badania opinii publicznej, 
badania rynkowe, organizowanie targów w celach handlo-
wych lub reklamowych, pozyskiwanie danych do komputero-
wych baz danych, reklama, wystawy w celach handlowych lub 
reklamowych, 41 doradztwo zawodowe, informacja o eduka-
cji, kształcenie praktyczne (pokazy), kursy korespondencyjne, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, semina-
riów, sympozjów, warsztatów, publikowanie książek, publiko-
wanie on-line książek elektronicznych, publikowanie tekstów 
innych niż reklamowe, tłumaczenia, usługi biblioteczne, usługi 
edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi w zakresie oświa-
ty (nauczanie na studiach stacjonarnych, zaocznych, podyplo-
mowych, doktoranckich), wyższe uczelnie (edukacja w zakre-
sie nauki, kultury, sportu i rekreacji), 42 badania naukowe, ba-

dania techniczne, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi 
produktami dla osób trzecich, projektowanie oprogramowa-
nia komputerowego, opracowywanie programów kompute-
rowych, 45 badania prawne, usługi w zakresie przygotowania 
dokumentów prawnych, zarządzanie prawami autorskimi.

(210) 507059 (220) 2019 11 22
(731) Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc., 

Reynoldsburg, US
(540) (znak słowny)
(540) FIRST LOVE
(510), (511) 3 produkty perfumeryjne, woda perfumowana, 
balsamy do ciała, mgiełki do ciała, perfumowane kosmetyki 
w aerozolu do ciała.

(210) 507063 (220) 2019 11 22
(731) ICEBERG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.18
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 507069 (220) 2019 11 20
(731) DRAGO ENTERTAINMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.15.17
(510), (511) 9 oprogramowanie gier, platformy oprogramo-
wania komputerowego, nagrane lub do pobrania.

(210) 507070 (220) 2019 11 22
(731) LANCEWICZ ANETTA GASTRO SERWIS, Karzcino
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R REVEKOLL
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(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.11, 25.01.09, 25.01.13
(510), (511) 6 ogrodzenia metalowe, okucia metalowe, 
barierki, bramki metalowe, boazerie metalowe, bramy 
metalowe, odrzwia i drzwi metalowe, parkany metalowe, 
zawiasy metalowe, słupy i słupki metalowe, wsporniki me-
talowe.

(210) 507072 (220) 2019 11 22
(731) ROGÓŻ ANDRZEJ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MINDFLIX
(510), (511) 35 usługi przetwarzania danych on-line, rekla-
my on-line, usługi reklamowe i marketingowe on-line, ze-
stawianie katalogów biznesowych on-line, udostępnianie 
on-line przewodników reklamowych zawierających towary 
i usługi osób trzecich prowadzących handel on-line w In-
ternecie, skomputeryzowane usługi w zakresie składania za-
mówień on-line, dostarczanie przewodników reklamowych 
do przeszukiwania konsultowanych on-line, reklama on-line 
za pośrednictwem komputerowej sieci: komunikacyjnej, 
usługi on-line z zakresu nawiązywania kontaktów bizneso-
wych, promocja on-line sieci komputerowych i stron inter-
netowych, reklama on-line za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, reklama towarów i usług sprzedawców on-line 
za pośrednictwem przewodnika on-line do przeszukiwania, 
usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, usłu-
gi przetwarzania danych w trybie on-line, usługi aukcyjne  
on-line za pośrednictwem Internetu, reklama on-line poprzez 
komputerowe sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji 
gospodarczych i handlowych on-line, dostarczanie informacji 
biznesowych i handlowych on-line, usługi aukcji on-line dla 
osób trzecich, usługi w zakresie zamówień on-line, świadcze-
nie usług porównania cen on-line, publikowanie materiałów 
reklamowych on-line, usługi zarządzania społecznością on-line, 
porównywanie usług finansowych on-line, usługi aukcyjne 
on-line, udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlo-
wych on-line w Internecie, przeprowadzanie ankiet badaw-
czych on-line z zakresu zarządzania firmą, świadczenie usług 
w zakresie katalogów informacji handlowych on-line, prowa-
dzenie wystaw w ramach wirtualnych targów handlowych 
on-line, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w za-
kresie torebek, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-li-
ne w zakresie zabawek, organizowanie subskrypcji w zakresie 
publikacji on-line dla osób trzecich, zawieranie transakcji han-
dlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line, usługi sprze-
daży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów 
bagażowych, usługi sklepów detalicznych on-line związane 
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi han-
dlu detalicznego on-line w zakresie muzyki cyfrowej do po-
brania, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie dzwon-
ków telefonicznych do pobrania, promowanie muzyki innych 
poprzez dostarczanie portfolio on-line za pośrednictwem 
witryn internetowych, rozpowszechnianie reklam dla osób 
trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej on-line w Internecie, 
usługi handlu detalicznego on-line obejmującego nagraną 
muzykę i nagrane filmy do pobrania, świadczenie usług admi-
nistracyjnych dla instytucji akademickich w zakresie zapisów 
na kursy on-line, promowanie projektów innych osób poprzez 
udostępnianie portfolio on-line za pośrednictwem strony 
internetowej, reklama poprzez przesyłanie materiałów rekla-
mowych on-line dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci 
komunikacyjne, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie 
muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi handlowe 
on-line, w ramach których sprzedający wystawiają produkty 
na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu.

(210) 507076 (220) 2019 11 22
(731) BAWOLSKI MACIEJ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EVERGREEN MODELS
(510), (511) 35 usługi modelek i modeli do celów reklamo-
wych lub promocji sprzedaży, promocja sprzedaży i reklamy, 
impresariat w działalności artystycznej, pośrednictwo pracy, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, organizowanie targów w celach handlowych 
lub reklamowych, reklama billboardowa, reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowej, rekrutacja personelu, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizacja wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, przygotowywanie 
reklam prasowych, reklamy radiowe, reklama telewizyjna.

(210) 507082 (220) 2019 11 22
(731) SZUNKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APTEKA PULS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.09.01, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna stacjonarna oraz on-line 
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych 
oraz zaopatrzenia medycznego, usługi sprzedaży detalicznej 
stacjonarnej oraz on-line w związku ze sprzętem medycznym, 
usługi sklepów detalicznych on-line związane z produktami 
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi handlu detaliczne-
go stacjonarnego oraz on-line w zakresie preparatów farma-
ceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów 
medycznych, usługi sprzedaży detalicznej stacjonarnej oraz 
on-line w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży 
detalicznej stacjonarnej oraz on-line w związku z produk-
tami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej stacjonar-
nej oraz on-line w związku z przyborami higienicznymi dla 
ludzi, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
artykułów kosmetycznych, 44 porady w zakresie farmako-
logii, przygotowywanie i wydawanie lekarstw, sporządzanie 
leków recepturowych przez farmaceutów, sporządzanie re-
ceptur w aptekach, udzielanie informacji dotyczących medy-
cyny, udzielanie informacji dotyczących przygotowywania 
i wydawania leków, udzielanie informacji farmaceutycznych,  
udzielanie informacji pacjentom w zakresie zażywania leków, 
usługi doradcze dotyczące farmaceutyków, usługi doradcze 
i informacyjne dotyczące produktów biofarmaceutycznych,  
usługi doradcze i informacyjne świadczone za pośrednic-
twem Internetu, związane z produktami farmaceutycznymi, 
usługi doradcze i informacyjne związane z produktami far-
maceutycznymi, usługi doradcze świadczone przez apteki, 
usługi doradcze w zakresie farmakologii, usługi doradztwa 
farmaceutycznego, usługi farmaceutyczne w zakresie spo-
rządzania leków recepturowych, wydawanie środków far-
maceutycznych, doradztwo świadczone za pośrednictwem 
Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, konsultacje 
dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące kosme-
tyków, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi 
doradcze dotyczące urody, usługi doradcze związane z pie-
lęgnacją skóry, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, 
doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, udzielanie informa-
cji w zakresie suplementów diety i odżywiania, udzielanie 
informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi, 
usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], doradztwo 
dotyczące ochrony zdrowia.
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(210) 507088 (220) 2019 11 22
(731) DRAGO ENTERTAINMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.17
(510), (511) 9 oprogramowanie gier, platformy oprogramo-
wania komputerowego, nagrane lub do pobrania.

(210) 507089 (220) 2019 11 22
(731) SZUNKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DROGERIA INTERNETOWA PULS dla zdrowia

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 02.09.01, 26.11.02, 
26.11.05, 26.11.12

(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-
-line w zakresie artykułów i produktów kosmetycznych, der-
mokosmetycznych, sprzętu medycznego, urządzeń medycz-
nych, suplementów diety, produktów dietetycznych, usługi 
sprzedaży detalicznej stacjonarnej oraz on-line w związku 
ze sprzętem medycznym, usługi sklepów detalicznych on-
-line związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyj-
nymi, usługi sprzedaży detalicznej stacjonarnej oraz on-line 
w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży detalicz-
nej stacjonarnej oraz on-line w związku z produktami diete-
tycznymi, usługi sprzedaży detalicznej stacjonarnej oraz on-
-line w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów ko-
smetycznych, 44 doradztwo świadczone za pośrednictwem 
Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, konsultacje 
dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące kosme-
tyków, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi 
doradcze dotyczące urody, usługi doradcze związane z pie-
lęgnacją skóry, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, 
doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, udzielanie informa-
cji w zakresie suplementów diety i odżywiania, udzielanie 
informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi, 
usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], doradztwo 
dotyczące ochrony zdrowia.

(210) 507091 (220) 2019 11 22
(731) THERMOPLAST PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Libiąż
(540) (znak słowny)

(540) THERMOPLAST
(510), (511) 1 nieprzetworzone tworzywa sztuczne, nie-
przetworzone tworzywa sztuczne do użytku przemysłowe-
go, tworzywa sztuczne w stanie surowym w każdej postaci, 
polipropylen [materiał surowy], mieszanki do formowania 
o konsystencji ciasta [stosowane w procesach formowania 
tłocznego i wtryskowego], mieszaniny polichlorku winylu 
[nieprzetworzone], 7 maszyny do przetwarzania tworzyw 
sztucznych, maszyny separujące [do przetwarzania che-
micznego], maszyny do ekstrakcji odpadów, urządzenia 
do odzyskiwania odpadów [maszyny], maszyny do przerobu 
gumy, maszyny do recyklingu, 17 profile uszczelniające nie-
metalowe, produkty z tworzyw sztucznych w formie profili 
[półobrobione], materiały z tworzyw sztucznych w formie 
profilów [półprodukty], taśma maskująca, listwy izolacyjne, 
materiały wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, wy-
tłaczane tworzywa sztuczne [półprodukty], materiały z two-
rzyw sztucznych w postaci pasków [półprodukty], tworzywa 
sztuczne w formie arkuszy, folii, bloków, prętów i rurek, folie 
elastyczne z tworzyw sztucznych inne niż do pakowania, 
mieszaniny polichlorku winylu [półprzetworzone], materiał 
z tworzywa sztucznego w postaci wytłaczanej do użytku 
w produkcji, guma, kauczuk, 20 profile i ornamenty wytła-
czane z tworzyw sztucznych do mebli, elementy meblowe, 
listwy z tworzywa sztucznego do ochrony krawędzi mebli, 
żaluzje wewnętrzne listwowe, rolety do użytku wewnętrzne-
go, cokoły [meble], 40 przetwarzanie tworzyw sztucznych, 
recykling, obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw 
sztucznych, wytłaczanie tworzyw sztucznych, formowanie 
materiałów z tworzyw sztucznych, usługi recyklingowe, 
przetwarzanie gumy.

(210) 507095 (220) 2019 11 22
(731) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC 

I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBSS biomed PROBIOTIC suplement diety 

SKUTECZNA OCHRONA PRZY ANTYBIOTYKOTERAPII 
10 miliardów aktywnych bakterii Lactobacillus 
rhamnosus 573 10 kapsułek produkt bezglutenowy 
8°C 2°C

(531) 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 5 leki dla ludzi, lekarstwa, leki wydawane bez 
recepty, preparaty farmaceutyczne, farmaceutyki i naturalne 
środki lecznicze, probiotyki (suplementy), preparaty probio-
tyczne do celów medycznych pomagające w utrzymaniu 
naturalnej równowagi flory w układzie trawiennym, leki po-
mocnicze [wspierające] do celów medycznych, preparaty 
i substancje farmaceutyczne, preparaty i substancje leczni-
cze, suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, mineral-
ne suplementy diety, mineralne suplementy diety dla ludzi, 
kapsułki do celów leczniczych, kapsułki do celów farmaceu-
tycznych.
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(210) 507100 (220) 2019 11 25
(731) SOBIANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Parczew
(540) (znak słowny)
(540) EKOGROSZEK QUEEN
(510), (511) 4 węgiel i produkty węglowe, węgiel kamien-
ny, węgiel brunatny, antracyt, węgiel drzewny, mieszaniny 
węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, pa-
liwa na bazie miału węglowego, pył węglowy jako paliwo, 
koks, paliwa mineralne, paliwa w formie brykietów, pelletów, 
granulek, brykiety: węgla kamiennego, węgla brunatnego, 
węgla drzewnego, torfu, brykiety paliwowe, pellet węglowy, 
pellet drzewny, ekogroszek, groszek, kostka, orzech, ekolo-
giczne paliwa węglowe, paliwa zgazowane i ich mieszanki, 
mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, 
35 sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem In-
ternetu węgla i produktów węglowych, a zwłaszcza węgla 
kamiennego, węgla brunatnego, antracytu, węgla drzew-
nego, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, 
miału węglowego, paliw na bazie miału węglowego, pyłu 
węglowego jako paliwa, koksu, paliw mineralnych, paliw 
w formie brykietów, pelletów, granulek, brykietów: węgla 
kamiennego, węgla brunatnego, węgla drzewnego, torfu, 
brykietów paliwowych, pelletu węglowego, pelletu drzew-
nego, ekogroszku, groszku, kostki, orzecha, ekologicznych 
paliw węglowych, paliw zgazowanych i ich mieszanek, mie-
szanin węgla z biomasą, mieszanin węgla z odpadami, sprze-
daż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem Internetu: 
materiałów budowlanych, środków ochrony roślin, nasion, 
nawozów, w tym nawozów rolniczych, nawozów ogrodni-
czych, nawozów azotowych, sprzedaż i skup zbóż, usługi 
eksportowo - importowe zboża na zlecenie osób trzecich, 
działalność w zakresie reklamy, promocji, marketingu i zarzą-
dzania, działalność handlowa polegająca na kojarzeniu kon-
trahentów, pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, zarządzanie sprzedażą w zakresie węgla 
i produktów węglowych, 39 konfekcjonowanie węgla i pro-
duktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja, dosta-
wy i magazynowanie węgla i produktów węglowych, usługi 
transportowe, składowanie zbóż na zlecenie osób trzecich, 
40 obróbka i przetwarzanie węgla i produktów węglowych.

(210) 507102 (220) 2019 11 25
(731) DEMIR AHMET, Wólka Kosowska
(540) (znak słowny)
(540) ESQUIRE
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 507112 (220) 2019 11 25
(731) SOBIANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Parczew
(540) (znak słowny)
(540) EKOGROSZEK KING
(510), (511) 4 węgiel i produkty węglowe, węgiel kamien-
ny, węgiel brunatny, antracyt, węgiel drzewny, mieszaniny 
węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, pa-
liwa na bazie miału węglowego, pył węglowy jako paliwo, 
koks, paliwa mineralne, paliwa w formie brykietów, pelletów, 
granulek, brykiety: węgla kamiennego, węgla brunatnego, 
węgla drzewnego, torfu, brykiety paliwowe, pellet węglowy, 
pellet drzewny, ekogroszek, groszek, kostka, orzech, ekolo-
giczne paliwa węglowe, paliwa zgazowane i ich mieszanki, 
mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, 
35 sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem In-
ternetu węgla i produktów węglowych, a zwłaszcza węgla 

kamiennego, węgla brunatnego, antracytu, węgla drzew-
nego, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, 
miału węglowego, paliw na bazie miału węglowego, pyłu 
węglowego jako paliwa, koksu, paliw mineralnych, paliw 
w formie brykietów, pelletów, granulek, brykietów: węgla 
kamiennego, węgla brunatnego, węgla drzewnego, torfu, 
brykietów paliwowych, pelletu węglowego, pelletu drzew-
nego, ekogroszku, groszku, kostki, orzecha, ekologicznych 
paliw węglowych, paliw zgazowanych i ich mieszanek, mie-
szanin węgla z biomasą, mieszanin węgla z odpadami, sprze-
daż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem Internetu: 
materiałów budowlanych, środków ochrony roślin, nasion, 
nawozów, w tym nawozów rolniczych, nawozów ogrodni-
czych, nawozów azotowych, sprzedaż i skup zbóż, usługi 
eksportowo-importowe zboża na zlecenie osób trzecich, 
działalność w zakresie reklamy, promocji, marketingu i za-
rządzania, działalność handlowa polegająca na kojarzeniu 
kontrahentów, pośrednictwo handlowe, promocja sprzeda-
ży dla osób trzecich, zarządzanie sprzedażą w zakresie węgla 
i produktów węglowych, 39 konfekcjonowanie węgla i pro-
duktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja, dosta-
wy i magazynowanie węgla i produktów węglowych, usługi 
transportowe, składowanie zbóż na zlecenie osób trzecich, 
40 obróbka i przetwarzanie węgla i produktów węglowych.

(210) 507117 (220) 2019 11 25
(731) BESTBET24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BestBet24 BUKMACHER!

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.07.01, 24.17.04
(510), (511) 28 automaty do gier hazardowych, automaty 
wrzutowe [urządzenia do hazardu], 38 zapewnienie dostępu 
do witryn internetowych z grami hazardowymi i zwykłymi, 
41 hazard, administrowanie loteriami na rzecz osób trzecich, 
bukmacherstwo [przyjmowanie zakładów na wyścigi kon-
ne], losowanie nagród [loterie], organizowanie loterii, prowa-
dzenie gier losowych dla wielu graczy, prowadzenie loterii, 
prowadzenie loterii na rzecz osób trzecich, udostępnianie 
obiektów i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], usługi hazar-
dowe on-line, usługi loterii, usługi organizowania zakładów, 
usługi w zakresie notowań wyników sportowych, usługi 
w zakresie zakładów piłkarskich, usługi w zakresie zakładów 
sportowych on-line, usługi w zakresie zakładów sportowych, 
usługi związane z kasynami, grami na pieniądze i grami 
hazardowymi, zakłady, administrowanie [organizacja] grą 
w pokera, gry losowe, wypożyczanie automatów do gry, gry 
oferowane on-line (w sieci informatycznej), usługi rozrywko-
we związane z automatami do gry, udostępnianie obiektów 
i sprzętu do kasyn i gier hazardowych.

(210) 507120 (220) 2019 11 25
(731) TIMOSZUK ANATOL, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) Hotel Leśny Białystok
(510), (511) 43 hotele, pensjonaty, zapewnianie zakwate-
rowania na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc w hotelach, 
domy turystyczne, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt 
czasowy.
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(210) 507179 (220) 2019 11 25
(731) CREATON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz
(540) (znak słowny)
(540) KODA
(510), (511) 19 dachówki ceramiczne.

(210) 507180 (220) 2019 11 25
(731) CODEWAVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 26.01.01, 26.01.03, 
26.01.12, 26.11.01, 26.11.13

(510), (511) 42 projektowanie oprogramowania kompute-
rowego.

(210) 507184 (220) 2019 11 25
(731) BEDNAREK BARTŁOMIEJ SŁAWOMIR, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hljk

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 12 hulajnogi, części i akcesoria do pojazdów lą-
dowych, 25 odzież, buty sportowe, nakrycia głowy.

(210) 507190 (220) 2019 11 26
(731) MAJEWSKI DANIEL DM PROMOTION, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) DEYNN BEAUTY
(510), (511) 3 dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne], 
kremy perfumowane, perfumowane kosmetyki w aerozolu 
do ciała, perfumowane wody toaletowe, perfumy, spraye 
do ciała, woda perfumowana, woda toaletowa, zapachowe 
kremy i płyny do pielęgnacji ciała, zapachy, balsamy samo-
opalające [kosmetyki], błyszczyki do ust, brokat do twarzy, 
brokat do twarzy i ciała, cienie do powiek, etui na szmin-
kę, eyelinery, eyelinery w ołówku, fluid do makijażu, kleje 
do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, kolorowe kosmety-
ki do oczu, kompaktowe kosmetyki do makijażu, korektor 
do twarzy, kosmetyczne pudry do twarzy, kosmetyki brązu-
jąco - opalizujące, kosmetyki do brwi, kosmetyki do ust, kred-
ki do makijażu, kredki do ust, kremy kosmetyczne, ołówki 
do brwi, palety błyszczyków do ust, palety cieni do powiek, 
prasowany puder do twarzy, produkty kolorowe do po-
liczków, pudry w kamieniu [kosmetyki], róż, róż do twarzy, 
szminki do ust, tusz do brwi, tusze do rzęs, wydłużające tusze 
do rzęs, kremowe mydło do ciała, mydła, mydła do rąk, my-
dła do pielęgnacji ciała, mydła kosmetyczne, mydła w kremie 
do mycia, mydła w płynie do kąpieli, peelingi złuszczające 
do stóp, peelingi złuszczające do rąk, szampony do ciała, żele 
do użytku kosmetycznego, żele pod prysznic, aromatyczne 
olejki do kąpieli, kule do kąpieli nasączone kosmetykami, 
olejkami i barwnikami, musująca piana do kąpieli, mydło 
do kąpieli, olejek do kąpieli, perełki zawierające kosmetyki 

do kąpieli, piana do kąpieli, sole zapachowe do kąpieli, żel 
do kąpieli, dezodoranty, balsamy do ciała, balsamy do rąk, 
balsamy do stóp [nielecznicze], balsamy do ust, błoto kosme-
tyczne do ciała, emulsje do wzmacniania paznokci, kosme-
tyczne maski błotne, koncentraty nawilżające [kosmetyki], 
kosmetyczne peelingi do ciała, kosmetyczne środki nawilża-
jące, kosmetyki do paznokci, kremy do rąk, kremy do twarzy, 
kremy do aromaterapii, kremy do ciała, kremy kosmetyczne 
do ujędrniania skóry wokół oczu, kremy perfumowane, kre-
my po goleniu, kremy ujędrniające skórę, lakiery do paznok-
ci, maseczki do ciała, maseczki do stóp do pielęgnacji skóry, 
maseczki do twarzy, maseczki nawilżające, maseczki oczysz-
czające, maseczki upiększające do twarzy, maseczki z glinki 
do skóry, masło do ciała, masło do rąk i ciała, mleczka do cia-
ła, mleczka kosmetyczne, mleczka nawilżające, mus do pie-
lęgnacji skóry, nielecznicze peelingi do twarzy, nielecznicze 
serum do skóry, odżywki do paznokci, odżywki do ust, olejki 
do ciała, olejki do opalania, peelingi złuszczające do ciała, 
peelingi złuszczające do twarzy, pianka do czyszczenia, płyn 
do golenia, płyn do kąpieli, płyn do twarzy, płyn tonizujący 
do twarzy, ciała i rąk, płyny do golenia, płyny oczyszczające, 
preparaty kosmetyczne do samoopalania, proszki do kąpieli, 
puder do ciała, rzęsy, rzęsy sztuczne, serum do twarzy do ce-
lów kosmetycznych, preparaty złuszczające do pielęgnacji 
skóry [peelingi], sole do kąpieli, szminki w kremie do ust, 
toniki do skory, toniki do twarzy [kosmetyki], zapachowe 
kremy do ciała, żele do twarzy, żele oczyszczające, balsam 
do włosów, kosmetyczne płyny do włosów, kremy odżyw-
cze, maseczki do włosów, odżywki do włosów, odżywki 
nawilżające do włosów, odżywki pielęgnacyjne do wło-
sów, pianka do włosów, pianka do stylizacji włosów, płyny 
do stylizacji włosów, płyny ochronne do włosów, preparaty 
do układania włosów, preparaty kosmetyczne do włosów 
i skóry głowy, serum do włosów, szampony do włosów, 
szampony z odżywką do włosów, balsamy do golenia, płyny 
po goleniu, 4 świece perfumowane, świece zapachowe, za-
pachowe świece aromaterapeutyczne, 10 rękawice do ma-
sażu, 21 aplikatory do kosmetyków, aplikatory do makijażu, 
aplikatory do makijażu oczu, aplikatory do nakładania maki-
jażu na oczy, atomizery do perfum, dozowniki do kosmety-
ków, dozowniki do mydła w płynie [do celów domowych], 
dozowniki mydła, dozowniki produktów do mycia ciała, 
dozowniki szamponu, flakony na perfumy, gąbeczki do na-
kładania makijażu na twarz, gąbki do ciała, gąbki do kąpieli, 
gąbki kosmetyczne, grzebienie, grzebyki do rzęs, miseczki, 
mydelniczki, pędzelki do eyelinerów, pędzelki do makijażu, 
pędzelki do ust, pojemniki na kosmetyki, przybory kosme-
tyczne, przybory toaletowe, przyrządy ręczne do nakładania 
kosmetyków, puderniczki [pojemniczki], rękawice do peelin-
gu, rozpylacze do perfum, szczoteczki do brwi, szczoteczki 
do rzęs, szczoteczki do tuszu do rzęs, szczotki kąpielowe, 
artykuły porcelanowe dla celów dekoracyjnych, ozdobne fi-
gurki wykonane ze szkła, ozdobne pudełka szklane, statuetki 
z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, szkło ozdobne, 
pojemniki na pędzelki, szczotki do włosów, szczotki kąpie-
lowe, 24 ręczniki, ręczniki [duże, kąpielowe], ręczniki wyko-
nane z materiałów tekstylnych, tekstylne artykuły kąpielo-
we, 35 usługi handlu detalicznego związane z preparatami 
do włosów, usługi sklepów detalicznych on-line związane 
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artyku-
łów kosmetycznych, 41 instruktaż w zakresie pielęgnacji cia-
ła, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia w zakre-
sie pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie kosmetyki i urody, 
usługi szkół pielęgnacji urody, 44 doradztwo dotyczące ko-
smetyków, doradztwo dotyczące urody, doradztwo w dzie-
dzinie pielęgnacji ciała i urody, higiena i pielęgnacja urody, 
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konsultacje dotyczące kosmetyków, manicure, nakładanie 
produktów kosmetycznych na twarz, nakładanie produktów 
kosmetycznych na ciało, salony piękności, udzielanie infor-
macji o urodzie, udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji 
włosów, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi do-
radcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze związa-
ne z pielęgnacją skory, usługi doradztwa dotyczącego maki-
jażu świadczonego on-line lub osobiście, usługi doradztwa 
w zakresie pielęgnacji włosów, usługi doradztwa w zakresie 
makijażu, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania ma-
kijażu, usługi manicure i pedicure, usługi kosmetycznej pie-
lęgnacji ciała, usługi pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji 
stóp, usługi pielęgnacji urody, usługi spa, usługi w zakresie 
higieny i pielęgnacji urody, usługi w zakresie makijażu, usługi 
w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie skóry, usługi 
w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie pielęgnacji 
urody świadczone przez uzdrowisko [spa], usługi w zakresie 
porad kosmetycznych, usługi w zakresie zabiegów upiększa-
jących, usługi wizażystów, usługi zabiegów kosmetycznych 
na twarz i ciało, usługi zabiegów pielęgnacji ciała, zabiegi 
kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi ko-
smetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, 
zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, zabiegi pielę-
gnacji urody.

(210) 507191 (220) 2019 11 26
(731) SASIN EWELINA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) enjoy

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 2 naturalne barwniki, barwniki, barwniki do na-
pojów, barwniki spożywcze, barwniki do żywności, barwniki 
spożywcze uzyskane z jagód, barwniki spożywcze do użyt-
ku domowego, barwniki do użytku w produkcji żywności, 
barwniki spożywcze uzyskane z soczystych owoców, barw-
niki do użytku w produkcji kosmetyków, dodatki do użytku 
jako barwniki do artykułów spożywczych, barwniki spożyw-
cze [pigmenty spożywcze], 8 sztućce, sztućce z tworzyw 
ulegających biodegradacji, 21 zastawa stołowa, zastawa sto-
łowa, inna niż noże, widelce i łyżki, przybory kuchenne i za-
stawa stołowa, z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, artykuły 
gospodarstwa domowego, biodegradowalne miski, biode-
gradowalne miski na bazie masy papierniczej, biodegrado-
walne tace do użytku domowego, biodegradowalne tacki, 
biodegradowalne talerze, biodegradowalne talerze na ba-
zie masy papierniczej, kubki papierowe, papierowe kubki, 
kubki, kubki do napojów, biodegradowalne kubki na bazie 
masy papierniczej, słomki do picia, 43 dostarczanie posiłków 
do bezpośredniego spożycia, usługi kateringowe dla firm, 
oferowanie żywności i napojów dla gości, oferowanie żyw-
ności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywno-
ści i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywno-
ści i napojów w bistrach, przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygo-
towywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, 
restauracje oferujące dania na wynos, serwowanie żywności 
i napojów dla gości, serwowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i barach, usługi barów i restauracji, usługi restau-
racji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracji szyb-
kiej obsługi, usługi restauracyjne, usługi w zakresie jedzenia 
na wynos, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i na-
pojów, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi 

w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi świadczone 
przez bary bistro, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, 
usługi w zakresie żywności i napojów na wynos.

(210) 507192 (220) 2019 11 26
(731) NAGENGAST ADRIAN, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NAGENGAST

(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 26.11.02, 
26.11.08, 26.11.10

(510), (511) 7 silniki, układy napędowe i części maszyn oraz 
urządzenia sterujące do obsługi maszyn i silników, 12 części 
i akcesoria do pojazdów lądowych, 37 naprawa, konserwacja 
i tankowanie pojazdów.

(210) 507193 (220) 2019 11 26
(731) OTCF SPÓŁKA AKCYJNA, Wieliczka
(540) (znak słowny)
(540) 4F
(510), (511) 25 akcesoria na szyję, bandany, bezrękawni-
ki, bielizna, bielizna funkcjonalna, bluzki, buty sportowe, 
bluzy sportowe, chusty na głowę, czapki i czapeczki spor-
towe, daszki przeciwsłoneczne, daszki, czepki kąpielowe, 
dżinsy, fartuchy, funkcjonalne koszulki termoaktywne, 
funkcjonalne spodnie termoaktywne, garnitury, gorse-
ty, golfy, getry, kamizelki, kapelusze, kąpielówki, kaptury, 
kombinezony, kominiarki, kostiumy, kostiumy kąpielowe, 
koszule, koszule nocne, krawaty, kożuchy, koszulki polo, 
koszulki bez rękawów, koszulki z krótkim rękawem, kurt-
ki, legginsy, nauszniki [odzież], nakrycia głowy, mundu-
ry, mufki, nieprzemakalna odzież wierzchnia, obuwie, 
ocieplacze, odzież, odzież sportowa, ogrodniczki, opaski 
na głowę, opaski przeciwpotne, paski, peleryny nieprze-
makalne, płaszcze, podeszwy do obuwia, podkolanówki, 
podkoszulki, podomki, podszewki do kurtek, polary, pół-
golfy, poncza, pończochy, prochowce, pulowery, pum-
py, rajstopy, rajtuzy, rękawiczki, rybaczki, saboty, sandały 
i buty plażowe, skarpetki, śniegowce, spodenki, spodnie, 
spódnice, stroje jednoczęściowe, swetry, sukienki dam-
skie, stroje sportowe, szale, szaliki, szelki, szlafroki, szmi-
zetki, szorty, tenisówki, trencze, trykoty, tuniki, wiatrówki, 
wkładki do obuwia.

(210) 507194 (220) 2019 11 26
(731) COMP SPÓŁKA AKCYJNA, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LINK

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 9 kasa fiskalna.

(210) 507195 (220) 2019 11 26
(731) LPCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WATERLANE VINTAGE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 26.11.02, 26.11.05, 
26.11.08, 26.11.10, 26.03.04, 26.03.05, 26.03.07

(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy dotyczącej nieru-
chomości, w tym nieruchomości mieszkaniowych i komer-
cyjnych świadczone na rzecz osób trzecich, oraz świadczone 
na rzecz osób trzecich usługi w zakresie promocji obrotu nie-
ruchomościami mieszkalnymi, wszystkie powyższe z wyłą-
czeniem usług polegających na organizowaniu targów, wy-
staw, konferencji i zebrań o charakterze biznesowym, han-
dlowym, reklamowym i komercyjnym, 36 usługi dotyczące 
nieruchomości nieujęte w innych klasach, obrót nierucho-
mościami, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, 
administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieru-
chomości, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, usłu-
gi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, 
doradztwo w zakresie dotyczącym nieruchomości, w tym 
dotyczące inwestowania w nieruchomości, obrotu nieru-
chomościami oraz doradztwo związane z finansowaniem 
inwestycji w nieruchomości, organizowanie finansowania 
zakupu nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczą-
cych nieruchomości, usługi w zakresie najmu lub dzierżawy 
nieruchomości, w tym nieruchomości budynkowych i loka-
lowych, ocena, szacowanie i wycena nieruchomości, usługi 
w zakresie inwestowania w nieruchomości, pomoc w na-
bywaniu nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe 
dotyczące nieruchomości, 39 usługi transportowe nieujęte 
w innych klasach, transport osób i rzeczy, wynajmowanie 
garaży i miejsc parkingowych, wynajmowanie powierzchni 
i obiektów magazynowych.

(210) 507196 (220) 2019 11 26
(731) BRZOSKI CEZARY WARSZAWSKIE NIERUCHOMOŚCI, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W WARSZAWSKIE NIERUCHOMOŚCI

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.21
(510), (511) 9 muzyka i inne rodzaje elektronicznych publi-
kacji multimedialnych, tekstowych i obrazowych utrwalone 
na nośnikach, płyty CD, 35 reklama, promocja i marketing, 
promocja towarów i usług poprzez sponsorowanie, 36 do-
radztwo w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, agencje nieruchomości, organizowanie 
wynajmu i najmu nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, 
zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nierucho-
mościami, ocena i wycena nieruchomości, usługi doradztwa 
inwestycyjnego dotyczącego nieruchomości, sponsorowa-
nie i patronat finansowy, 37 usługi budowlane, usługi remon-
towe, budowa nieruchomości, usługi doradcze dotyczące 

budowy i remontów nieruchomości, 41 usługi wydawnicze, 
prowadzenie serwisu internetowego, dostarczanie newslet-
terów.

(210) 507204 (220) 2019 11 26
(731) SZYMAŃSKI OLAF SOCIALTIME, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Socialtime

(531) 29.01.12, 26.04.01, 26.04.06, 26.04.08, 27.05.01, 27.05.05, 
27.05.17

(510), (511) 35 reklama i usługi reklamowe, administrowanie 
dotyczące marketingu i reklamy, administrowanie sprzedażą, 
agencje public relations, agencje reklamowe, analiza danych 
biznesowych, analiza odbioru reklamy, analiza świadomości 
społecznej w dziedzinie reklamy, analiza trendów marke-
tingowych, badania rynku do celów reklamowych, badania 
w dziedzinie strategii marketingowych, doradztwo biznesowe 
w zakresie reklamy, doradztwo biznesowe w zakresie strategii 
marketingowych, doradztwo w zakresie wprowadzania no-
wych produktów na rynek, doradztwo i konsultacje w zakre-
sie marketingu i reklamy, doradztwo w zakresie zwiększania 
efektywności sprzedaży, dystrybucja materiałów reklamo-
wych, marketingowych i promocyjnych, gromadzenie infor-
macji marketingowych i handlowych, gromadzenie danych 
o charakterze marketingowym w celu kierowania personalizo-
wanej reklamy, kompilacja list potencjalnych klientów, marke-
ting internetowy, marketing bezpośredni, marketing cyfrowy, 
marketing afiliacyjny, produkcja reklam, produkcja materiałów 
reklamowych, promocja towarów i usług, promowanie towa-
rów i usług w Internecie, prowadzenie kampanii reklamowych 
w Internecie, prowadzenie kampanii reklamowych w porta-
lach społecznościowych, pozycjonowanie stron www, analiza 
baz danych marketingowych w celu kierowania dedykowanej 
reklamy, przeprowadzanie akcji marketingowych i konkursów 
marketingowych, organizacja programów lojalnościowych, 
rozpowszechnianie reklam przez Internet, generowanie tzw. 
leadów, telemarketing, zarządzanie reklamą, prowadzenie 
profili i fanpage w imieniu osób trzecich, 42 tworzenie stron 
www, aktualizacja stron www, optymalizacja stron www, 
tworzenie i rozwój oprogramowania dedykowanego, tworze-
nie systemów do zarządzania reklamą i marketingiem, opro-
gramowanie jako usługa, doradztwo i konsultacje w zakresie 
technologii informatycznych.

(210) 507209 (220) 2019 11 26
(731) ANDERS WALENTY ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY, 

Syców
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYC one
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(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.07.15, 26.07.17
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje na ba-
zie piwa, piwa smakowe, korzenne piwa, piwa o małej zawar-
tości alkoholu, piwo bezalkoholowe, piwo rzemieślnicze.

(210) 507312 (220) 2019 11 27
(731) ATM BUSINESS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grudziądz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ATM BUSINESS GROUP

(531) 03.07.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 przedszkola, edukacja przedszkolna, infor-
macja o edukacji, kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku 
przedszkolnym, nauczanie i szkolenia, nauczanie przed-
szkolne, organizowanie i prowadzenie warsztatów szko-
leniowych, organizowanie półkolonii oraz kolonii letnich 
i zimowych, wszelkie inne działania związane z nadzorem, 
opieką, edukacją i wychowaniem dzieci, 43 opieka nad 
dziećmi w żłobkach.

(210) 507316 (220) 2019 11 27
(731) STREFA EDUKACJI E=MC2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grudziądz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) żłobek Lucky Baby

(531) 01.03.20, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 opieka nad dziećmi w żłobkach.

(210) 507317 (220) 2019 11 27
(731) FUNDACJA ALEKLASA, Józefosław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fundacja ale klasa

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania, aplikacje do pobrania 
na smartfony, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami 
komórkowymi, edukacyjne aplikacje mobilne, edukacyjne 
aplikacje na tablety, mobilne aplikacje, oprogramowanie 
edukacyjne, środki edukacyjne do pobrania, 41 usługi w za-
kresie konferencji, usługi doradcze i informacyjne związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem 

konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadze-
nie konferencji, planowanie konferencji w celach edukacyj-
nych, organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie 
konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, 
organizowanie konferencji edukacyjnych, szkolenia dla ro-
dziców w zakresie organizacji grup wsparcia dla rodziców, 
usługi edukacyjne z zakresu medycyny, usługi edukacyjne 
dla dorosłych dotyczące medycyny, prowadzenie semina-
riów edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, 
organizowanie seminariów i kongresów o tematyce medycz-
nej, szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich lecze-
nia, prowadzenie edukacyjnych programów wspierających 
dla pacjentów, warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty 
w celach szkoleniowych, organizowanie warsztatów, usługi 
w zakresie szkolenia nauczycieli, usługi edukacyjne świad-
czone dla nauczycieli dzieci, szkolenie dla rodziców w zakre-
sie umiejętności rodzicielskich, usługi publikacji, publikacja 
broszur, publikacje multimedialne, wydawanie publikacji 
medycznych, udostępnianie publikacji elektronicznych, pu-
blikacja materiałów edukacyjnych, publikacja prac nauko-
wych, przygotowywanie tekstów do publikacji, udostęp-
nianie publikacji on-line, multimedialne wydania publikacji 
elektronicznych, publikacja wyników badań klinicznych, 
publikacja multimedialna materiałów drukowanych, usługi 
w zakresie publikacji książek, usługi konsultacyjne w zakresie 
publikacji książek, publikacja treści redakcyjnych stron do-
stępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 
publikacja i wydawanie prac naukowych związanych z tech-
nologią medyczną, elektroniczna publikacja tekstów i dru-
ków, innych niż reklamowe, w Internecie, usługi wydawania 
publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż 
teksty reklamowe, rozpowszechnianie materiałów edukacyj-
nych, publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, 
publikowanie materiałów drukowanych dotyczących eduka-
cji, wypożyczanie materiałów edukacyjnych, publikowanie 
dydaktycznych materiałów edukacyjnych, produkcja prezen-
tacji audiowizualnych, produkcja nagrań audiowizualnych, 
usługi prezentacji audiowizualnych do celów edukacyjnych, 
usługi w zakresie nagrań audio i wideo, publikowanie ma-
teriałów multimedialnych on-line, usługi rozrywkowe dla 
dzieci, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, organiza-
cja imprez rozrywkowych, organizowanie imprez edukacyj-
nych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych 
na żywo.

(210) 507322 (220) 2019 11 28
(731) SZYMCZAK ANNA EWIAN, Grodzisk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pizza u Benka

(531) 08.07.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 pizzerie, bary, restauracje.
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(210) 507326 (220) 2019 11 28
(731) DUNAT AGNIESZKA PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE DEPSOL, 
Wiśniowa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOTO SURF

(531) 01.15.24, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej de-
sek surfingowych z silnikiem elektrycznym, desek surfin-
gowych z silnikiem spalinowym, za pośrednictwem sta-
cjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi 
sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakresie części do sil-
ników desek surfingowych, za pośrednictwem stacjonar-
nych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprze-
daży hurtowej i detalicznej w zakresie odzieży sportowej, 
czapek i czapeczek sportowych, za pośrednictwem sta-
cjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, 37 kon-
serwacja, serwis, strojenie i naprawa silników desek sur-
fingowych, konserwacja i naprawy desek surfingowych 
z silnikiem spalinowym, konserwacja i naprawy desek sur-
fingowych z silnikiem elektrycznym, 39 wypożyczanie de-
sek surfingowych z silnikiem spalinowym, wypożyczanie 
desek surfingowych z silnikiem elektrycznym, 41 nauka 
pływania na deskach surfingowych z silnikiem, nauczanie 
pływania, udostępnianie obiektów i sprzętu pływackiego, 
organizowanie i prowadzenie wyścigów desek surfingo-
wych z silnikiem, organizowanie imprez i zawodów spor-
towych, usługi edukacyjne związane z wodą.

(210) 507356 (220) 2019 11 28
(731) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Elizówka

(540) (znak słowny)
(540) DESOPTIN
(510), (511) 5 preparaty wspomagające prawidłowe wi-
dzenie.

(210) 507357 (220) 2019 11 28
(731) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Elizówka

(540) (znak słowny)
(540) ALGABION DHA+D
(510), (511) 5 preparaty wspomagające prawidłowy rozwój 
noworodków i niemowląt.

(210) 507361 (220) 2019 11 29
(731) CPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) frankie’s juice your imagination

(531) 26.01.05, 27.05.01, 26.13.25, 29.01.03
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 507368 (220) 2019 11 29
(731) FUNDACJA NATURE FOUNDATION, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Nature Institute
(510), (511) 3 aromaty [olejki eteryczne], balsamy do celów 
kosmetycznych, kosmetyki, kremy kosmetyczne, mydła, pre-
paraty kosmetyczne do kąpieli.

(210) 507376 (220) 2019 11 29
(731) GRUPA CHROBRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marki
(540) (znak słowny)
(540) FATTY
(510), (511) 10 fotele do celów leczniczych i rehabilitacyj-
nych, 20 meble biurowe, fotele, kanapy, meble-kartoteki, koły-
ski, komody, kozły, kredensy, krzesła, leżaki, lustra, ławy-meble 
łóżka-konstrukcje drewniane, osprzęt niemetalowy do me-
bli, łóżka dla dzieci, kojce dla dzieci, łóżka wodne, materace 
do łóżek, meble metalowe, meble szkolne, poduszki, poduszki 
dla zwierząt domowych, posłania dla zwierząt domowych, 
pościel, pulpity, regały, skrzynki na zabawki, stoły do masażu, 
taborety, toaletki, wieszaki na ubrania, wózki meblowe.

(210) 507377 (220) 2019 11 29
(731) ZEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLESS

(531) 27.05.17
(510), (511) 25 odzież męska, damska i dziecięca, odzież mę-
ska, odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 507384 (220) 2019 11 29
(731) SZYSZKO SŁAWOMIR, SZYSZKO IZABELA ŻWIR 

TRANS SPÓŁKA CYWILNA, Mątki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZT ŻWIR TRANS S.I. SZYSZKO
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(531) 18.01.07, 18.01.08, 26.04.16, 26.04.18, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej w zakre-
sie sprzedaży odpadów i złomu, 37 wydobywanie surow-
ców naturalnych, wydobywanie: żwiru, piasku, glinu, kru-
szenie betonu, bagrowanie (pogłębianie gruntu), usługi 
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
przygotowanie terenu pod budowę (stabilizacja gruntu), 
wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, roz-

biórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, 39 usługi 
transportu drogowego w zakresie przewozu ładunków, 
usługi doradcze związane z transportem drogowym, 
transport i przechowywanie odpadów, usługi wynajmu, 
transportu, zbierania i składowania kontenerów na odpa-
dy, 40 obróbka i przetwarzanie materiałów, kruszenie ka-
mieni, usuwanie odpadów (obróbka odpadów), recykling 
i uzdatnianie odpadów.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 490499, 506905, 507010, 507091

2 505221, 507191

3 487155, 501327, 501355, 502310, 503190, 503235, 505079, 505340, 505374, 506032, 506035, 506072, 506073, 
506418, 506419, 507059, 507190, 507368

4 499190, 505384, 507100, 507112, 507190

5 501327, 503115, 503427, 503986, 504330, 504333, 505079, 505340, 506011, 506012, 506072, 506073, 506190, 
506229, 506232, 506297, 506418, 506419, 506677, 506832, 506999, 507003, 507020, 507095, 507356, 507357

6 500787, 506986, 507010, 507070

7 490499, 505950, 506486, 506783, 506874, 507091, 507192

8 506874, 507191

9 487155, 500779, 503124, 503607, 506146, 506243, 506742, 506783, 506874, 507069, 507088, 507194, 507196, 
507317

10 506418, 506419, 506788, 507003, 507190, 507376

11 505221

12 506062, 507184, 507192

14 487155, 505374, 506321

16 503607, 505651, 506321, 507010, 507052, 507054, 507055

17 505950, 507010, 507091

18 487155, 500779, 505374, 506321, 506982

19 502578, 502579, 502580, 505221, 505477, 506214, 506986, 507179

20 503115, 505221, 506259, 506346, 507091, 507376

21 503235, 506863, 507043, 507190, 507191

24 500779, 506863, 507190

25 487155, 500779, 501918, 503607, 505374, 506321, 506507, 506656, 506661, 506667, 506670, 507102, 507184, 
507193, 507377

26 487155

28 500779, 503607, 506259, 506656, 506661, 506667, 506670, 507117

29 498979, 503115, 503550, 503727, 505246, 505803, 505804, 505805, 505806, 505807, 505843, 506751, 506989

30 487961, 503607, 503727, 505079, 505803, 505804, 505805, 505806, 505807, 506043, 506190, 506863, 506989

31 503727, 504330, 504333, 505079, 506982

32 503607, 505803, 505804, 505805, 505806, 505807, 506323, 506341, 506410, 506863, 506989, 507039, 507043, 
507209

33 496492, 496495, 496496, 503458, 506093, 506294

35 487155, 487961, 493405, 495877, 500147, 500150, 500779, 502578, 502579, 502580, 502583, 502584, 503115, 
503124, 503613, 503727, 503986, 505079, 505477, 505483, 505512, 505651, 505710, 505884, 505946, 505947, 
506091, 506190, 506243, 506293, 506321, 506410, 506656, 506661, 506667, 506670, 506783, 506835, 506838, 
506993, 507002, 507005, 507019, 507026, 507052, 507054, 507055, 507072, 507076, 507082, 507089, 507100, 
507112, 507190, 507195, 507196, 507204, 507326, 507384

36 493405, 502578, 502579, 502580, 505477, 505946, 505947, 507195, 507196

37 490499, 500147, 500150, 500661, 502578, 502579, 502580, 502581, 503124, 505477, 506350, 506469, 506783, 
506986, 507192, 507196, 507326, 507384
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1 2

38 505710, 505946, 505947, 507117

39 487961, 500147, 500150, 503607, 505175, 505176, 506062, 506469, 506835, 507100, 507112, 507195, 507326, 
507384

40 487961, 507091, 507100, 507112, 507384

41 493405, 495877, 500147, 500150, 501643, 501645, 501646, 501653, 501660, 501663, 501664, 502583, 502584, 
503607, 504330, 504333, 505175, 505176, 505651, 505884, 506091, 506190, 506262, 506281, 506321, 506469, 
506656, 506661, 506663, 506667, 506670, 506700, 506993, 507018, 507043, 507052, 507054, 507055, 507117, 
507190, 507196, 507312, 507317, 507326

42 503124, 503986, 505946, 505947, 506146, 506221, 506350, 506469, 506986, 507016, 507052, 507054, 507055, 
507180, 507204

43 487961, 495877, 498979, 500147, 500150, 505175, 505176, 506043, 506091, 506262, 506410, 506663, 506700, 
506751, 506863, 506870, 507043, 507063, 507120, 507191, 507312, 507316, 507322, 507361

44 503986, 504330, 504333, 505946, 505947, 506190, 506243, 506283, 506289, 506306, 506663, 506993, 507082, 
507089, 507190

45 507052, 507054, 507055



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

# HASHTAG 506700

+Brand 507016

3 MAXI OKAZJE 505512

4F 507193

A 501663

AA MEN BEARD 505340

AKCESS strefadesignu 505221

ALGABION DHA+D 507357

Allpack 507010

ALOPIL 501327

ANGIDIN 506012

APTEKA PULS 507082

ARTYSTYCZNA SZKOŁA ROZWOJU ASR 506281

ATM BUSINESS GROUP 507312

AUTO LOOK 505710

BaroX 506232

BestBet24 BUKMACHER! 507117

BIO BIONUS PL-EKO-08 Rolnictwo UE/Spoza  
UE Naturalnie dobre WARZONE  
Z CERTYFIKOWANYCH SKŁADNIKÓW BIO  
PIWO JASNE BIONUS PIWO BIO Piwo dla  
ludzi kochających naturę, czyste powietrze  
i czystą wodę. Warzone z certyfikowanych  
składników najwyższej jakości  
z ekologicznych upraw. Piwo jasne, dolnej  
fermentacji, filtrowane, pasteryzowane.  
Surowce użyte do produkcji pochodzą z BIO  
plantacji i są atestowane produktami  
organicznymi. Przechowywać w chłodnym  
i zaciemnionym miejscu Pij schłodzone! 506341

BLESS 507377

Browar Kontraktowy Piwny Dwór 2016  
GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI  
SIERADZKIE PIWO JASNE PEŁNE Piwo  
rzemieślnicze owiane historią sieradzkiego  
browarnictwa Czy wiesz że: 15 listopada 1902r.  
przez Sieradz przejechała pierwsza  
lokomotywa parowa, nowo powstałej linii  
Kolei Żelaznej? Łączyła ona Kalisz przez  
Sieradz z Warszawą. Tę drogę i jej możliwości  
I Sieradzki Browar Parowy wykorzystał do  
szybkiego transportu swoich trunków,  
między innymi Jasne Pełne, na inne dalekie  
rynki światowe. Piwo z Sieradza trafiło do  
Wiednia i Petersburga. Chcemy  
przypomnieć historię i smak zacnego  
sieradzkiego rzemiosła. 507039

Browar Kontraktowy Piwny Dwór 2016 507043

Browar Osiek 506410

CAH 504333

CANOPY ANIMAL HEALTH 504330

cd 501660

CHANGE formula 505884

CodeWave 507180

Complete Home 502581

Copernicus Craft Spirits ORKISZ {Spelt Wheat  
Vodka} WYKONANY METODAMI  
RZEMIEŚLNICZYMI C MANUFAKTURA  
ALKOHOLI GATUNKOWYCH COPERNICUS  
Kłosy orkiszu pochodzące z kujawskiej ziemi  
nadają wódce wspaniałego aromatu  
i łagodnego chlebowego posmaku.  
Orkisz jest prastarą odmianą pszenicy, która  
nie uległa modyfikacjom genetycznym.  
Dodawany do wódki destylat pszeniczny  
leżakujemy w dębowych beczkach naszych  
piwnic wedle starej, tradycyjnej receptury.  
SPOŻYWAJ Z LODEM, SCHŁODZONY LUB  
W TEMPERATURZE OTOCZENIA  
WÓDKA SMAKOWA  496495

Copernicus Craft Spirits WÓDKA  
{Rzemieślnicza} WYKONANY METODAMI  
RZEMIEŚLNICZYMI C MANUFAKTURA  
ALKOHOLI GATUNKOWYCH COPERNICUS  
Wódka produkowana jest w małych partiach  
rzemieślniczym sposobem. Trunek ten jest  
doskonałym połączeniem destylatu  
z wysokiej jakości alkoholem. W zapachu  
i smaku delikatnie wyczuwalna śliwka.  
Wszystkie etapy produkcji są starannie  
nadzorowane, a większość wykonywana  
ręcznie przez wykwalifikowanych  
pracowników. SPOŻYWAJ Z LODEM,  
SCHŁODZONY LUB W TEMPERATURZE  
OTOCZENIA WÓDKA SMAKOWA 496496

Copernicus Craft Spirits ZIEMNIAK {Kujawski}  
WYKONANY METODAMI RZEMIEŚLNICZYMI C  
MANUFAKTURA ALKOHOLI GATUNKOWYCH  
COPERNICUS Ziemniak kujawski to wódka  
bezglutenowa. Została skomponowana  
z wykorzystaniem nalewów na ziemniak lord  
pochodzący z kujaw. Dla podkreślenia smaku,  
pierwszy proces filtracji przeprowadzany  
jest przez ziemniaki. Kolejne etapy filtracji  
pozbawiają wódkę naturalnego osadu.  
SPOŻYWAJ Z LODEM, SCHŁODZONY LUB  
W TEMPERATURZE OTOCZENIA BEZ GLUTENU  
GLUTEN FREE WÓDKA SMAKOWA 496492

CUBANO CLUB 495877

CUDNE MEBLE 506346

Dental Tree 506838

DESOPTIN 507356

DEYNN BEAUTY 507190
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Dicalio 503727

DIETELLA 506011

DREAMER 506982

DROGERIA INTERNETOWA PULS dla zdrowia 507089

Duszki 506788

EKOGROSZEK KING 507112

EKOGROSZEK QUEEN 507100

ekokubki.pl 506863

ELBUDINSTAL 506350

ENGINESPARES ES 505950

enjoy 507191

ESQUIRE 507102

EVERGREEN MODELS 507076

FAIR PLAY 506262

Farmak INTERNATIONAL 506190

FATTY 507376

FEMALE MULTIPLE 507020

FIRST LOVE 507059

FOXYTECH 506742

frankie’s juice your imagination 507361

FROSTFALL 507069

FROSTFALL 507088

fundacja ale klasa 507317

furnero 506293

G GET READY 503115

GALICYJSKIE Cejco 506989

GRACJA 506032

HABA LABA KEBAB 506870

HELIPROX 506832

HETO 506486

HIGIENA JAZDY 506469

hljk 507184

Hotel Leśny Białystok 507120

IBSS biomed PROBIOTIC suplement diety  
SKUTECZNA OCHRONA PRZY  
ANTYBIOTYKOTERAPII 10 miliardów  
aktywnych bakterii Lactobacillus  
rhamnosus 573 10 kapsułek produkt  
bezglutenowy 8°C 2°C 507095

IMB-PODBESKIDZIE 506986

INDYKPOL FILET SPECJAŁ  
GWARANCJA 100% jakości 506751

JAMAICAN SHOP 503613

k 501643

kg 501646

King belgijskie Chipsy King frytki belgijskie 498979

KODA 507179

KORONA GÓR POLSKI 506294

KUBIKI 506259

LactoHP 506229

LEKOMAT 506783

LIDER SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ 505651

LINK 507194

m monnari 505374

m 501664

MALE MULTIPLE 506999

MALINOWY NOS 507019

Malinowy nos.pl 507026

Mama Pho 507063

MAXIMER Sp. z o.o. 499190

MC MERKURY CENTRUM 506663

media system 493405

MedicalData 505946

MedicalData 505947

MEDIFUSION 502310

MeloxiMed Forte 506419

MeloxiMed 506418

METRO ZACHÓD DZIELNICA MIESZKANIOWA 502580

METRO ZACHÓD 502578

MINDFLIX 507072

moje mleko 503550

mol 501653

MONTOWNIA MARKI 507018

Moro 500779

MORZE PASTA 487961

MOTO SURF 507326

myPAC 506073

NAGENGAST 507192

naris 506507

Nature Institute 507368

NOWE TERAPIE 507002

NUD-OFF 507003

OLaF 500787

OPTICAL CHRISTEX SALONY OPTYCZNE 506243

OPTI-MEN 506297

ORBELUX 503427

Orient Massage Masażystki z Bali 506306

OSIEDLE MIESZKANIOWE METRO ZACHÓD 502579

OxiPAC 506072

OXYCAP 506905

PANI WALEWSKA 506035

PAPA WEED 505079

PARTNER STOŁU 506091

PIECES 487155

PILLOW BAG 506214

PIZZA U BENKA 506043

Pizza u Benka 507322

PKP INTERCITY 506062

Podróże Neli 503607

POLSKI KRAFT Piwo warzone metodą  
OTWARTEJ FERMENTACJI 506323

Praktische Frau 503235

PRODARTECH ROK ZAŁOŻENIA 1994 500661
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PROFi Pasztet z pomidorami pełen smaku  
Bez konserwantów 505843

PROFISOFT 503124

PsychoMEDIC.pl Sieć Klinik  
Psychologiczno-Psychiatrycznych 506289

psychomedic.pl 506283

R REVEKOLL 507070

RAFFAELLO Sweet Taste NOBILE ECCELLENTE 506093

ROSOLSKI ARCHITEKT 506221

RYCERZE WIOSNY 506667

s 501645

S: Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego 507054

S: początek wielkiego planu 507055

S: 507052

SERCE ŁODZI 506670

SILVER DENTAL 506993

SKLEP NA OKAZJE 506835

smartDRIVE 505384

Socialtime 507204

SOFTEYE BLEPHA+ 506677

STARACHOWICE SKS STAR 1926 506321

SUPER 5 505483

SYC one 507209

śmietanka kremowa UHT 30% tłuszczu  
SM Gostyń gostyńska 505246

ŚWIAT LEKARZA NOWE TERAPIE 507005

TAN 4 ME 503190

THERMOPLAST 507091

TO BE FOODIE 505803

TO BE FOODIE 505804

To Be Foodie 505805

TO BE FOODIE 505806

TO BE FOODIE 505807

VENUS BotaniCare 501355

VIScut 506874

W WARSZAWSKIE NIERUCHOMOŚCI 507196

WARTA POZNAŃ W 1912 502584

WARTA POZNAŃ 502583

WATERLANE VINTAGE 507195

Węglewski 505477

white doktor 503458

WIDZEWIAK 506656

WŁADCY MIASTA WŁÓKNIARZY 506661

www.selectpoland.pl 505176

XTON 490499

y YUMASOFT 506146

ZT ŻWIR TRANS S.I. SZYSZKO 507384

ŻAK EXPRESS 500147

ŻAK TOURIST 500150

żłobek Lucky Baby 507316



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.

951413A PRIME (2019 11 27) 33
1448923 MULTIFREEZE (2019 09 18) 1
1502341 BRISK (2019 07 22)

CFE: 01.15.15, 27.05.08 11
1502346 LARPLAST (2019 09 26)

CFE: 27.05.01 20, 21
1502354 YONGXIU (2019 11 12)

CFE: 28.03.00 7
1502413 handgum (2019 07 26)

CFE: 27.05.01, 28.03.00 28
1502432 DAJIAOBAN (2019 11 08, 2019 05 25)

CFE: 27.05.01 12
1502435 Air Putty (2019 07 26)

CFE: 27.05.01, 28.03.00 28
1502450 Cloud PuttY (2019 07 26)

CFE: 27.05.01, 28.03.00 28
1502494 HERMES GRAND JETE 

(2019 09 20, 2019 04 14)
14

1502499 BLUE DEER (2019 07 08)
CFE: 03.04.07 4, 32, 39

1502697 MULTITAPE (2019 10 04, 2019 09 27)
CFE: 27.05.01 5

1502725 ORPC (2019 06 25, 2019 04 04)
CFE: 27.05.01 7, 12, 25, 28

1502740 CONTROL THE HEIGHT 
(2019 08 19, 2019 04 29)

7

1502783 Dentreal (2019 10 17)
CFE: 26.11.25, 27.05.09, 29.01.13 10

1502964 THE POLYCENTRIC LAW FIRM 
(2019 10 02, 2019 05 07)

41, 45

1502977 Edulcorel (2019 09 23)
CFE: 05.03.11, 26.13.25, 
27.05.24, 29.01.12

1, 5, 30

1503008 CARESSE (2019 09 23) 16
1503009 D JD MAGNET WIRE (2019 10 28)

CFE: 26.11.08, 27.05.08 9
1503036 Pepwell (2019 11 20) 1, 5
1503097 (2019 10 28, 2019 05 07)

CFE: 25.07.07, 26.01.06 9, 10
1503117 Biollagen (2019 11 20) 1
1503168 INFO (2019 11 12) 29, 30, 43
1503235 TAN (2019 11 06)

CFE: 26.01.02, 27.05.17 29, 31
1503288 DICE (2019 10 21)

CFE: 27.05.17 18, 24, 25, 26
1503434 MamaDerm (2019 11 14, 2019 05 23) 3, 5
1503453 ”Le SUPERBE” (2019 09 25)

CFE: 25.01.15, 25.03.25, 27.05.01, 29.01.13 29
1503467 ÜSTÜNKARLI LOG SAWING LINES (2019 05 30)

CFE: 27.05.10, 29.01.12 7, 35, 37



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  1448923, 1502977, 1503036, 1503117 

3  1503434 

4  1502499 

5  1502697, 1502977, 1503036, 1503434 

7  1502354, 1502725, 1502740, 1503467 

9  1503009, 1503097 

10  1502783, 1503097 

11  1502341 

12  1502432, 1502725 

14  1502494 

16  1503008 

18  1503288 

20  1502346 

21  1502346 

24  1503288 

25  1502725, 1503288 

26  1503288 

28  1502413, 1502435, 1502450, 1502725 

29  1503168, 1503235, 1503453 

30  1502977, 1503168 

31  1503235 

32  1502499 

33  951413A 

35  1503467 

37  1503467 

39  1502499 

41  1502964 

43  1503168 

45  1502964



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.

480172 ROGOWSKI JAKUB JAKUB ROGOWSKI 
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO 
HANDLOWE ROLAND
2018 05 25 25, 35, 40

480172 ROGOWSKI ANDRZEJ P.P.H. ROLAND 
ANDRZEJ ROGOWSKI
2018 05 25 25, 35, 40

480172 ROGOWSKA GRAŻYNA P.P.H. ROLAND 
GRAŻYNA ROGOWSKA
2018 05 26 25, 35, 40

499643 ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 09 17 20, 21, 28, 31, 35

501990 BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD
2019 11 19 33

501228 Somfy Activities SA
2019 12 09 9

502512 FAES FARMA, S.A.
2019 12 11 5

502743 Sky International AG
2019 12 09 35, 41, 43

500861 Louby S.A.
2019 12 16 14

500722 VINA CONO SUR S.A.
2019 12 16 33

500723 VINA CONO SUR S.A.
2019 12 16 33
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S P R O S T O W A N I A

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

52/2019

59 506891
19 import, eksport sprzedaż  
dystrybucja łupka naturalnego 

35 import, eksport i sprzedaż  
łupka naturalnego,  
39 dystrybucja łupka naturalnego

61 506914

41 doradztwo edukacyjne dla studen-
tów, usługi edukacyjne, doradztwo  
w sprawie karty pobytu, między-
narodowe pośrednictwo mıędzy 
studentami a uczelniami, doradztwo 
biznesowe, pośrednictwo w sprawie 
zakwaterowania dla studentów.

35 doradztwo biznesowe, 41 doradz-
two edukacyjne dla studentów, usługi 
edukacyjne, doradztwo w sprawie 
karty pobytu, międzynarodowe po-
średnictwo między studentami  
a uczelniami, pośrednictwo w sprawie 
zakwaterowania dla studentów.


