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

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

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Warszawa, dnia 27 stycznia 2020 r. Nr ZT04

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
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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) 488690 (220) 2018 07 26
(731) PORĘBSKI KRZYSZTOF, SOSNOWIEC
(540) (znak słowny)
(540) biuroland
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich mebli 
biurowych, wyposażenia biur, artykułów biurowych, arty-
kułów papierniczych, artykułów do pisania i stemplowa-
nia, przyborów szkolnych, artykułów szkolnych, akcesoriów 
biurowych, urządzeń biurowych, preparatów chemicznych, 
preparatów i artykułów higienicznych, artykułów spożyw-
czych, ochronnej odzieży roboczej, urządzeń ochronnych, 
zabezpieczających i sygnalizacyjnych, kalendarzy, mate-
riałów drukowanych, znaków oraz wyświetlaczy informa-
cyjnych i reklamowych pozwalające nabywcy wygodnie 
je oglądać i kupować w hurtowni oraz w sklepie,  sprzedaż 
detaliczna i hurtowa mebli biurowych, wyposażenia biur, 
artykułów biurowych, artykułów papierniczych, artykułów 
do pisania i stemplowania, akcesoriów  biurowych, urządzeń 
biurowych, preparatów i artykułów higienicznych, artyku-
łów spożywczych, ochronnej odzieży roboczej, urządzeń 
ochronnych zabezpieczających i sygnalizacyjnych, kalen-
darzy, materiałów drukowanych, znaków oraz wyświetlaczy 
informacyjnych i reklamowych, reklama, usługi w zakresie 
rozpowszechniania materiałów reklamowych, usługi księgo-
wo-rachunkowe, doradztwo podatkowe, usługi doradztwa 
informatycznego, sprzedaż przez Internet artykułów papier-
niczych, artykułów do pisania i stemplowania, przyborów 
szkolnych, artykułów szkolnych, akcesoriów biurowych, urzą-
dzeń biurowych, preparatów chemicznych, preparatów i ar-
tykułów higienicznych, artykułów spożywczych, ochronnej 
odzieży roboczej, urządzeń ochronnych, zabezpieczających 
i sygnalizacyjnych, kalendarzy, materiałów drukowanych, 
znaków oraz wyświetlaczy informacyjnych i reklamowych, 
archiwizacja dokumentów jako usługa biurowa, doradztwo 
biznesowe, wynajem urządzeń biurowych, usługi reklamo-
we, 37 instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn 
i urządzeń biurowych, 39 usługi w zakresie dostarczania 
na zamówienie biurowych materiałów eksploatacyjnych, 
akcesoriów, sprzętów i maszyn biurowych oraz środków 
czystości i artykułów spożywczych, przechowywanie tym-
czasowe rzeczy osobistych, magazynowanie dokumentów 
archiwizowanych, usługi logistyczne w zakresie magazyno-
wania, konfekcjonowania, pakowania, transportu towarów, 
40 usługi poligraficzne w zakresie drukowania, kopiowania, 
oprawiania, dokumentów papierowych, niszczenie doku-
mentów, recykling, 41 usługi w zakresie organizacji i prowa-
dzenia kursów szkoleniowych, 42 usługi przechowywania 
elektronicznego w zakresie archiwizacji danych, digitalizacja 
dokumentów.

(210) 493524 (220) 2018 12 06
(731) FERIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FERIER

(531) 03.07.17, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 29 ser twardy, sałatki warzywne, posiłki chłodzo-
ne przygotowane z ryb, miąższ owoców, mieszanki przeką-
sek składające się z przetworzonych owoców i przetworzo-
nych orzechów, soki owocowe do gotowania, zapakowane 
zestawy obiadowe składające się głównie z owoców morza, 
tzatziki, gotowe posiłki składające się głównie z owoców mo-
rza, przystawki gotowe do spożycia, składające się przede 
wszystkim z owoców morza, mrożone pakowane przystawki 
składające się głównie z owoców morza, oliwki [przetworzo-
ne], przeciery owocowe, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, 
posiłki gotowane składające się głównie z ryb, gotowe dania 
składające się głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowa-
nych jajek i bulionu (oden), przeciery warzywne, sałatki owo-
cowe, twaróg, krojone warzywa, przetworzone owady i lar-
wy, gotowe dania warzywne, przystawki na bazie warzyw, 
sałatki gotowe, zapakowane zestawy śniadaniowe, obiado-
we, kolacyjne składające się głównie z owoców morza, zapa-
kowane zestawy śniadaniowe, obiadowe, kolacyjne składają-
ce się głównie z substytutów mięsa, zapakowane zestawy 
śniadaniowe, obiadowe, kolacyjne składające się głównie 
z ryb, zapakowane zestawy śniadaniowe, obiadowe, kolacyj-
ne składające się głównie z warzyw, oleje i tłuszcze, ryby 
przetworzone, gotowane ryby, pokrojone owoce, mrożone 
gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, przystawki 
mrożone składające się głównie z owoców morza, krojone 
owoce, orzechy jadalne, pokrojone warzywa, mleczne pro-
dukty, gotowane owoce morza, dipy, potrawy rybne, jaja 
ptasie i produkty z jaj, kompozycje owoców przetworzo-
nych, chipsy owocowe, produkty z owoców morza, koncen-
traty soków warzywnych do konsumpcji, pokrojone sałatki 
warzywne, gotowe posiłki składające się głównie z substytu-
tów mięsa, desery owocowe, napoje z produktów mlecz-
nych, gotowe posiłki składające się głównie z ryb, chipsy 
na bazie warzyw, koktajle mleczne, galaretki owocowe, mle-
ko, puddingi na bazie mleka, ser miękki, gotowe posiłki skła-
dające się głównie z owoców morza, gotowe posiłki składają-
ce się głównie z warzyw, nabiał i substytuty nabiału, mie-
szanki owoców i orzechów, galaretki, dżemy, kompoty, pasty 
owocowe i warzywne, gotowe zestawy śniadaniowe, obia-
dowe, kolacyjne składające się głównie z owoców morza, 
gotowe zestawy śniadaniowe, obiadowe, kolacyjne składają-
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ce się głównie z ryb, gotowe zestawy śniadaniowe, obiado-
we, kolacyjne składające się głównie z warzyw, gotowe ze-
stawy śniadaniowe, obiadowe, kolacyjne składające się 
głównie z substytutów mięsa, 30 kanapki, gotowe produkty 
spożywcze w postaci sosów, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty 
i ciasteczka, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze 
i nadzienia, produkty pszczele, dania gotowe suche lub 
w płynie, zawierające głównie ryż, gotowe potrawy na bazie 
ryżu, gotowe desery [wyroby cukiernicze], mrożone produk-
ty z ciasta nadziewane warzywami, placki, suche i świeże 
makarony, kluski i pierogi, batony zbożowe i energetyczne, 
gotowe potrawy na bazie makaronu, lodowe wyroby cukier-
nicze, wyroby piekarnicze składające się z warzyw i mięsa, 
gotowane ziarna pełnego zboża, naleśniki, słodkie polewy 
i nadzienia, mięso w cieście [gotowe], suche i płynne potra-
wy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaro-
nów, zboża, makarony, zapakowane zestawy obiadowe skła-
dające się głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub wa-
rzyw, wyroby piekarnicze z warzywami i rybami, syropy 
i melasa, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, arty-
kuły spożywcze ze zbóż, cukierki, batony i guma do żucia, 
lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, mrożone 
produkty z ciasta nadziewane mięsem, ziarna przetworzone, 
skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia 
i drożdże, gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron, 
ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki 
do jego przygotowywania, przekąski składające się głównie 
z wyrobów cukierniczych, sól, przyprawy i dodatki smakowe, 
chleb, lody, żywność wytwarzana z opiekanych ziaren zbo-
żowych, drożdże i zaczyny, gotowy lunch w pudełku składa-
jący się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, 32 napo-
je typu smoothie zawierające ziarna i owies, warzywne na-
poje typu smoothie, bezalkoholowe wyciągi z owoców, 
bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owoco-
wych, napoje warzywne, napoje bezalkoholowe, piwo i pro-
dukty piwowarskie, woda mineralna [napoje], soki owocowe 
[napoje], soki, koktajle owocowe, bezalkoholowe, napoje 
składające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, 
woda gazowana, koktajle bezalkoholowe, napoje funkcjonal-
ne na bazie wody, woda niegazowana, napoje na bazie orze-
chów i soi, aromatyzowane napoje gazowane, wody, napoje 
półmrożone, aperitify bezalkoholowe, napoje bezalkoholo-
we o smaku owocowym, napoje owocowe, 33 cydr, wino, 
napoje alkoholowe niskoprocentowe, koktajle, miód pitny, 
alkohole wysokoprocentowe, wymieszane napoje alkoholo-
we, galaretki z alkoholem, napoje alkoholowe (z wyjątkiem 
piwa), 34 tabaka, zapałki, wyroby tytoniowe, papierosy, cyga-
ra, cygaretki i inne gotowe artykuły dla palaczy, artykuły 
do użytku z tytoniem, tytoń luzem, do zwijania i do fajek, 
tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), 
35 analiza cen i kosztów w związku z utylizacją, usuwaniem, 
transportem i recyklingiem odpadów, organizowanie i po-
moc w działalności gospodarczej dotyczącej prowadzenia 
cateringu lotniczego doradztwo i koordynacja w zakresie 
organizacji i tworzenia asortymentu cateringu lotniczego, 
administrowanie programami dla osób często podróżują-
cych drogą powietrzną, usługi sprzedaży paczkowanych 
i przygotowanych potraw, pozyskiwanie i systematyzacja 
danych związanych z działalnością gospodarczą, usługi han-
dlu detalicznego on-line związane z zapakowanymi i przy-
gotowanymi potrawami, porady odnośnie prowadzenia firm 
w ramach franchisingu, administrowanie programami lojal-
nościowymi i motywacyjnymi, doradztwo w zakresie działal-
ności gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, cate-
ringu, paczkowanych i przygotowanych potraw, tworzenia 
asortymentu lokali gastronomicznych, w tym sprzedaży go-
towych produktów, zestawów w transporcie powietrznym, 

zgrupowanie na rzecz osób trzecich paczkowanych i przy-
gotowanych potraw, także w sieci web Internecie, usługi za-
rządzania cateringiem lotniczym, doradztwo biznesowe 
w dziedzinie transportu i dostaw, doradztwo biznesowe, 
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, prowadzenie, przygotowanie i organizowa-
nie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlo-
wych, promocyjnych i reklamowych, marketing towarów 
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, organi-
zowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, 
promocyjnych lub reklamowych, badania rynkowe, analizy 
i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi infor-
macyjne w zakresie działalności gospodarczej, usługi w za-
kresie wyposażenia pawilonów, sprzedaż gotowych potraw, 
dań, lunchów, zapakowanych zestawów śniadaniowych, 
obiadowych, kolacyjnych, usługi agencji importu i eksportu 
artykułów spożywczych, produktów mięsnych, serowych, 
mlecznych i ich pochodnych, ryb, owoców i warzyw, zgru-
powanie na rzecz osób trzecich artykułów spożywczych, 
cukierniczych, rolnych, alkoholowych, bezalkoholowych, ty-
toniowych, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i ku-
pować, także w sieci web (Internecie), także pośrednictwo 
w sprzedaży przez Internet, usługi sklepu internetowego, 
usługi domu towarowego i/lub wysyłkowego artykułów 
spożywczych, cukierniczych, rolnych, alkoholowych, bezal-
koholowych, tytoniowych, zarządzenie, organizowanie i po-
moc w działalności gospodarczej dotyczącej prowadzenia 
cateringu lotniczego, restauracji, kawiarni, baru, bufetu, cate-
ringu, usługi w zakresie wyposażenia pawilonów, stoisk, bok-
sów, lokali targowych, handlowych, reklamowych w sprzęt 
gastronomiczny, cateringowy, usługi reklamy, marketing, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, 39 pakowanie towa-
rów, przechowywanie towarów w chłodniach, usługi dorad-
cze w zakresie pakowania towarów, składowanie towarów, 
usługi pakowania, usługi przechowywania żywności, udo-
stępnianie pomieszczeń i sprzętu do przechowywania w ni-
skich temperaturach, pakowanie żywności, składowanie, 
przechowywanie, konfekcjonowanie produktów i gotowych 
wyrobów dla cateringu lotniczego, transport i składowanie, 
wynajem obiektów i urządzeń magazynowych, magazyno-
wanie towarów, składowanie zamrożonej żywności w maga-
zynach, usługi etykietowania, składowanie napojów, 43 przy-
gotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania 
na zewnątrz, wypożyczanie urządzeń do gotowania, obsłu-
ga gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering), wypożyczanie urządzeń gastrono-
micznych, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia 
w żywność, doradztwo kulinarne, wypożyczanie sztućców, 
usługi cateringu zewnętrznego, usługi kateringowe, przygo-
towywanie posiłków, usługi doradcze w dziedzinie kateringu 
obejmującego żywność i napoje, hotele, hostele i pensjona-
ty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, serwowanie 
żywności i napojów dla gości, usługi w zakresie przygotowy-
wania jedzenia i napojów, kontraktowe usługi w zakresie 
żywności, selekcjonowanie produktów i przygotowanie oraz 
serwowanie posiłków w ramach cateringu lotniczego, infor-
macje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, 
usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, sperso-
nalizowane usługi planowania posiłków za pośrednictwem 
strony internetowej, przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, usługi mo-
bilnych restauracji, usługi cateringu lotniczego.

(210) 494014 (220) 2018 12 18
(731) PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów



8 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT04/2020

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PCI Podkarpackie Centrum Innowacji

(531) 27.05.01, 29.01.14, 24.15.01, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 42 usługi naukowe i technologiczne.

(210) 494208 (220) 2018 12 24
(731) KROSS SPÓŁKA AKCYJNA, Przasnysz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COUNTERTECH

(531) 26.05.01, 26.03.23, 27.05.01
(510), (511) 12 rowery, trycykle, motorowery, skutery - po-
jazdy, wózki rowerowe, części i akcesoria rowerowe zawarte 
w klasie 12, części składowe i akcesoria do pojazdów jedno-
śladowych, protektory jako elementy ochrony ram do rowe-
rów, ochraniacze do ram rowerów, osłony do ram rowerów, 
dopasowane pokrowce na rowery, ramy do rowerów.

(210) 494367 (220) 2018 12 31
(731) HYDREX DIAGNOSTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DentaIU

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 szczoteczki do zębów.

(210) 494384 (220) 2018 12 31
(731) HYDREX DIAGNOSTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UltraX

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 29.01.12
(510), (511) 21 szczoteczki do zębów.

(210) 495439 (220) 2019 01 31
(731) SALTUS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ 

WZAJEMNYCH, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) SALTUS - Moja PODRÓŻ
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy i informacji o dzia-
łalności gospodarczej, organizowanie, prowadzenie oraz ob-
sługa kampanii reklamowych i akcji promocyjnych, reklama 
z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audio-
wizualnych i multimedialnych – przeznaczona do transmisji 
telewizyjnej, radiowej, za pomocą Internetu i sieci kompu-
terowych oraz innych środków komunikacji, marketing oraz 

oferowanie usług ubezpieczeniowych, finansowych, banko-
wych, usług w zakresie świadczeń i funduszy emerytalnych 
poprzez telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz 
inne środki komunikacji z możliwością złożenia i przyjęcia 
zamówienia oraz zawarcia umowy na odległość, organi-
zowanie targów i wystaw w celu prezentacji i/lub reklamy 
produktów i usług, badanie rynku i opinii publicznej, bada-
nia i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, pro-
gnozy ekonomiczne, analizy i zarządzanie kosztami, wycena 
przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, przedsięwzięć 
gospodarczych i organizacyjnych, pozyskiwanie, kompilacja, 
systematyzacja i transkrypcja danych oraz innych materiałów 
i elementów informacyjnych do elektronicznych baz danych 
oraz innych zbiorów informatycznych, przetwarzanie i zarzą-
dzanie danymi oraz innymi materiałami i elementami infor-
macyjnymi elektronicznych baz danych oraz innych zbiorów 
informatycznych, wyszukiwanie danych w plikach kompu-
terowych, elektronicznych bazach danych oraz innych zbio-
rach informatycznych, 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi 
finansowe, usługi bankowe, informacja, doradztwo i analizy 
w sprawach ubezpieczeń, informacja, doradztwo i analizy 
w sprawach finansowych, informacja, doradztwo i analizy 
bankowe, inwestycje kapitałowe, usługi i fundusze powier-
nicze, usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, tworzenie 
funduszy emerytalnych, 38 emisja programów telewizyjnych 
i radiowych, łączność i przesyłanie informacji za pomocą In-
ternetu i sieci komputerowych oraz innych środków komu-
nikacji, poczta elektroniczna, komunikatory internetowe, 
internetowe listy i fora dyskusyjne, ogłoszenia elektroniczne, 
usługi telekomunikacyjne.

(210) 495441 (220) 2019 01 31
(731) SALTUS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ 

WZAJEMNYCH, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) SALTUS - Moje BEZPIECZEŃSTWO
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy i informacji o działal-
ności gospodarczej, organizowanie, prowadzenie oraz obsługa 
kampanii reklamowych i akcji promocyjnych, reklama z wyko-
rzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych 
i multimedialnych – przeznaczona do transmisji telewizyjnej, 
radiowej, za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz in-
nych środków komunikacji, marketing oraz oferowanie usług 
ubezpieczeniowych, finansowych, bankowych, usług w zakre-
sie świadczeń i funduszy emerytalnych poprzez telewizję, ra-
dio, Internet i sieci komputerowe oraz inne środki komunikacji 
z możliwością złożenia i przyjęcia zamówienia oraz zawarcia 
umowy na odległość, organizowanie targów i wystaw w celu 
prezentacji i/lub reklamy produktów i usług, badanie rynku 
i opinii publicznej, badania i ekspertyzy w dziedzinie działal-
ności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy i zarzą-
dzanie kosztami, wycena przedsiębiorstw, działalności gospo-
darczej, przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych, po-
zyskiwanie, kompilacja, systematyzacja i transkrypcja danych 
oraz innych materiałów i elementów informacyjnych do elek-
tronicznych baz danych oraz innych zbiorów informatycznych, 
przetwarzanie i zarządzanie danymi oraz innymi materiałami 
i elementami informacyjnymi elektronicznych baz danych 
oraz innych zbiorów informatycznych, wyszukiwanie danych 
w plikach komputerowych, elektronicznych bazach danych 
oraz innych zbiorach informatycznych, 36 usługi ubezpiecze-
niowe, usługi finansowe, usługi bankowe, informacja, doradz-
two i analizy w sprawach ubezpieczeń, informacja, doradztwo 
i analizy w sprawach finansowych, informacja, doradztwo 
i analizy bankowe, inwestycje kapitałowe, usługi i fundusze 
powiernicze, usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, two-
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rzenie funduszy emerytalnych, 38 emisja programów telewi-
zyjnych i radiowych, łączność i przesyłanie informacji za po-
mocą Internetu i sieci komputerowych oraz innych środków 
komunikacji, poczta elektroniczna, komunikatory internetowe, 
internetowe listy i fora dyskusyjne, ogłoszenia elektroniczne, 
usługi telekomunikacyjne.

(210) 495444 (220) 2019 01 31
(731) SALTUS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ 

WZAJEMNYCH, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) SALTUS - Mój DOM
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy i informacji o działal-
ności gospodarczej, organizowanie, prowadzenie oraz obsługa 
kampanii reklamowych i akcji promocyjnych, reklama z wyko-
rzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych 
i multimedialnych – przeznaczona do transmisji telewizyjnej, 
radiowej, za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz in-
nych środków komunikacji, marketing oraz oferowanie usług 
ubezpieczeniowych, finansowych, bankowych, usług w zakre-
sie świadczeń i funduszy emerytalnych poprzez telewizję, ra-
dio, Internet i sieci komputerowe oraz inne środki komunikacji 
z możliwością złożenia i przyjęcia zamówienia oraz zawarcia 
umowy na odległość, organizowanie targów i wystaw w celu 
prezentacji i/lub reklamy produktów i usług, badanie rynku 
i opinii publicznej, badania i ekspertyzy w dziedzinie działalno-
ści gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy i zarządzanie 
kosztami, wycena przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, 
przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych, pozyskiwanie, 
kompilacja, systematyzacja i transkrypcja danych oraz innych 
materiałów i elementów informacyjnych do elektronicznych 
baz danych oraz innych zbiorów informatycznych, przetwarza-
nie i zarządzanie danymi oraz innymi materiałami i elementami 
informacyjnymi elektronicznych baz danych oraz innych zbio-
rów informatycznych, wyszukiwanie danych w plikach kompu-
terowych, elektronicznych bazach danych oraz innych zbiorach 
informatycznych, 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, 
usługi bankowe, informacja, doradztwo i analizy w sprawach 
ubezpieczeń, informacja, doradztwo i analizy w sprawach fi-
nansowych, informacja, doradztwo i analizy bankowe, inwesty-
cje kapitałowe, usługi i fundusze powiernicze, usługi w zakresie 
świadczeń emerytalnych, tworzenie funduszy emerytalnych, 
38 emisja programów telewizyjnych i radiowych, łączność 
i przesyłanie informacji za pomocą Internetu i sieci komputero-
wych oraz innych środków komunikacji, poczta elektroniczna, 
komunikatory internetowe, internetowe listy i fora dyskusyjne, 
ogłoszenia elektroniczne, usługi telekomunikacyjne.

(210) 495813 (220) 2019 02 11
(731) GOLDFINGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GPG GREEN PROPERTY GROUP

(531) 27.05.01, 26.01.06, 26.01.18
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace 
biurowe, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, banko-
wość, 37 usługi budowlane, 41 nauczanie, kształcenie, roz-
rywka, działalność sportowa i kulturalna.

(210) 496452 (220) 2019 02 26
(731) C&S Electric Limited, New Delhi, IN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TC

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 wyłączniki samoczynne do silników, styczniki, 
styczniki kondensatorów, przekaźniki nadmiarowe i akce-
soria w formie przycisków, kontrolno-sygnalizacyjne lampy 
wskaźnikowe, selektory, przełączniki wybierakowe, zdal-
ne, elektryczne lub elektroniczne stanowiska sterownicze 
do obsługi różnych obwodów pomocniczych wykonanych 
z tworzyw sztucznych lub z metalu, zespoły sterownicze sil-
ników i zespoły sterownicze zasilania w energię elektryczną 
składające się z metalowych szaf z szyną zasilającą i możliwo-
ścią wtykowego montażu poszczególnych sterowników sil-
ników, styczników lub sterownika silnika, przekaźników prze-
ciążeniowych, bezpieczników lub wyłącznika w celu zapew-
nienia ochrony przed zwarciem i odłączenia przełącznika 
izolującego obwód zasilania silnika, styczniki do zastosowań 
specjalnych, mianowicie do sterowania silnikami, źródłami 
zasilania, elementami grzewczymi, oświetleniem i wenty-
latorami i kompresorami systemów ogrzewania, wentylacji 
i klimatyzacji (HVAC), elektryczne urządzenia sterownicze 
i sygnalizacyjne, mianowicie urządzenia sterownicze i kon-
trolne z metalu lub z tworzywa sztucznego, 11 oświetlenie, 
w tym urządzenia oświetleniowe LED.

(210) 496887 (220) 2019 03 08
(731) MOROZOV YURII, Kijów, UA
(540) (znak słowny)
(540) FACESTAR
(510), (511) 9 aplikacje internetowe do pobrania, aplikacje 
komputerowe do pobrania, oprogramowanie do pobrania 
na komputery, telefony komórkowe i inne urządzenia mobil-
ne umożliwiające użytkownikowi uzyskiwanie dostępu do wi-
tryny internetowej w poszukiwaniu informacji, w tym w celu 
dostępu do informacji i ich pobrania, przeszukiwania Interne-
tu, zamieszczania recenzji i ocen, 35 reklama towarów i usług, 
produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu 
telezakupy, produkcja programów związanych z telezakupa-
mi, usługi agencji reklamowych, bezpośrednia reklama pocz-
towa, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, opracowywanie życiorysów dla 
osób trzecich, organizacja pokazów mody w celach promo-
cyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, 
pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, projektowanie materiałów re-
klamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promo-
wanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń 
sportowych, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja 
komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy za pośred-
nictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, usłu-
gi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
mediów społecznościowych, dystrybucja materiałów rekla-



10 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT04/2020

mowych próbek, druków, prospektów, broszur, reklama typu 
„płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklama radiowa, re-
klama telewizyjna, rozpowszechnianie reklam, telemarketing, 
tworzenie tekstów reklamowych, usługi modelek i modeli 
do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi mena-
dżerskie świadczone na rzecz modeli i modelek, usługi w za-
kresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz modeli 
i modelek, usługi w zakresie opracowania graficznego do ce-
lów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 39 orga-
nizowanie podróży, organizowanie podróży autobusem, or-
ganizowanie podróży biznesowych, organizowanie podróży 
samolotowych, organizowanie podróży i rejsów, planowanie 
i organizowanie podróży, organizowanie transportu i podró-
ży, organizowanie wycieczek [krótkich podróży], organizowa-
nie podróży i wycieczek statkami, planowanie, organizowanie 
i rezerwacja podróży, agenci zajmujący się organizowaniem 
podróży, organizowanie podróży z i do hotelu, organizowa-
nie podróży zagranicznych dla celów kulturalnych, usługi do-
radcze związane z organizowaniem podróży, organizowanie 
i rezerwowanie podróży w ramach wakacji zorganizowanych, 
usługi biur podróży, w tym organizowanie transportu dla 
podróżnych, planowanie, organizowanie i rezerwowanie po-
dróży za pomocą środków elektronicznych, 42 hosting stron 
internetowych, przechowywanie danych elektronicznych, 
tworzenie, aktualizacja i utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich, tworzenie, aktualizacja i utrzymywanie da-
nych w komputerowych bazach danych, tworzenie, aktuali-
zacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, systematyzacja 
danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie 
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, za-
pewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedaw-
ców towarów i usług, tworzenie platform komputerowych, 
udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi graficzne, 
wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie 
serwerów www, konserwacja oprogramowania kompute-
rowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elek-
troniczną, konwersja programów komputerowych i danych, 
inna niż konwersja fizyczna, monitoring systemów kompu-
terowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie 
systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, mo-
nitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania 
nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa 
danych, opracowywanie projektów technicznych, oprogra-
mowanie jako usługa- SaaS, platforma jako usługa- PaaS, pra-
ce badawczo - rozwojowe nad nowymi produktami dla osób 
trzecich, projektowanie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie systemów komputerowych, tworzenie zapa-
sowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, usługi do-
radcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi dorad-
cze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi kon-
sultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, aktualizacji 
i utrzymywania danych w komputerowych bazach danych, 
aktualizacji i utrzymywania informacji w rejestrach, pozyski-
wania danych do komputerowych baz danych, optymalizacji 
stron internetowych, 45 rejestrowanie nazw domen interne-
towych, wynajem nazw domen internetowych, udzielanie li-
cencji w ramach publikacji oprogramowania, usługi serwisów 
społecznościowych on-line.

(210) 497786 (220) 2019 03 27
(731) PRYMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) GASTROline

(531) 26.11.02, 27.05.01, 27.05.11
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty 
mięsne, konserwowane i mrożone owoce i warzywa, 
suszone i gotowane kandyzowane owoce, owoce lu-
krowane, galaretki jadalne, dżemy, kompoty, jaja, mleko, 
mleczne produkty, oleje i tłuszcze jadalne, buliony, kon-
centraty bulionu, koncentraty rosołu, chipsy ziemniacza-
ne, chrupki ziemniaczane, chipsy owocowe, grzyby kon-
serwowane, grzyby suszone, napoje mleczne z przewa-
gą mleka, orzechy preparowane, sałatki owocowe, sałatki 
warzywne, placki ziemniaczane, przecier pomidorowy, 
pyłki kwiatowe jako żywność, soki roślinne do gotowa-
nia, żywność przygotowywana z ryb, ser, skórki owoco-
we, wędliny, wyciągi z wodorostów do celów spożyw-
czych, zupy, koncentraty zup, składniki do sporządzania 
zup, żelatyna, kostki do zup, kostki bulionowe, mieszanki 
do zup, 30 kawa, herbata, kakao, ryż, tapioka, sago, kawa 
nienaturalna, mąka spożywcza, chleb, wyroby cukier-
nicze, słodycze, lody, miód, melasa, drożdże, proszek 
do pieczenia, musztarda, ocet, sosy [przyprawy], przy-
prawy, lód, preparaty jako aromaty do żywności, bułka 
tarta, bułki, chipsy [produkty zbożowe], ciasta, ciastka, 
cukierki, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie 
kakao, napoje na bazie herbaty, esencje do artykułów 
żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki ete-
ryczne, galaretki owocowe [słodycze], wyroby z kakao, 
mieszanki kakaowe, kanapki, kasze spożywcze, keczup, 
sól kuchenna, kukurydza mielona, kukurydza prażona 
[popcorn], kukurydza palona, lody w proszku, majone-
zy, makarony, potrawy na bazie mąki, muesli, naleśniki, 
napary inne niż do celów leczniczych, słodkie dekoracje 
do ciast, paszteciki, pierogi, pizze, płatki zbożowe, płatki 
kukurydziane, sosy pomidorowe, ciasto w proszku, pud-
dingi, sosy do sałatek, produkty skrobiowe do celów spo-
żywczych, słodziki naturalne, słodkie sosy do deserów 
na bazie mleka i żółtek (custard), suchary, tarty, tortille, 
zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów 
spożywczych, suszone zioła do celów kulinarnych, zioła 
przetworzone, zioła konserwowane [przyprawy], malto-
dekstryny do zastosowania odżywczego [inne niż do ce-
lów medycznych], dodatki [inne niż oleje eteryczne] jako 
polepszacze smaku żywności i napojów, dania gotowe 
i przekąski na bazie pszenicy, zbóż, kukurydzy, ryżu, ma-
karonu, dodatki smakowe do zup, mieszanki suszonych 
ziół, warzyw i owoców z solą do użytku jako przyprawy 
do żywności, aromaty spożywcze inne niż olejki eterycz-
ne, propolis, przyprawy smakowe (sosy, marynaty).

(210) 499784 (220) 2019 05 15
(731) FAIFER BARTOSZ JAKUB, Swarzędz
(540) (znak słowny)
(540) Studencka Chatka
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości i majątku.

(210) 499787 (220) 2019 05 15
(731) PĘK LECH PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE, 

Konikowo
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) HH HOLIDAY HOMES

(531) 26.03.23, 27.05.01, 07.01.24
(510), (511) 19 domy mobilne, budynki wolnostojące prze-
nośne.

(210) 499789 (220) 2019 05 15
(731) TRAVELIST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 39 usługi w zakresie rezerwacji wycieczek, 
43 usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania.

(210) 499792 (220) 2019 05 15
(731) DESIO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 3 nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, pły-
ny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], nielecznicze płyny sty-
mulujące do skóry, płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, płyny 
do stóp nielecznicze, płyny do twarzy [kosmetyki], kosmety-
ki do pielęgnacji skóry, kosmetyki w postaci płynów, nielecz-
nicze preparaty do pielęgnacji stóp, nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji skóry, nielecznicze produkty do pielęgnacji 
twarzy, płyny do oczyszczania skóry, preparaty kosmetyczne 
do oczyszczania skóry, preparaty kosmetyczne do odnowy 
skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, prepa-
raty nielecznicze do oczyszczania skóry, środki do oczyszcza-
nia skóry twarzy [kosmetyki], środki oczyszczające do skóry 
[nielecznicze], środki oczyszczające skórę, wielofunkcyjne 
preparaty kosmetyczne do skóry, 5 środki dezynfekcyjne 
i antyseptyczne, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji 
ciała, antyseptyczne preparaty oczyszczające, chusteczki na-
sączone preparatami przeciwbakteryjnymi, chusteczki odka-
żające, nasączone chusteczki lecznicze, płyny dezynfekujące 
[inne niż mydło], preparaty anty bakteryjne, preparaty anty-
septyczne, preparaty antyseptyczne o działaniu terapeutycz-
nym, anty bakteryjne płyny do rąk, antyseptyczne preparaty 
do mycia, preparaty antyseptyczne o działaniu profilaktycz-
nym, preparaty do dezynfekcji rąk, przeciwdrobnoustrojowe 
płyny do mycia twarzy, ściereczki do czyszczenia nasączone 
środkami dezynfekującymi, do celów higienicznych, spraye 
antybakteryjne, spraye antyseptyczne w formie aerozolu 
do stosowania na skórę, środki antyseptyczne do pielęgnacji 
ran, środki bakteriobójcze, środki odkażające, anty bakteryj-
ne środki do mycia rąk, antybakteryjny preparat do mycia 

rąk, lecznicze preparaty do mycia rąk, odkażający preparat 
do mycia rąk, płyny do celów weterynaryjnych, woda utle-
niona do celów medycznych.

(210) 499793 (220) 2019 05 15
(731) TRAVELIST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Travelist
(510), (511) 39 usługi w zakresie rezerwacji wycieczek, 
43 usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania.

(210) 499794 (220) 2019 05 15
(731) FAIFER BARTOSZ JAKUB, Swarzędz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STUDENCKA CHATKA

(531) 07.01.08, 02.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości i majątku.

(210) 500008 (220) 2019 05 20
(731) GOSZTYŁA TOMASZ DUMAS, Sosnowiec
(540) (znak słowny)
(540) DUMAS
(510), (511) 37 montaż części do pojazdów; montaż akceso-
riów do pojazdów; tuning samochodowy; usługi polegające 
na zwiększaniu parametrów silnika, na zwiększaniu parame-
trów nadwozia i podwozia; ulepszanie pojazdów mechanicz-
nych; zabudowa busów; zabudowa pojazdów; modernizacja 
pojazdów; montaż i naprawa instalacji alarmowych w pojaz-
dach; wulkanizacja opon.

(210) 500572 (220) 2019 05 31
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak graficzny)
(540) 
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(531) 01.15.24, 03.09.02, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, ko-
smetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej 
lub do celów dezodorujących będące przyborami toale-
towymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty 
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, prepara-
ty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty far-
maceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, 
produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów me-
dycznych, minerały do celów medycznych, mineralne do-
datki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, su-
plementy diety do użytku medycznego, suplementy die-
ty do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, 
dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, 
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medyczne-
go, dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła 
lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, produk-
ty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne 
do celów medycznych, produkty bakteriobójcze do celów 
medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produk-
ty krwiopochodne, takie jak składniki krwi, osocze krwi, 
frakcje białek krwi, produkty biotechnologiczne do celów 
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do ce-
lów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, 
środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne 
preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycz-
nych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, 
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów lecz-
niczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zio-
ła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wy-
roby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medycz-
ne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy 
ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, 
okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do lecze-
nia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabi-
litacji, plastry chłodzące do celów medycznych, silikonowe 
plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 500575 (220) 2019 05 31
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) ISKIAL w PŁYNIE

(531) 03.09.02, 26.04.02, 01.15.24, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, 
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetycz-
ne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty 
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sa-
nitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, 
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecz-
nicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty 
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów me-
dycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-
go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, pro-
dukty biobójcze do celów medycznych, produkty biologicz-
ne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze do ce-
lów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty 
krwiopochodne, takie jak składniki krwi, osocze krwi, frakcje 
białek krwi, produkty biotechnologiczne do celów medycz-
nych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, prepa-
raty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne 
oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceu-
tyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, pla-
stry, materiały opatrunkowe, okłady do celów medycznych, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, 
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preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały 
diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagno-
styczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do ce-
lów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, 
leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty 
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły orto-
pedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy 
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady 
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjote-
rapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, 
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 500706 (220) 2019 06 05
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ULTRAVOX Maxe

(531) 02.01.01, 19.13.21, 26.11.03, 26.11.09, 24.15.01, 25.07.01, 
27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, 
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetycz-
ne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty 
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sa-
nitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, 
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecz-
nicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty 
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów me-
dycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-
go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, pro-
dukty biobójcze do celów medycznych, produkty biologicz-
ne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze do ce-
lów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty 
krwiopochodne, takie jak składniki krwi, osocze krwi, frakcje 
białek krwi, produkty biotechnologiczne do celów medycz-
nych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, prepa-
raty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne 
oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceu-
tyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, pla-
stry, materiały opatrunkowe, okłady do celów medycznych, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, 

preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały 
diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagno-
styczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do ce-
lów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, 
leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty 
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły orto-
pedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy 
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady 
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjote-
rapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, 
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 500707 (220) 2019 06 05
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INOVOX Express

(531) 02.01.01, 19.13.21, 26.11.03, 26.11.09, 24.15.01, 25.07.01, 
27.05.01, 29.01.15

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

(210) 500709 (220) 2019 06 05
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INOVOX Express

(531) 02.01.01, 19.13.21, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.15, 26.11.03, 
26.11.09, 25.07.01

(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, 
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetycz-
ne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty 
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sa-
nitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, 
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecz-
nicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty 
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów me-
dycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-
go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, pro-
dukty biobójcze do celów medycznych, produkty biologicz-
ne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze do ce-
lów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty 
krwiopochodne, takie jak składniki krwi, osocze krwi, frakcje 
białek krwi, produkty biotechnologiczne do celów medycz-
nych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, prepa-
raty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne 
oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceu-
tyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, pla-
stry, materiały opatrunkowe, okłady do celów medycznych, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, 

preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały 
diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagno-
styczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do ce-
lów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, 
leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty 
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły orto-
pedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy 
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady 
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjote-
rapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, 
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 501215 (220) 2019 06 16
(731) TEAM PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stradomia Wierzchnia
(540) (znak słowny)
(540) ALUO
(510), (511) 6 metalowe: materiały budowlane, przenośne 
konstrukcje budowlane, osprzęt do drzwi i okien, futryny 
do drzwi, ograniczniki do okien i drzwi, okucia budowlane, 
zamknięcia do drzwi i okien, zawiasy, parapety, 19 niemeta-
lowe: materiały budowlane, stolarka otworowa, okna, drzwi 
i futryny, okucia drzwi i okien, przegrody, ścianki, parape-
ty, konstrukcje przenośne, okna drzwi przeciwpożarowe, 
35 sprzedaż następujących towarów: materiały budowla-
ne metalowe, metalowe przenośne konstrukcje budowla-
ne, metalowy osprzęt do drzwi i okien, metalowe futryny 
do drzwi, metalowe ograniczniki do okien i drzwi, metalowe 
okucia budowlane, metalowe zamknięcia do drzwi i okien, 
metalowe zawiasy, parapety metalowe, materiały budowla-
ne niemetalowe, niemetalowe stolarka otworowa, okna nie-
metalowe, drzwi i futryny niemetalowe, okucia drzwi i okien 
niemetalowe, przegrody niemetalowe, niemetalowe witry-
ny, niemetalowe ścianki, niemetalowe parapety, niemetalo-
we konstrukcje przenośne, niemetalowe okna i drzwi prze-
ciwpożarowe, 37 informacja o materiałach budowlanych, 
nadzór budowlany, techniczny, usługi budowlane, roboty 
wykończeniowe, montaż i wymiana stolarki otworowej.

(210) 501265 (220) 2019 06 17
(731) KORCZAK BOŻENA SANATORIUM SŁOWACKI,  

Busko-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TERMA SŁOWACKI BASENY TERMALNO-MINERALNE

(531) 27.05.01, 01.01.05, 01.01.10, 25.01.05, 29.01.12
(510), (511) 1 siarka w tym siarka jako surowiec wtórny 
pozyskany z wody siarczkowej, 3 preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, kosmetyki, w tym maseczki kosmetyczne, mlecz-
ko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, 
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyków, kosmetyki 
dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, 
kremy wybielające do skóry, mleczko migdałowe do celów 
kosmetycznych, preparaty do mycia, w tym mydła, mydeł-
ka, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, mydła 
lecznicze, mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe 
do stóp, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, sole 
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wybielające, sole na bazie siarki, pumeks, peeling, szampony, 
szampony dla zwierząt domowych, pomadki do ust, prepa-
raty do pielęgnacji jamy ustnej - nie do celów leczniczych, 
szminki, toniki kosmetyczne, 44 usługi związane z poprawą 
zdrowia i kondycji psychofizycznej w warunkach szpitalnych 
i uzdrowiskowych takie jak: usługi odnowy biologicznej, 
inhalacji, basenów solankowych i siarczkowych, jodkowo-
-bromkowych, kąpieli solankowych i siarczkowych, kąpieli 
mineralnych, podwodnych masaży kończyn, masażu kla-
sycznego, masażu kamieniami, masażu krzemieniem pasia-
stym, sauny z podczerwienią, krioterapii - leczenie zimnem, 
program terapeutyczny leczenia bólu narządów ruchu, oste-
oporozy i chorób reumatoidalnych, kosmetyki ciała, tężnia 
z wykorzystaniem wody siarczkowej, usługi fitness, prowa-
dzenia gimnastyki, w tym gimnastyki korekcyjnej, z wykorzy-
staniem praktyki lekarskiej ogólnej i specjalistycznej, usługi 
fizjoterapii, fizykoterapii, turystyka zdrowotna i prozdrowot-
na, rehabilitacyjna, zabiegi samoopalające.

(210) 501267 (220) 2019 06 17
(731) KORCZAK BOŻENA SANATORIUM SŁOWACKI,  

Busko-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SANATORIUM SŁOWACKI TĘŻNIA SIARCZKOWA

(531) 01.01.01, 01.01.04, 27.05.01, 29.01.12, 25.01.05
(510), (511) 1 siarka w tym siarka jako surowiec wtórny 
pozyskany z wody siarczkowej, 3 preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, kosmetyki, w tym maseczki kosmetyczne, mlecz-
ko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, 
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyków, kosmetyki 
dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, 
kremy wybielające do skóry, mleczko migdałowe do celów 
kosmetycznych, preparaty do mycia, w tym mydła, mydełka, 
mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, mydła prze-
ciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, sole kąpielowe 
do celów innych niż lecznicze, sole wybielające, sole na bazie 
siarki, pumeks, peeling, szampony, szampony dla zwierząt 
domowych, pomadki do ust, preparaty do pielęgnacji jamy 
ustnej - nie do celów leczniczych, szminki, toniki kosmetycz-
ne, 5 mydła lecznicze, 44 usługi związane z poprawą zdrowia 
i kondycji psychofizycznej w warunkach szpitalnych i uzdro-
wiskowych takie jak: usługi odnowy biologicznej, inhalacji, 
basenów solankowych i siarczkowych, jodkowo-bromko-
wych, kąpieli solankowych i siarczkowych, kąpieli mineral-
nych, podwodnych masaży kończyn, masażu klasycznego, 
masażu kamieniami, masażu krzemieniem pasiastym, sauny 
z podczerwienią, krioterapii - leczenie zimnem, kosmetyki 
ciała, tężnia z wykorzystaniem wody siarczkowej, usługi fit-
ness, prowadzenia gimnastyki, w tym gimnastyki korekcyj-
nej, z wykorzystaniem praktyki lekarskiej ogólnej i specjali-
stycznej, usługi fizjoterapii, fizykoterapii, turystyka zdrowotna 
i prozdrowotna, rehabilitacyjna, zabiegi samoopalające.

(210) 501268 (220) 2019 06 17
(731) KORCZAK BOŻENA SANATORIUM SŁOWACKI,  

Busko-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) BROWAR SŁOWACKI PIWO SIARCZKOWE

(531) 01.01.01, 01.01.04, 27.05.01, 27.05.01, 25.01.05, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo.

(210) 501272 (220) 2019 06 17
(731) KONIECZKO ANITA GRAŻYNA WYRÓB I SPRZEDAŻ 

ODZIEŻY SKÓRZANEJ LUKA-PELLI, Poronin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Luka - Pelli LEATHER WEAR www.luka-pelli.pl

(531) 03.04.11, 27.05.01
(510), (511) 18 produkcja i sprzedaż nakryć głowy wyko-
nanych ze skóry lub z elementami skórzanymi, produkcja 
i sprzedaż okryć wierzchnich (kożuchy, kurtki, kamizelki) 
ze skóry lub z elementami skórzanymi, produkcja i sprzedaż 
akcesoriów odzieżowych (pompony, torebki, uszatki, ręka-
wiczki, breloki, opaski, nauszniki, kołnierze, czapki) ze skóry 
lub z elementami skórzanymi, 25 obuwie damskie, męskie 
lub dziecięce ze skóry lub elementami skórzanymi, 35 sprze-
daż takich towarów jak: nakrycia głowy wykonane ze skóry 
lub z elementami skórzanymi; okrycia wierzchnie (kożuchy, 
kurtki, kamizelki) ze skóry lub z elementami skórzanymi; ak-
cesoria odzieżowe (pompony, torebki, uszatki, rękawiczki, 
breloki, opaski, nauszniki, kołnierze, czapki) ze skóry lub z ele-
mentami skórzanymi.

(210) 501285 (220) 2019 06 17
(731) DANIŁOWICZ GRZEGORZ, Mędłów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) apteka Lege Artis

(531) 03.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 porady w zakresie farmakologii, sporządza-
nie leków recepturowych na zamówienie, usługi w zakre-
sie prowadzenia aptek i sieci aptek, prowadzenie hurtowni 
i aptek patronackich z kosmetykami, lekami, farmaceutyka-
mi i substancjami dietetycznymi do celów leczniczych, su-
plementami diety, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, usługi 
w zakresie laboratoriów medycznych, przygotowywanie 
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i wydawanie lekarstw, sporządzanie receptur w aptekach, 
udzielanie informacji dotyczących przygotowywania i wy-
dawania leków, udzielanie informacji dotyczących medycy-
ny, sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów, 
udzielanie informacji pacjentom w zakresie zażywania le-
ków, udzielanie informacji farmaceutycznych, usługi dorad-
cze dotyczące farmaceutyków, usługi doradcze i informa-
cyjne dotyczące produktów biofarmaceutycznych, usługi 
doradcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem 
Internetu, związane z produktami farmaceutycznymi, usługi 
doradcze i informacyjne związane z produktami farmaceu-
tycznymi, usługi doradcze świadczone przez apteki, usłu-
gi doradztwa farmaceutycznego, usługi farmaceutyczne 
w zakresie sporządzania leków recepturowych, wydawanie 
środków farmaceutycznych, usługi doradcze w zakresie far-
makologii.

(210) 501316 (220) 2019 06 18
(731) ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowny)
(540) SeraVita
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne.

(210) 501341 (220) 2019 06 18
(731) SEREK RAFAŁ AUTOSTAR POLAND, Starachowice
(540) (znak słowny)
(540) BOYS TAXI
(510), (511) 39 usługi taksówkarskie, usługi taksówek, trans-
port podróżnych taksówką, organizowanie transportu tak-
sówkowego, transport taksówkowy dla osób na wózkach 
inwalidzkich, świadczenie usług w zakresie zamawiania tak-
sówek za pomocą aplikacji mobilnych, transport, transport 
lądowy, transport drogowy, transport pasażerski, transport 
lądowy osób, transport osób drogą lądową, usługi w za-
kresie transportu drogowego dla osób, transport drogowy 
podróżnych, transport drogowy pasażerów, transport lądo-
wy podróżnych, transport pasażerów mikrobusem, pasażer-
ski transport samochodowy, transport bagażu pasażerów, 
transport bagażu podróżnego, usługi transportowe, usługi 
transportu mikrobusami, usługi transportu pojazdami, usługi 
w zakresie transportu i wycieczek dla osób niepełnospraw-
nych, usługi agencyjne w zakresie organizowania transpor-
tu osób, organizacja transportu osobowego na rzecz osób 
trzecich za pośrednictwem aplikacji, organizacja transpor-
tu osobowego na rzecz osób trzecich poprzez aplikację  
on-line, czarterowanie transportu, organizowanie transportu, 
logistyka transportu, rezerwowanie transportu, wynajmowa-
nie transportu drogowego, organizowanie transportu pasa-
żerskiego, wypożyczanie środków transportu, profesjonalne 
doradztwo w zakresie transportu, organizowanie transportu 
dla pasażerów biznesowych, udzielanie informacji dotyczą-
cych transportu pasażerskiego, usługi rezerwacji w zakresie 
transportu, usługi konsultacyjne związane z transportem, 
skomputeryzowane planowanie związane z transportem, re-
zerwacja miejsc na transport pojazdami silnikowymi, usługi 
rezerwacji w zakresie transportu lądowego, usługi w zakresie 
organizowania transportu podróżnych, zapewnianie wy-
najętych pojazdów do transportu pasażerów, usługi trans-
portu na wycieczki ze zwiedzaniem, udostępnianie danych 
związanych z transportem pasażerów, usługi informacyjne 
związane z metodami transportu, usługi agencyjne w zakre-
sie organizowania transportu podróżnych, usługi kurierskie, 
transport drogą kurierską, dostawa towarów poprzez kuriera, 

dostarczanie towarów przez kuriera, dostawa paczek przez 
kuriera, doręczanie paczek przez kuriera, dostarczanie pocz-
ty przez kuriera, usługi kurierów i posłańców, usługi kurierskie 
dotyczące towarów, usługi kurierskie w zakresie dostarczania 
paczek, usługi kurierskie w zakresie dostarczania pakunków, 
usługi kurierskie w zakresie dostarczania wiadomości, usługi 
kurierskie w zakresie transportowania ładunków, usługi ku-
rierskie w zakresie dostarczania towarów, usługi kurierskie 
w zakresie dostarczania listów.

(210) 501345 (220) 2019 06 19
(731) POLDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łysomice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polder

(531) 27.05.01, 07.01.13, 29.01.07, 29.01.11
(510), (511) 29 produkty mleczne, mleko, mleko zagęszczo-
ne, mleko skondensowane, sery, twarogi, jogurty, maślanka, 
serwatka, produkty serowarskie, śmietana, napoje mleczne 
lub z przewagą mleka, kefir, koktajle mleczne, desery mlecz-
ne, desery jogurtowe, puddingi mleczne i na bazie mleka, 
przekąski mleczne i na bazie mleka, bita śmietana, jaja, masło, 
wyroby z masła, oleje i tłuszcze jadalne, margaryna, kremy 
na bazie masła, pasty do smarowania mleczne i na bazie 
mleka, pasty do smarowania składające się głównie z jajek, 
konserwowane warzywa, warzywa przetworzone, chipsy 
warzywne, ekstrakty z warzyw do konsumpcji, gotowe pro-
dukty z warzyw, przeciery warzywne, proszki warzywne, 
przekąski na bazie warzyw, sałatki warzywne, warzywa su-
szone, warzywa mrożone, warzywa gotowane, owoce kon-
serwowane, owoce przetworzone, kandyzowane owoce, 
owoce suszone, owoce mrożone, owoce gotowane, kandy-
zowane przekąski owocowe, chipsy owocowe, desery owo-
cowe, miąższ owoców, przeciery owocowe, proszki owoco-
we, produkty z suszonych owoców, przekąski na bazie owo-
ców, sałatki owocowe, galaretki, dżemy, marmolady, kompo-
ty, pasty owocowe i warzywne, 30 kajmak, kajmak z dodat-
kami smakowymi, drobiny kajmakowe, polewy cukiernicze 
i nadzienia, produkty pszczele, polewy piankowe, słodkie 
polewy i nadzienia, mieszanki do nadzienia [artykuły spo-
żywcze], słodkie dekoracje do wyrobów cukierniczych, ciast, 
tart i ciasteczek, polewy do lodów, dodatki smakowe w po-
staci zagęszczonych sosów, słodkie sosy do deserów, kremy 
czekoladowe i na bazie czekolady, kremy kakaowe i na bazie 
kakao, musy (słodycze), musy (wyroby cukiernicze), lukier, po-
sypka (koraliki kolorowego cukru], posypka czekoladowa, 
wyroby cukiernicze, ciasta, tarty, ciasteczka, gotowe desery 
[wyroby cukiernicze], gotowe desery [wyroby piekarnicze], 
suflety deserowe, puddingi, wyroby piekarnicze, cukierki 
i batony, syropy smakowe, czekolada, czekolada do wyro-
bów cukierniczych, czekolada na polewy lub posypki, czeko-
lada pitna, czekolada w proszku, czekoladowe dodatki sma-
kowe, czekoladowe ozdoby i dekoracje z czekolady do wyro-
bów cukierniczych, czekoladowe wyroby cukiernicze nie-
lecznicze, desery czekoladowe, ekstrakty i esencje czekola-
dowe, napoje czekoladowe i na bazie czekolady, mieszanki 
czekoladowe, wyroby z czekolady, kakao [palone, w proszku, 
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granulowane lub w napojach], napoje kakaowe i na bazie 
kakao, mieszanki kakaowe, wyroby z kakao, karmel, karmel 
z solonym masłem, wyroby z karmelu i na bazie karmelu, cia-
sta do pieczenia, gotowania, smażenia oraz mieszanki 
do ich przygotowania, bezy, aromaty do ciast, lody spożyw-
cze, mrożone jogurty. sorbety, napoje z lodów, desery lodo-
we, mieszanki ciasta, mieszanki do lodów, mieszanki do lu-
krowania, mieszanki do nadzienia [artykuły spożywcze], mie-
szanki do przyrządzania puddingów, mieszanki do sporzą-
dzania ciast, mieszanki do sporządzania sosów, mieszanki 
do sporządzania lodów, mieszanki na lukier, proszki do wyro-
bu ciast, proszki do wyrobu lodów, owoce w polewie czeko-
ladowej, owocowe galaretki [słodycze], preparaty do ciast, 
preparaty do produkcji słodyczy, preparaty do sporządzania 
napojów czekoladowych lub na bazie kakao, preparaty 
do sporządzania sosów, preparaty do wyrobu produktów 
piekarniczych, 32 niegazowane napoje bezalkoholowe, na-
poje, skoki i nektary owocowe, soki i napoje warzywne, na-
poje na bazie owoców lub warzymy, napoje owocowe i wa-
rzywne z koncentratu lub syropu, serwatka [napoje], napoje 
serwatkowe, sorbety w postaci napojów, esencje, ekstrakty, 
syropy, koncentraty do napojów, proszki do sporządzania 
napojów, bezalkoholowe napoje gazowane, koktajle bezal-
koholowe, aperitify bezalkoholowe, bazy do koktajli bez al-
koholu, likiery [bezalkoholowe], likiery (preparaty do sporzą-
dzania -), 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, katalo-
gowej, wysyłkowej, za pośrednictwem Internetu (sprzedaż 
on-line) oraz poprzez ofertę bezpośrednią: produktów 
mlecznych, mleka, mleka zagęszczonego, mleka skondenso-
wanego, serów, twarogów, jogurtów, maślanki, serwatki, pro-
duktów serowarskich, śmietany, napoi mlecznych lub z prze-
wagą mleka, kefiru, koktajli mlecznych, deserów mlecznych, 
deserów jogurtowych, puddingów mlecznych i na bazie 
mleka przekąsek mlecznych i na bazie mleka bitej śmietany, 
jaj, masła wyrobów z masła, olei i tłuszczy jadalnych, marga-
ryny, kremu na bazie masła past do smarowania mlecznych 
i na bazie mleka, past do smarowania składających się głów-
nie z jajek, konserwowanych warzywa, warzyw przetworzo-
nych chipsów warzywnych ekstraktów z warzy w do kon-
sumpcji, gotowych produktów z warzyw, przecierów wa-
rzywnych, proszków warzywnych, przekąsek na bazie wa-
rzyw, sałatek warzywnych, warzyw suszonych, warzyw mro-
żonych warzyw gotowanych, owoców konserwowanych, 
owoców przetworzonych, kandyzowanych owoców, owo-
ców suszonych, owoców mrożonych, owoców gotowanych, 
kandyzowanych przekąsek owocowych, chipsów owoco-
wych, deserów owocowych, miąższu owoców, przecierów 
owocowych, proszków owocowych, produktów z suszonych 
owoców, przekąsek na bazie owoców, sałatek owocowych, 
galaretek, dżemów, marmolad, kompotów, past owocowych 
i warzywnych, kajmaku, kajmaku z dodatkami smakowymi, 
drobin kajmakowych, polew cukierniczych i nadzień, pro-
duktów pszczelich, polew piankowych, słodkich polew i na-
dzień, mieszanek do nadzień, słodkich dekoracji do wyro-
bów cukierniczych, ciast, tart i ciasteczek, polew do lodów, 
dodatków smakowych w postaci zagęszczonych sosów, 
słodkich sosów do deserów, kremów czekoladowych i na ba-
zie czekolady, kremów kakaowych i na bazie kakao, musów 
(słodycze), musów (wyroby cukiernicze), lukru, posypek [ko-
raliki kolorowego cukru], posypek czekoladowych, wyrobów 
cukierniczych, ciast, tart, ciasteczek, gotowych deserów [wy-
roby cukiernicze], gotowych deserów [wyroby piekarnicze], 
sufletów deserowych, puddingów, wyrobów piekarniczych, 
cukierków i batonów, syropów smakowych, czekolady, cze-
kolady do wyrobów cukierniczych, czekolady na polewy lub 
posypki, czekolady pitnej, czekolady w proszku, czekolado-
wych dodatków smakowych, czekoladowych ozdób i deko-

racji z czekolady do wyrobów cukierniczych, czekoladowych 
wyrobów cukierniczych nie leczniczych, deserów czekola-
dowych, ekstraktów i esencji czekoladowych, napoi czekola-
dowych i na bazie czekolady, mieszanek czekoladowych, 
wyrobów z czekolady, kakao [palone, w proszku, granulowa-
ne lub w napojach], napoi kakaowych i na bazie kakao, mie-
szanek kakaowych, wyrobów z kakao, karmelu, karmelu z so-
lonym masłem, wyrobów z karmelu i na bazie karmelu, ciast 
do pieczenia, gotowania, smażenia oraz mieszanek 
do ich przygotowania, bez, aromatów do ciast, lodów spo-
żywczych, mrożonych jogurtów, sorbetów, napojów z lo-
dów, deserów lodowych mieszanek ciasta, mieszanek do lo-
dów, mieszanek do lukrowania, mieszanek do nadzień [arty-
kuły spożywcze], mieszanek do przyrządzania puddingów, 
mieszanek do sporządzania ciast, mieszanek do sporządza-
nia sosów, mieszanek do sporządzania lodów, mieszanek 
na lukier, proszków do wyrobu ciast, proszków do wyrobu 
lodów, owoców w polewie czekoladowej, owocowych gala-
retek [słodycze], preparatów do ciast, preparatów do produk-
cji słodyczy, preparatów do sporządzania napojów czekola-
dowych lub na bazię kakao, preparatów do sporządzania 
sosów, preparatów do wyrobu produktów piekarniczych, 
niegazowanych napoi bezalkoholowych, napoi, skoków 
i nektarów owocowych, soków i napoi warzywnych, napoi 
na bazie owoców lub warzyw, napoi owocowych i warzyw-
nych z koncentratu lub syropu, serwatki [napoje], napoi ser-
watkowych, sorbetów w postaci napoi, esencji, ekstraktów, 
syropów, koncentratów do napojów, proszku do sporządza-
nia napojów, bezalkoholowych napoi gazowanych, koktajli 
bezalkoholowych, aperitifów bezalkoholowych, baz do kok-
tajli bez alkoholu, likierów [bezalkoholowe], likierów (prepa-
raty do sporządzania -), zarządzanie sprzedażą i bazą klien-
tów, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, interne-
towymi, promocja sprzedaży, reklama i marketing, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, marketingowych, 
sponsorowanych i promocyjnych, rozpowszechnianie infor-
macji gospodarczych, biznesowych, handlowych, organizo-
wanie targów, imprez, wystaw i pokazów w celach handlo-
wych lub reklamowych, 39 pakowanie i opakowywanie to-
warów, pakowanie i opakowywanie żywności i napojów, 
usługi przechowywania, magazynowania i składowania to-
warów, przechowywanie, magazynowanie i składowanie 
żywności i napojów, przechowywanie towarów w chłod-
niach, transport i dostawy towarów, transport towarów 
w warunkach chłodniczych, transport i dostawa żywności 
i napojów, organizowanie wysyłki towarów, organizowanie 
i świadczenie usług w zakresie dostarczania towarów zamó-
wionych korespondencyjnie, dostarczanie koszy zawierają-
cych żywność i napoje, konfekcjonowanie towarów, usługi 
pośrednictwa związane ze składowaniem, odbieranie towa-
rów, obsługa ładunków, usługi przeładunkowe, usługi rozła-
dowywania i przepakowywania towarów, spedycja towarów, 
udzielanie porad związanych z usługami spedycyjnymi, udo-
stępnianie obiektów, pomieszczeń i sprzętu do przechowy-
wania, w tym w niskich temperaturach, udostępnianie po-
mieszczeń i sprzętu do chłodni, wynajem kontenerów 
do magazynowania i składowania, wynajem magazynów 
i przestrzeni magazynowej, wynajem chłodni, wynajem ma-
szyn i urządzeń zamrażających, wynajem maszyn i urządzeń 
do załadunku i rozładunku, wynajem maszyn i urządzeń 
do pakowania lub zawijania, udzielanie informacji związa-
nych z wynajmem przestrzeni magazynowej i usługami ma-
gazynowania, usługi doradcze w zakresie magazynowania 
towarów, usługi doradcze w zakresie dystrybucji towarów, 
usługi doradcze związane z pakowaniem i przepakowywa-
niem towarów, usługi doradcze związane z transportem to-
warów, usługi doradztwa związane ze śledzeniem towarów 
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podczas transportu [informacje dotyczące transportu], 
40 konserwowanie napojów i żywności, rozdrabnianie i mie-
lenie żywności, mrożenie żywności, obróbka żywności goto-
wanej, przetwarzanie żywności i napojów, przetwarzanie 
mleka, puszkowanie żywności, usługi pasteryzacji żywności 
i napojów, wędzenie żywności, wędzenie sera, wytłaczanie 
owoców, wynajem maszyn i urządzeń do przetwarzania 
żywności i napojów, wypożyczanie urządzeń chłodniczych, 
przetwarzanie odpadów, pozyskiwanie składników z pozo-
stałości odpadów, obróbka i recykling opakowań, 43 kon-
traktowe usługi w zakresie żywności, usługi zaopatrzenia 
w żywność, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność, 
posiłki i napoje do bezpośredniego spożycia, catering obej-
mujący żywność i napoje dla instytucji, świadczenie usług 
cateringowych obejmujących żywność i napoje w obiek-
tach w obiektach na targi, wystawy, zjazdy, dekorowanie 
żywności, dekorowanie ciast, informacje i doradztwo w za-
kresie przygotowywania żywności, posiłków i napojów, usłu-
gi doradcze związane z technikami pieczenia.

(210) 501346 (220) 2019 06 19
(731) POLDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łysomice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAJMAK KREM MLECZNY

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 29.01.12
(510), (511) 30 kajmak, kajmak z dodatkami smakowymi, wy-
roby cukiernicze.

(210) 501369 (220) 2019 06 19
(731) ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SeRaVita

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne.

(210) 501391 (220) 2019 06 19
(731) STECKIEWICZ MARIA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) GRETA
(510), (511) 25 bielizna, damska bielizna, bielizna nocna, hal-
ki [bielizna], bielizna wyszczuplająca [wyroby gorseciarskie], 
podwiązki, pończochy, pasy do pończoch dla kobiet, pasy 
do pończoch dla mężczyzn, majtki, body [bielizna], szorty, 
majtki przypominające szorty z luźną nogawką, 35 usługi 

sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie 
gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wy-
korzystaniem telekomunikacji następujących towarów: 
bielizna, damska bielizna, bielizna nocna, halki [bielizna], 
bielizna wyszczuplająca [wyroby gorseciarskie], podwiązki, 
pończochy, pasy do pończoch dla kobiet, pasy do pończoch 
dla mężczyzn, majtki, rajstopy, pięty do pończoch, wstawki 
do pończoch [części odzieży], body [bielizna], szorty, majtki 
przypominające szorty z luźną nogawką.

(210) 501397 (220) 2019 06 20
(731) ŚMILEWICZ MARCIN, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) BOLEK
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież 
dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, topy, odzież wierzch-
nia dla kobiet i mężczyzn, odzież wierzchnia dla dziewcząt 
i chłopców, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież sportowa, 
odzież wieczorowa, odzież treningowa, odzież do spania, 
sukienki, suknie, T-shirty, koszulki, bluzy, bluzki, spódnice, 
koszule, spodnie, bielizna damska, bielizna męska, bielizna 
dziecięca, kurtki, skarpetki, czapki, 26 smycze do noszenia, 
dodatki do odzieży, dodatki do odzieży, artykuły do szycia 
i ozdobne artykuły tekstylne, 28 gry, zabawki i akcesoria 
do zabawy, maskotki, zabawki pluszowe, 35 sprzedaż de-
taliczna i hurtowa następujących towarów: odzież, odzież 
damska, odzież męska, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, 
swetry, topy, odzież wierzchnia dla kobiet i mężczyzn, odzież 
wierzchnia dla dziewcząt i chłopców, odzież wierzchnia dla 
dzieci, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież trenin-
gowa, odzież do spania, sukienki, suknie, T-shirty, koszulki, 
bluzy, bluzki, spódnice, koszule, spodnie, bielizna damska, 
bielizna męska, bielizna dziecięca, kurtki, skarpetki.

(210) 501398 (220) 2019 06 20
(731) ŚMILEWICZ MARCIN, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BORR

(531) 24.13.02, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież 
dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, topy, odzież wierzch-
nia dla kobiet i mężczyzn, odzież wierzchnia dla dziewcząt 
i chłopców, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież sportowa, 
odzież wieczorowa, odzież treningowa, odzież do spania, 
sukienki, suknie, T-shirty, koszulki, bluzy, bluzki, spódnice, 
koszule, spodnie, bielizna damska, bielizna męska, bielizna 
dziecięca, kurtki, skarpetki, czapki, 26 smycze do noszenia, 
dodatki do odzieży, dodatki do odzieży, artykuły do szy-
cia i ozdobne artykuły tekstylne, 35 sprzedaż detaliczna 
i hurtowa następujących towarów: odzież, odzież damska, 
odzież męska, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, swe-
try, topy, odzież wierzchnia dla kobiet i mężczyzn, odzież 
wierzchnia dla dziewcząt i chłopców, odzież wierzchnia dla 
dzieci, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież trenin-
gowa, odzież do spania, sukienki, suknie, T-shirty, koszulki, 
bluzy, bluzki, spódnice, koszule, spodnie, bielizna damska, 
bielizna męska, bielizna dziecięca, kurtki, skarpetki.
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(210) 501581 (220) 2019 06 26
(731) LAUNCHING SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siekierki Wielkie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D #DobreDoPracy

(531) 27.05.05, 27.05.17, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.12, 26.11.03, 
26.11.05, 26.11.08, 26.11.09

(510), (511) 18 skóra i imitacja skóry, torby podróżne, portfe-
le skórzane, sakiewki skórzane, portmonetki skórzane, skó-
rzane torebki, teczki ze skóry, skórzane walizki podróżne, etui 
z imitacji skóry, pojemniki na klucze ze skóry i skóry wypra-
wionej, torby wykonane ze skóry, aktówki wykonane ze skó-
ry, torby z imitacji skóry, torebki wykonane ze skóry, skórzane 
torby na zakupy, zestawy podróżne [wyroby skórzane], skó-
rzane pasy na ramię, torebki wykonane z imitacji skóry, torby 
podróżne wykonane ze skóry, torby podróżne wykonane 
z imitacji skóry, podróżne torby na garderobę wykonane 
ze skóry, walizy, walizki, walizeczki, walizki skórzane, walizki 
biznesowe, małe walizki, walizki podróżne, walizki z kółkami, 
torebki, torebki męskie, stylowe torebki, torebki wieczorowe, 
torebki-worki, torebki damskie, torebki do ręki, małe torebki 
kopertówki, torebki noszone na biodrach, torebki do prze-
wieszania przez ramię, małe damskie torebki bez rączki, 
25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, 
odzież dziewczęca, swetry, topy, odzież wierzchnia dla ko-
biet i mężczyzn, odzież wierzchnia dla dziewcząt i chłopców, 
odzież wierzchnia dla dzieci, odzież sportowa, odzież wie-
czorowa, odzież treningowa, odzież do spania, sukienki, suk-
nie, t-shirty, koszulki, bluzy, bluzki, spódnice, koszule, spodnie, 
bielizna damska, bielizna męska, bielizna dziecięca, kurtki, 
skarpetki, skórzane nakrycia głowy, termoaktywne nakrycia 
głowy, chusty na głowę, czapki jako nakrycia głowy, daszki 
jako nakrycia głowy, okrycia głowy z daszkiem, opaski prze-
ciwpotne na głowę, nakrycia głowy dla dzieci, czapki bejsbo-
lówki, czapki dziane, czapki wełniane, czapki sportowe, czap-
ki bez daszków, czapki z daszkiem, czapki z pomponem, 
czapki i czapeczki sportowe, kapelusze, kapelusze przeciw-
deszczowe, kapelusze plażowe, kapelusze przeciwsłonecz-
ne, kapelusze słomkowe, obuwie sportowe, obuwie plażo-
we, obuwie rekreacyjne, obuwie damskie, obuwie robocze, 
obuwie wspinaczkowe, obuwie gimnastyczne, obuwie lek-
koatletyczne, obuwie dla mężczyzn, obuwie dla niemowląt, 
obuwie dla dzieci, obuwie codziennego użytku, obuwie 
inne niż sportowe, 30 kawa, kawa nienaturalna, kawa słodo-
wa, mrożona kawa, kawa mielona, kawa bezkofeinowa, kawa 
rozpuszczalna, czekoladowa kawa, kawa niepalona, kawa lio-
filizowana, kawa aromatyzowana, kawa w formie parzonej, 
kawa w postaci całych ziaren, herbata, herbata rooibos, her-
bata chai, herbata mrożona, herbata szałwiowa, herbata lipo-
wa, herbata imbirowa, herbata bezteinowa, biała herbata, 
herbata jaśminowa, herbata miętowa, herbata zielona, her-
bata oolong, herbata nienaturalna, herbata czarna, herbata 
rozpuszczalna, herbata do zaparzania, herbata w torebkach, 
nielecznicza herbata sypka, herbata z rumianku, herbata 
z żeń-szenia, herbata z kwiatu lipy, herbata z dzikiej róży, her-
bata z liści jęczmienia, biała herbata w proszku, czarna herba-
ta w proszku, zielona herbata w proszku, herbata bez teiny 
słodzona słodzikami, herbata Earl Grey, herbata owocowa 
inna niż do celów medycznych, herbata paczkowana inna 
niż do celów leczniczych, herbata jaśminowa w torebkach, 

inna niż do celów leczniczych, kakao, mieszanki kakaowe, ka-
kao w proszku, kakao do sporządzania napojów, rozpuszczal-
ne kakao w proszku, ekstrakty kakaowe do spożycia przez 
ludzi, ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do na-
pojów, kakao palone, kakao granulowane, ryż pełnoziarnisty, 
gotowy ryż, ryż błyskawiczny, ryż kleisty, wzbogacony ryż, 
ryż prażony, ryż aromatyzowany, ryż łuskany, mieszanki ryżu, 
naturalny, przetworzony ryż spożywczy, tapioka, sago, skro-
bia sago do celów spożywczych, mąka spożywcza, mąka 
owsiana, mąka żytnia, mąka truflowa, mąka orzechowa, 
mąka ryżowa, mąka pszenna, mąka jęczmienna, mąka gor-
czycowa, mąka roślinna, mąka kukurydziana, mąka ziemnia-
czana, mąka sojowa, mąka migdałowa, mąka z tapioki, mąka 
z ciecierzycy, mąka razowa nieprzesiana, mąka z soczewicy, 
mąka do pieczenia, prażona mąka zbożowa, mąka na ciasto, 
mąka mieszana do żywności, mąka ze skrobi ryżowej, mąka 
ze skrobi pszennej, mąka gotowa do pieczenia, produkty 
zbożowe w postaci batonów, przekąski wytwarzane z pro-
duktów zbożowych, przekąski składające się z produktów 
zbożowych, produkty żywnościowe na bazie zbóż przezna-
czone do spożycia przez ludzi, przekąski z produktów zbożo-
wych, płatki zbożowe, chipsy zbożowe, chrupki zbożowe, 
przekąski na bazie zbóż, artykuły spożywcze ze zbóż, kraker-
sy z preparatów zbożowych, gotowe przekąski na bazie 
zbóż, zbożowe artykuły śniadaniowe, płatki zbożowe goto-
we do spożycia, przekąski składające się głównie ze zboża, 
herbatniki zbożowe do spożycia przez ludzi, ciastka zbożowe 
do spożycia przez ludzi, zboża do żywności do spożycia 
przez ludzi, muesli składające się głównie z preparatów zbo-
żowych, mieszanki spożywcze składające się z płatków zbo-
żowych i suszonych owoców, świeży chleb, chleb naan jako 
chleb indyjski, chleb czosnkowy, chleb żytni, chleb chrupki, 
chleb razowy, chleb bezglutenowy, chleb sodowy, chleb 
wielozbożowy, chleb bezdrożdżowy, chleb pita, chleb z ro-
dzynkami, chleb z przyprawami, chleb wstępnie upieczony, 
chleb z ziarnami soi, chleb słodowy z owocami, chleb 
w kształcie placków, chleb o niskiej zawartości soli, sól, sól 
spożywcza, sól kuchenna, sól stołowa, sól z przyprawami, sól 
morska do gotowania, musztarda, musztarda do żywności, 
musztarda w proszku spożywcza, preparaty musztardowe 
do żywności, ocet, ocet aromatyzowany, ocet owocowy, pie-
przowy ocet, ocet winny, ocet piwny, ocet gorczycowy, przy-
prawy, mieszanki przypraw, ekstrakty przypraw, przyprawy 
suche, przyprawy jadalne, przyprawy spożywcze, przyprawy 
korzenne, preparaty przyprawowe, przyprawy w proszku, 
przyprawy do pieczenia, przyprawy do żywności, marynata 
z przyprawami, mieszanki przypraw do nacierania, dodatki 
smakowe i przyprawy, sosy, sosy jako przyprawy, pikantne 
sosy używane jako przyprawy, sos pikantny, sos satay, sos 
barbecue, sos serowy, sos teriyaki, sos tatarski, sos sojowy, sos 
chili, sos brązowy, sos pieprzowy, sosy sałatkowe, sosy chrza-
nowe, sosy pomidorowe, sosy curry, słone sosy, sosy ziołowe, 
gotowe sosy, sos w proszku, sosy do gotowania, mieszanki 
do sporządzania sosów, aromaty w formie sosów w proszku, 
sproszkowane sosy w postaci granulowanej, cukier, cukier 
płynny, cukier puder, brązowy cukier, cukier biały, cukier gra-
nulowany, cukier w kostkach, miód, miód naturalny, lody, 
lody spożywcze, lody włoskie, lody owocowe, lody wielo-
smakowe, lody mleczne, lody zawierające czekoladę, sorbe-
ty, lody bez mleka, lody typu sandwich, lody na patyku, lody 
w proszku, lody o smaku czekoladowym, lody owocowe 
w postaci batonów, lody wodne o smaku owocowym w po-
staci lizaków, melasa, syrop spożywczy, syropy smakowe, sy-
rop z melasy do celów kulinarnych, wyroby cukiernicze, wy-
roby cukiernicze płynne, nielecznicze wyroby cukiernicze, 
gotowane wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze mrożone, 
wyroby cukiernicze z czekolady, wyroby cukiernicze z mąki, 
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wyroby cukiernicze z sezamu, wyroby cukiernicze zawierają-
ce dżem, wyroby cukiernicze zawierające galaretkę, wyroby 
cukiernicze o smaku czekoladowym, wyroby cukiernicze 
w kształcie tabliczek, wyroby cukiernicze w polewie cukro-
wej, mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, wyroby 
cukiernicze w polewie czekoladowej, mrożone wyroby cu-
kiernicze na patyku, wyroby cukiernicze z mrożonego jogur-
tu, wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem owocowym, 
wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem alkoholowym, 
smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, wyroby cukier-
nicze o niskiej zawartości węglowodanów, słodycze czekola-
dowe, lodowe słodycze, słodycze gotowane, słodycze pian-
kowe, słodycze do żucia, słodycze zawierające owoce, słody-
cze bez cukru, słodycze o smaku owocowym, słodycze 
o smaku lukrecji, 32 piwo i produkty piwowarskie, piwo rze-
mieślnicze, piwo pszeniczne, piwo słodowe, piwo bezalko-
holowe, piwo pełne jasne, piwo typu saison, piwo typu koź-
lak, czarne piwo, piwo o smaku kawy, piwo jasne typu ale, 
korzenne piwa, piwa smakowe, napoje na bazie piwa, piwa 
o małej zawartości alkoholu, porter, stout, indyjskie piwa ja-
sne ale, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, shandy jako 
napój składający się z piwa i lemoniady, mineralizowane 
piwa, drinki na bazie piwa, woda, woda aromatyzowana, 
woda pitna, woda mineralna, woda źródlana, woda gazowa-
na, woda niegazowana, smakowa woda mineralna, woda 
wzbogacona odżywczo, woda pitna butelkowana, woda pit-
na z witaminami, woda kokosowa jako napój, napoje owoco-
we, napoje orzeźwiające, napoje energetyzujące, napoje 
izotoniczne, napoje warzywne, napoje proteinowe, napoje 
węglowodanowe, napoje dla sportowców, napoje z guara-
ną, niegazowane napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe na-
poje gazowane, syropy do napojów, napoje z soku aloesu, 
napoje z soku jabłkowego, napoje z sokiem ananasowym, 
napoje na bazie coli, napoje z soku pomarańczowego, syro-
py do wyrobu napojów, syrop słodowy do napojów, proszki 
do sporządzania napojów, syropy do napojów bezalkoholo-
wych, sorbety w postaci napojów, napoje mrożone na bazie 
owoców, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, 
napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, bezalkoholowe na-
poje zawierające soki warzywne, napoje zawierające głów-
nie soki owocowe, bezalkoholowe napoje gazowane aroma-
tyzowane herbatą, napoje funkcjonalne na bazie wody, na-
poje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje owocowe i soki 
owocowe, mieszanki do sporządzana napojów sorbeto-
wych, koncentraty do sporządzania napojów owocowych, 
napoje na bazie owoców lub warzyw, syropy do sporządza-
nia napojów na bazie serwatki, organiczny sok owocowy, 
mieszane soki owocowe, gazowane soki owocowe, soki 
owocowe jako napoje, koncentraty soków owocowych, za-
gęszczony pomarańczowy sok owocowy, preparaty rozpusz-
czalne do sporządzania napojów, syropy i inne preparaty 
bezalkoholowe do sporządzania napojów, 41 publikowanie 
materiałów multimedialnych on-line, komputerowe przy-
gotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, publi-
kacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz da-
nych lub Internetu, udostępnianie publikacji elektronicz-
nych, nie do pobrania, usługi wydawnicze, usługi wydawni-
cze w zakresie tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze 
za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, wyda-
wanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, usługi 
wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism 
w Internecie, usługi pisania blogów, udostępnianie rozrywki 
multimedialnej za pomocą strony internetowej, organizowa-
nie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, pu-
blikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowa-
nie tekstów, innych niż teksty reklamowe, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 

kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, orga-
nizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów, organizowanie konkursów.

(210) 501594 (220) 2019 06 27
(731) ANUSZKIEWICZ KRYSTYNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Beauty Smile

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 żele do wybielania zębów, preparaty wybiela-
jące do zębów.

(210) 502228 (220) 2019 07 12
(731) KLIMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kuźnica Kiedrzyńska
(540) (znak słowny)
(540) Zamocowani
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, gwoździe, 
haki metalowe, klamry jako zaciski metalowe, kołki do ścian 
metalowe, kołki metalowe, kotwy łączące, kratownice meta-
lowe, materiały konstrukcyjne metalowe, konstrukcje meta-
lowe, gzymsy metalowe, nakrętki metalowe, nity metalowe, 
okucia metalowe, opaski zaciskowe metalowe do łączenia 
rur, osprzęt do okien metalowy, okucia do drzwi metalowe, 
okucia stosowane w budownictwie metalowe, płyty kotwią-
ce, podkładki regulacyjne dystansowe, rury i rurki metalowe, 
sworznie metalowe, śruby metalowe, wkręty metalowe, śru-
by do łączenia przewodów metalowe, tuleje jako drobnica 
metalowa, uszczelki metalowe, zaciski jako klamry meta-
lowe, metalowe zaciski do rur i kabli, złączki rur metalowe, 
taśmy ze stali, taśmy do związywania metalowe, wiązadła 
metalowe, uchwyty i haki ścienne do mocowania rur meta-
lowe, 41 organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób trzecich w zakresie systemów zamocowań, 
akcesoriów budowlanych oraz chemii budowlanej, kompu-
terowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicz-
nej w zakresie systemów zamocowań, akcesoriów budow-
lanych oraz chemii budowlanej, kształcenie praktyczne [po-
kazy], doradztwo zawodowe, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie] w zakresie systemów zamocowań, 
akcesoriów budowlanych oraz chemii budowlanej, publiko-
wanie on-line elektronicznych książek i czasopism, udostęp-
nianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, udostęp-
nianie filmów on-line nie do pobrania, dostarczanie filmów, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo 
na żądanie w zakresie systemów zamocowań, akcesoriów 
budowlanych oraz chemii budowlanej, informacja o eduka-
cji oraz publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe 
w zakresie systemów zamocowań, akcesoriów budowlanych 
oraz chemii budowlanej, organizowanie konkursów w ce-
lach edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach eduka-
cyjnych, organizowanie loterii.

(210) 502459 (220) 2019 07 18
(731) ZIELIŃSKI WALDEMAR SANA, Robercin
(540) (znak słowny)
(540) SILOPRIME
(510), (511) 16 arkusze z wiskozy do zawijania, arkusze z celu-
lozy regenerowanej do pakowania, folia z tworzywa sztuczne-
go do pakowania, folia z tworzyw sztucznych z pęcherzykami 
powietrza do pakowania lub zabezpieczania w transporcie, folia 
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termokurczliwa do pakowania, folia poliolefina do pakowania, 
folia do pakowania ręcznego, folia do pakowania na automa-
tach pakujących, folia rozciągliwa do pakowania żywności, fo-
lia stretch do pakowania, folia spożywcza do pakowania, folia 
do pakowania i przechowywania sianokiszonki, karton, kleje 
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, koper-
ty do pakowania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 
lak do pieczętowania, materiały klejące do celów papierniczych 
lub do użytku domowego, naklejki adresowe, numeratory, opa-
kowania, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z folii, 
papieru lub tektury, opakowania do butelek z tektury lub pa-
pieru, papier do pakowania, papier do zawijania, rury tekturowe, 
tacki do pakowania żywności, taśma klejąca, taśmy bandowe PP 
do pakowania palet, taśmy papierowe, taśmy przylepne do ce-
lów papierniczych lub do użytku domowego, torby na śmieci 
z papieru lub z tworzyw sztucznych, torby, torebki, woreczki 
i reklamówki z papieru lub tworzyw sztucznych, torby, toreb-
ki, woreczki i reklamówki z folii HDPE, artykuły do pakowania 
i przechowywania z kartonu, 17 folie z tworzyw sztucznych 
do stosowania w rolnictwie, biodegradowalne folie z tworzyw 
sztucznych do użytku w rolnictwie, folie winylowe dla rolnictwa, 
folia polipropylenowa inna niż do pakowania, folia poliuretano-
wa, inna niż do pakowania, folia z celulozy regenerowanej, inna 
niż do pakowania, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: 
arkusze z wiskozy do zawijania, arkusze z celulozy regenerowa-
nej do pakowania, folia z tworzywa sztucznego do pakowania, 
folia z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza do pa-
kowania lub zabezpieczania w transporcie, folia termokurczliwa 
do pakowania, folia poliolefina do pakowania, folia do pakowa-
nia ręcznego, folia do pakowania na automatach pakujących, 
folia rozciągliwa do pakowania żywności, folia stretch do pako-
wania, folia spożywcza do pakowania, folia do pakowania i prze-
chowywania sianokiszonki, karton, kleje do materiałów papier-
niczych lub do użytku domowego, koperty do pakowania z pa-
pieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, lak do pieczętowania, 
materiały klejące do celów papierniczych lub do użytku domo-
wego, naklejki adresowe, numeratory, opakowania, opakowania 
z tworzyw sztucznych, opakowania z folii, papieru lub tektury, 
opakowania do butelek z tektury lub papieru, papier do pako-
wania, papier do zawijania, rury tekturowe, tacki do pakowania 
żywności, taśma klejąca, taśmy bandowe PP do pakowania pa-
let, taśmy papierowe, taśmy przylepne do celów papierniczych 
lub do użytku domowego, torby na śmieci z papieru lub z two-
rzyw sztucznych, torby, torebki, woreczki i reklamówki z papieru 
lub tworzyw sztucznych, torby, torebki, woreczki i reklamów-
ki z folii HDPE, wyroby z kartonu, folie z tworzyw sztucznych 
do stosowania w rolnictwie, biodegradowalne folie z tworzyw 
sztucznych do użytku w rolnictwie, folie winylowe dla rolnic-
twa, folia polipropylenowa, inna niż do pakowania, folia poliure-
tanowa, inna niż do pakowania, folia z celulozy regenerowanej, 
inna niż do pakowania, usługi prowadzenia sklepów, hurtowni, 
sklepów internetowych, hurtowni internetowych, aukcji inter-
netowych i agencji importowo-eksportowych z towarami wy-
mienionymi w niniejszej klasie.

(210) 502464 (220) 2019 07 18
(731) ZIELIŃSKI WALDEMAR SANA, Robercin
(540) (znak słowny)
(540) AGRO PRIME
(510), (511) 16 arkusze z wiskozy do zawijania, arkusze z celu-
lozy regenerowanej do pakowania, folia z tworzywa sztuczne-
go do pakowania, folia z tworzyw sztucznych z pęcherzykami 
powietrza do pakowania lub zabezpieczania w transporcie, folia 
termokurczliwa do pakowania, folia poliolefina do pakowania, 
folia do pakowania ręcznego, folia do pakowania na automa-
tach pakujących, folia rozciągliwa do pakowania żywności, fo-

lia stretch do pakowania, folia spożywcza do pakowania, folia 
do pakowania i przechowywania sianokiszonki, karton, kleje 
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, koper-
ty do pakowania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 
lak do pieczętowania, materiały klejące do celów papierniczych 
lub do użytku domowego, naklejki adresowe, numeratory, opa-
kowania, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z folii, 
papieru lub tektury, opakowania do butelek z tektury lub pa-
pieru, papier do pakowania, papier do zawijania, rury tekturowe, 
tacki do pakowania żywności, taśma klejąca, taśmy bandowe PP 
do pakowania palet, taśmy papierowe, taśmy przylepne do ce-
lów papierniczych lub do użytku domowego, torby na śmieci 
z papieru lub z tworzyw sztucznych, torby, torebki, woreczki 
i reklamówki z papieru lub tworzyw sztucznych, torby, toreb-
ki, woreczki i reklamówki z folii HDPE, artykuły do pakowania 
i przechowywania z kartonu, 17 folie z tworzyw sztucznych 
do stosowania w rolnictwie, biodegradowalne folie z tworzyw 
sztucznych do użytku w rolnictwie, folie winylowe dla rolnictwa, 
folia polipropylenowa inna niż do pakowania, folia poliuretano-
wa inna niż do pakowania, folia z celulozy regenerowanej, inna 
niż do pakowania, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: 
arkusze z wiskozy do zawijania, arkusze z celulozy regenerowa-
nej do pakowania, folia z tworzywa sztucznego do pakowania, 
folia z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza do pa-
kowania lub zabezpieczania w transporcie, folia termokurczliwa 
do pakowania, folia poliolefina do pakowania, folia do pakowa-
nia ręcznego, folia do pakowania na automatach pakujących, 
folia rozciągliwa do pakowania żywności, folia stretch do pako-
wania, folia spożywcza do pakowania, folia do pakowania i prze-
chowywania sianokiszonki, karton, kleje do materiałów papier-
niczych lub do użytku domowego, koperty do pakowania z pa-
pieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, lak do pieczętowania, 
materiały klejące do celów papierniczych lub do użytku domo-
wego, naklejki adresowe, numeratory, opakowania, opakowania 
z tworzyw sztucznych, opakowania z folii, papieru lub tektury, 
opakowania do butelek z tektury lub papieru, papier do pako-
wania, papier do zawijania, rury tekturowe, tacki do pakowania 
żywności, taśma klejąca, taśmy bandowe PP do pakowania pa-
let, taśmy papierowe, taśmy przylepne do celów papierniczych 
lub do użytku domowego, torby na śmieci z papieru lub z two-
rzyw sztucznych, torby, torebki, woreczki i reklamówki z papieru 
lub tworzyw sztucznych, torby, torebki, woreczki i reklamów-
ki z folii HDPE, wyroby z kartonu, folie z tworzyw sztucznych 
do stosowania w rolnictwie, biodegradowalne folie z tworzyw 
sztucznych do użytku w rolnictwie, folie winylowe dla rolnic-
twa, folia polipropylenowa, inna niż do pakowania, folia poliure-
tanowa, inna niż do pakowania, folia z celulozy regenerowanej, 
inna niż do pakowania, usługi prowadzenia sklepów, hurtowni, 
sklepów internetowych, hurtowni internetowych, aukcji inter-
netowych i agencji importowo-eksportowych z towarami wy-
mienionymi w niniejszej klasie.

(210) 502856 (220) 2019 07 29
(731) OGŁAZA EDYTA, Ostrowiec Świętokrzyski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fundacja Kolorowe Motyle
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(531) 27.05.01, 29.01.15, 03.05.09, 05.11.99, 03.13.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, auto-
maty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych 
przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, 
osprzęt do przetwarzania danych, komputery, urządzenia 
do gaszenia ognia, 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby 
jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, przyrządy 
zegarmistrzowskie i chromatryczne, 16 papier, karton i wy-
roby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, druki, 
materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje 
do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów, 
pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy 
(z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe 
(z wyjątkiem przyrządów), materiały z tworzyw sztucznych 
do pakowania (nie ujęte w innych klasach), czcionki drukar-
skie, matryce drukarskie, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
28 gry, zabawki, przedmioty do zabawy, sprzęt do gier wi-
deo, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinko-
we, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, 
administrowanie w działalności gospodarczej, prace biuro-
we, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, usługi zwią-
zane z majątkiem nieruchomym, 41 nauczanie, kształcenie, 
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 42 naukowe 
i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, usługi 
w zakresie analizy i badań przemysłowych, projektowanie 
i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania.
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(731) ŁUKASZEWICZ EDWARD, Teresin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANED

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.01
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, prac badawczych, żywice syntetyczne w stanie suro-
wym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, środki do ga-
szenia ognia, preparaty do hartowania i lutowania metali, 
produkty chemiczne do konserwowania żywności, substan-
cje garbujące, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, 
materiały syntetyczne do wchłaniania oleju, katalizatory wul-
kanizacyjne, płyny do usuwania siarczanów z akumulatorów, 
roztwory zapobiegające tworzeniu się piany w akumulato-
rach, octan glinu, octan celulozy w stanie surowym, octany, 
bezwodnik kwasu octowego, aceton, acetylen, czterochlo-
rek acetylenu, kwasy, mieszaniny chemiczne  kwasoodpor-
ne, preparaty uszlachetniające do produkcji stali, żywice 
akrylowe w stanie surowym, aktyn, dodatki chemiczne 
do iłowych płuczek wiertniczych, dodatki chemiczne do pa-
liw silnikowych, dodatki chemiczne do olejów, dodatki deter-
gentowe do benzyny, klejące materiały do bandaży chirur-
gicznych, kleje do płytek ceramicznych, środki do zmiękcza-
nia wody, guma tragakantowa, osłabiacze fotograficzne, 
agar, środki do chłodzenia silników w pojazdach, spoiwa 
do betonu, albuminy/białka zwierzęce lub roślinne, jako su-
rowy materiał, białko słodowe, białko jodowane, alkaliczne 

związki żrące, alkalia lotne do celów przemysłowych, jodki 
alkaliczne do celów przemysłowych, sole metali alkalicznych,  
alkalia, alkaloidy, alkohol, alkohol etylowy, aldehydy, kwasy 
alginowe do celów przemysłowych, wodorosty jako nawóz, 
preparaty chemiczne do konserwowania artykułów spożyw-
czych, glin, ałun glinowy, wodorotlenek glinowy, krzemian 
glinu, chlorek aluminium, jodek glinu, ałun, ameryk, skrobia 
do celów przemysłowych, klej ze skrobi, inny niż do celów 
papierniczych lub do użytku domowego, sól amonowa, sole 
amonowe, amoniak, amonowy aldehyd, ałun amonowy, sole 
amonowe, octan amylu, alkohol amylowy, preparaty che-
miczne do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycz-
nych lub weterynaryjnych, amoniak bezwodny, bezwodnik 
tytanu do celów przemysłowych, preparaty z węgla pocho-
dzenia zwierzęcego, białko zwierzęce jako  surowiec, kwas 
antranilowy, preparaty zapobiegające tworzeniu się osadów, 
antydetonatory do silników spalinowych, substancje zapo-
biegające zamarzaniu, antymon, siarczek antymonu, apretu-
ra, guma arabska, preparaty do oklejania drzew stosowane 
w sadownictwie, azotan srebrowy, roztwory do posrebrza-
nia, gliniec, keramzyt do uprawy hydroponicznej jako podło-
że, argon, arsenian ołowiu, arsen, kwas arsenowy, astat, pre-
paraty do zmiękczania mięsa do celów przemysłowych, azo-
tany, azot, kwas azotowy, preparaty bakteryjne do celów in-
nych niż medyczne lub weterynaryjne, preparaty bakteriolo-
giczne do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne, 
preparaty bakteriologiczne do octowania, kąpiele galwa-
niczne, baryt, bar, związki baru, siarczan baru, preparaty za-
pobiegające powstawaniu oczek w pończochach, zasady - 
preparaty chemiczne, balsam gurjunowy do produkcji poko-
stów, boksyt, bentonit, glina bentonitowa, kwasy benzeno-
pochodne, pochodne benzenu, toluen, kwas benzoesowy, 
metylobenzol, berkel), środki chemiczne do napowietrzania 
betonu, środki do konserwacji betonu, z wyjątkiem farb i ole-
jów, wodorowęglan sodowy do celów chemicznych, dwu-
chlorek cyny, dwuchromian potasu, dwuchromian sodu, ka-
talizatory biochemiczne, potasowy szczawian, dwutlenek 
manganu, bizmut, azotan bizmutu do celów chemicznych, 
woski do czyszczenia, chemikalia do odbarwiania tłuszczów, 
środki do wybielania olejów, preparaty do wybielania mate-
riałów organicznych, drewno garbnikowe, boraks, kwas bo-
rowy do celów przemysłowych, iłowe płuczki wiertnicze, 
preparaty do lutowania, środki do konserwacji cegieł z wyjąt-
kiem farb i olejów, brom do celów chemicznych, środki zapo-
biegające kondensacji pary, karbid, sole wapienne, kaliforn, 
kamfora do celów przemysłowych, preparaty do konserwacji 
kauczuku, węglany, węgiel, hydraty węgla, siarczek węgla, 
czterochlorometan węgla, kwas węglowy, węgliki, kazeina 
do celów przemysłowych, lutet, katalizatory chemiczne, sub-
stancje żrące do celów przemysłowych, celuloza, pochodne 
chemiczne celulozy, estry celulozy do celów przemysłowych, 
eter celulozy do celów przemysłowych, spoiwa, centurium, 
mieszanki do produkcji ceramiki technicznej, uformowane 
materiały ceramiczne przeznaczone do filtrowania, cer, cez, 
ketony, substancje do naprawy dętek, węgiel aktywny, wę-
giel pochodzenia zwierzęcego, węgiel kostny, węgiel z krwi 
zwierzęcej, węgiel do filtrów, preparaty do oszczędzania wę-
gla, octan wapnia, węglan wapnia, chlorek wapnia, środki 
chemiczne do czyszczenia kominów, preparaty chemiczne 
do celów naukowych inne niż do celów leczniczych lub we-
terynaryjnych, substancje chemiczne ułatwiające wytwarza-
nie stopów metali, produkty chemiczne przeznaczone dla 
przemysłu, chlorany, chlor, chlorowodorki, kwas chlorowo-
dorowy, chlorki, kwas cholowy, chromiany, chrom, kwas 
chromowy, kwas chromowy, preparaty do nadawania nie-
przepuszczalności cementowi, z wyjątkiem farb, środki 
do konserwacji cementu, z wyjątkiem farb i olejów, spoiwa 
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do naprawy stłuczonych przedmiotów jako substancje kleją-
ce, kwas cytrynowy do celów przemysłowych, kleje do ce-
lów przemysłowych, kleje jako apretura, kleje do afiszów, 
kleje do celów przemysłowych, kleje do tapet, kolodium, 
utleniacze jako dodatki chemiczne do paliwa silnikowego, 
preparaty do oszczędzania paliwa, mieszanka ceramiczna 
do spiekania [ziarnista I sypka], preparaty chemiczne do kon-
densacji, bejce garbarskie, środki do konserwacji piwa, pre-
paraty do konserwacji murów, z wyjątkiem farb i olejów, 
środki do konserwacji dachówek, z wyjątkiem farb i olejów, 
preparaty do zmiękczania skór, środki chemiczne ożywiające 
kolor do celów przemysłowych, produkty chemiczne 
do przygotowywania barwników, wodorowinian potasowy 
do celów chemicznych, wodorowinian potasowy do celów 
przemysłowych, kreozot do celów chemicznych, aldehyd 
krotonowy, preparaty kriogeniczne, krypton, kleje do skóry, 
środki chemiczne do nadawania nieprzepuszczalności skó-
rze wyprawionej, środki chemiczne do impregnacji skóry 
wyprawionej, środki chemiczne do odświeżania skóry wy-
prawionej, preparaty do wyprawiania skóry, preparaty przy-
spieszające gotowanie do celów przemysłowych, cymen, 
środki chemiczne do usuwania nagaru z silników, środki 
do odklejania - środki chemiczne do rozpuszczania skrobi, 
odbarwiacze do celów przemysłowych, preparaty do odkle-
jania, preparaty do odtłuszczania stosowane w procesach 
produkcyjnych, preparaty ułatwiające wyjmowanie z formy, 
środki do matowienia, dehydranty do celów przemysłowych, 
preparaty do usuwania kamienia kotłowego, preparaty 
do usuwania osadu inne niż stosowane w gospodarstwie 
domowym, detergenty stosowane w procesach produkcyj-
nych, dekstrynowe kleje, diastaza do celów przemysłowych, 
tworzywa sztuczne w postaci dyspersji, rozpuszczalniki 
do lakierów, dolomit do celów przemysłowych, preparaty 
do hartowanie metali, dysproz, zakwaszone roztwory do ła-
dowania baterii, morska woda do celów przemysłowych, 
woda destylowana, ciężka woda, woda utleniona, wody po-
tasowe, wymienniki jonowe [produkty chemiczne], prepara-
ty do matowienia emalii, produkty chemiczne do produkcji 
emalii, z wyjątkiem farb, środki chemiczne do matowienia 
lakierów, środki do zmiękczania do celów przemysłowych, 
emulgatory, emulsje fotograficzne, preparaty do klejenia, en-
zymy do celów przemysłowych, żywice epoksydowe w sta-
nie surowym, erb, spirytus drzewny, roztwory solne, ocet 
spirytusowy, estry, etan, etery, eter etylowy, preparaty che-
miczne do zapobiegania powstawaniu plam na tkaninach, 
europ, środki gaśnicze, mączki do celów przemysłowych, 
sole z zawartością żelaza, enzymy do celów chemicznych, 
enzymy mlekowe do celów przemysłowych, żelazo-cyjanki, 
składniki do gwintowania, materiały filtrujące: materiały fil-
trujące -  tworzywa sztuczne w stanie surowym, mineralny 
materiał filtracyjny, materiały filtrujące - substancje roślinne, 
kwiat siarczany do celów chemicznych, flokulanty, produkty 
do fluatyzacji, płyn magnetyczny do celów przemysłowych, 
płyny wspomagające do materiałów ściernych, płyny 
do układu kierowniczego ze wspomaganiem, płyny do na-
pędu automatycznego, fluor, związki fluoru, kwas fluorowo-
dorowy, topniki do lutowania, topniki do spawania, odlewni-
cze elementy do formowania, kwas mrówkowy, aldehyd 
mrówkowy do celów chemicznych, preparaty folerskie dla 
przemysłu włókienniczego, materiały do spilśniania tkanin, 
frans, gadolin, galusan bizmutu zasadowy, kwas galusowy 
do wytwarzania atramentu, gal, kwas taninowy, produkty 
do galwanizacji, gambir, preparaty do oczyszczania gazu, 
gaz rozpylający do aerozoli, gaz ochronny stosowany przy 
spawaniu, gazy zestalone do celów przemysłowych, żelatyna 
do celów przemysłowych, elektroforetyczne żele, inne niż 
do użytku medycznego lub weterynaryjnego, pochłaniacze - 

substancje aktywne, szkliwo ceramiczne, suchy lód, lepy 
na ptaki - substancje klejące, glukoza do celów przemysło-
wych, glikozydy, gluten do celów przemysłowych, gluten 
nie do użytku biurowego lub domowego, glicerydy, glicery-
na do celów przemysłowych, glikol, eter glikolowy, materiały 
do klejenia gumy, inne niż do użytku biurowego lub domo-
wego, środki do dysocjacji tłuszczów, grafit do celów prze-
mysłowych, kwasy tłuszczowe, guano jako nawóz, hel, holm, 
środki do usuwania olejów, środki do dysocjacji olejów, wo-
dziany, hydraty, hydrazyna, preparaty przeciwwilgociowe 
stosowane w murarstwie, z wyjątkiem farb, wodór, podchlo-
ryn sodu, tiosiarczany, klej rybi inny niż do papieru lub 
do użytku domowego lub do środków spożywczych, mate-
riały ognioodporne, jod do celów chemicznych, sole jodu, 
kwas jodowy, jodki do celów przemysłowych, izotopy do ce-
lów przemysłowych, kainit, kaolin, okrzemkowa ziemia, kwas 
mlekowy, enzymy mlekowe do celów chemicznych, laktoza 
do celów przemysłowych, laktoza, lantan, lecytyna do celów 
przemysłowych, lecytyna, preparaty zapobiegające mato-
wieniu soczewki, spoiwa odlewnicze, płyny do obwodów 
hydraulicznych, płyny hamulcowe, tlenek litu, lit, węglan ma-
gnezowy, magnezyt, chlorek magnezu, manganian, kora 
mangrowa do celów przemysłowych, olejowe spoiwa - kity, 
lepiki, kity szklarskie, szpachlówki samochodowe do napra-
wy karoserii, mastyks do wypełniania wgłębień w drzewach, 
kleje do obuwia, mastyksy do skór, mastyksy do opon, pre-
paraty do matowienia szkła, tworzywa sztuczne w stanie 
surowym, rtęć, sole rtęci, metaloidy, metale ziem alkalicz-
nych, metale alkaliczne, preparaty do odzysku metali, metale 
ziem rzadkich, metan, eter metylowy, środki chemiczne sto-
sowane do ochrony przeciw pleśni, kwasy mineralne, utrwa-
lacze barwników do metali, preparaty zapobiegające wrze-
niu do preparatów schładzających silniki, naftalen, neodym, 
neon, neptun, neutralizatory gazów toksycznych, kostny 
węgiel, sadza do celów przemysłowych, sadza piecowa 
do celów przemysłowych, galas, kwas oleinowy, oliwin, pre-
paraty do matowienie emalii lub szkła, szczawiany, kwas 
szczawiowy, trójtlenek antymonu, tlenek chromowy, tlenek 
kobaltu do celów przemysłowych, tlenek rtęci, tlenek ołowiu, 
tlen, chlorek palladu, papier białkowany, papier barytowy, 
papier odczynnikowy, inny niż do celów medycznych i wete-
rynaryjnych, papier lakmusowy, papier nitrowany, preparaty 
do usuwania tapet, masa celulozowa, miazga drzewna, pek-
tyna do celów przemysłowych, pektyna do celów fotogra-
ficznych, nadboran sodowy, nadwęglany, nadchlorany, nad-
siarczany, kwas nadsiarkowy, środki do usuwania nafty, fenol 
do celów przemysłowych, fosfatydy, fosfor, kwas ortofosforo-
wy, środki chemiczne dla fotografii, kwas pikrynowy, plastyfi-
katory, plastizole, octan ołowiowy, pluton, substancje do na-
prawy dętek, mąka ziemniaczana do celów przemysłowych, 
potaż, potas, prazeodym, promet, protaktyn, podtlenek azo-
tu, prusydki, preparaty do uzdatniania wody, preparaty che-
miczne oczyszczające oleje, kwas pirogalusowy, wierzbo-
wiec do celów przemysłowych, produkty chemiczne 
do czyszczenia grzejników, chemiczne odczynniki, inne niż 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty 
chłodnicze, aktywatory chemiczne do kauczuku, aktywatory 
chemiczne do papieru, żywice sztuczne w stanie surowym, 
syntetyczne żywice w stanie surowym, ren, rubid, odlewni-
czy piasek, sacharyna, kwas salicylowy, saletra, samar, mydła 
metaliczne do celów przemysłowych, skand, kwas sebacy-
nowy, sól nieprzetworzona, kwaśny szczawian potasowy, sól 
kamienna, sól do konserwowania inna niż do żywności, se-
len, sole do celów przemysłowych, sole złota, sole metali 
ziem rzadkich, sole metali szlachetnych do celów przemysło-
wych, sole do barwienia metali, sole do ogniw galwanicz-
nych, sole jako preparaty chemiczne, krzemiany, krzem, sili-
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kony, sód, preparaty chemiczne do lutowania, kalcynowana 
soda, soda kaustyczna do celów przemysłowych, soda amo-
niakalna, soda, siarka, szpat ciężki, spinel - preparaty che-
miczne, preparaty antystatyczne nie do użytku domowego, 
kwas stearynowy, stront, sadza do celów przemysłowych, 
siarczany, benzosulfimid, kwas sulfonowy, siarczki, kwas siar-
kawy, kwas siarkowy, eter siarkowy, talk, tanina, mąka z tapio-
ki do celów przemysłowych, osad winowy nie do celów far-
maceutycznych, kwas winowy, technet, tellur, środki po-
wierzchniowo-czynne, terb, barwniki chemiczne do emalii 
i szkła, czterochlorki, preparaty nadające wodoodporność 
materiałom tekstylnym, preparaty chemiczne do ożywiania 
tekstyliów, preparaty chemiczne do impregnacji materiałów 
tekstylnych, tal, tiokarbanilidy, tor, tul, tytanit, toluen, kwas 
wolframowy, środki chemiczne do matowienia szkła, środki 
zapobiegające matowieniu szkła, preparaty do matowienia 
szkła, szkło wodne, ocet drzewny, alkohol winny, wiskoza, wi-
triol, preparaty do wulkanizacji, witeryt, ksenon, iterb, itr, 
dwutlenek cyrkonu, wyroby chemiczne do celów przemy-
słowych, naukowych, fotograficznych, dla rolnictwa, ogrod-
nictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, 
tworzywa sztuczne w stanie surowym, preparaty do uzdat-
niania wody, materiały filtracyjne  - substancje mineralne i ro-
ślinne, środki do gaszenia ognia, preparaty do hartowania 
i lutowania metali, środki chemiczne do czyszczenia komi-
nów, produkty do konserwacji i preparaty do nadawania nie-
przepuszczalności cementowi z wyjątkiem farb i olejów, ma-
teriały ognioodporne, substancje garbujące, kleje  przezna-
czone dla przemysłu, sól do konserwowania inna niż do żyw-
ności, sole do celów przemysłowych, odczynniki chemiczne 
inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, od-
barwiacze do celów przemysłowych, pochłaniacze wilgot-
ności, olejowe spoiwa - kity, lepiki, 2 atramenty jadalne, aura-
mina, balsam kanadyjski, barwniki, barwnik do drewna, 
barwniki alizarynowe, barwniki anilinowe, barwniki do obu-
wia, barwniki w postaci pisaków do odnawiania mebli, anna-
to jako barwnik, indygo jako barwnik, kurkuma jako barwnik, 
sadza jako barwnik, szafran jako barwnik, strączyn żółty jako 
barwnik, tlenek kobaltu, drewno barwiące, ekstrakt z drewna 
barwiącego, koloranty, bejce, bejce do drewna, bejce do skó-
ry, emalie, emalie do malowania, farby i farby mocno rozcień-
czone, farba wapienna, farby aluminiowe, farby bakteriobój-
cze, farby ceramiczne, farby zawierające azbest, farby prze-
ciw zanieczyszczeniom, farby ognioodporne, farby wodne, 
farby wodne do użytku w sztuce, farby olejne do użytku 
w sztuce, próbki farb w formie łat stosowane przed malowa-
niem do przetestowania kolorów do wielokrotnego nakłada-
nia, lakiery i pokosty, lakier asfaltowy, lakier bitumiczny, lakier 
kopalowy, lakiery do powlekania brązem, podkłady, powłoki, 
powłoki antygraffiti, powłoki do drewna, powłoki do krycia 
smołowaną tekturą, powłoki zabezpieczające przed korozją 
podwozie pojazdów, zaprawy farbiarskie, rozcieńczalniki 
do farb, terpentyna, rozcieńczalniki do lakierów, utrwalacze 
do lakierów, utrwalacze do akwareli, środki wiążące do farb, 
sykatywy -środki wysuszające do farb, szelak, szkliwo jako la-
kiery i farby, sumak do lakierów, glejta ołowiowa, minia oło-
wiana, mleko wapienne, kartridże z tuszem, napełnione, 
do drukarek i fotokopiarek, tonery do drukarek i fotokopiarek, 
wkłady z atramentem jadalnym, pełne, do drukarek, wkłady 
z tonerem, pełne, do drukarek i fotokopiarek, tusz do apretur 
dla skór, tusz do grawerowania, tusz do znakowania zwierząt, 
tusze do skór, mieszanki drukarskie jako tusze, gumiguta sto-
sowana w malarstwie, gumożywice, folie metalowe do sto-
sowania w malarstwie, dekorowaniu, drukarstwie i sztuce, 
metale w proszku do stosowania w malarstwie, dekorowa-
niu, drukarstwie i sztuce, proszek glinowy do malowania, 
proszki do srebrzenia, sproszkowany brąz do malowania, pa-

pier do barwienia jajek wielkanocnych, pigmenty: biel cyn-
kowa, biel ołowiana, dwutlenek tytanu, emulsje srebrne jako 
pigmenty, siena naturalna jako barwnik, preparaty ochronne 
do metali, preparaty zapobiegające matowieniu metali, pre-
paraty zabezpieczające przed rdzą, oleje przeciwrdzewne, 
środki zabezpieczające przed rdzą, smary przeciwrdzewne, 
preparaty zabezpieczające przed psuciem się drewna, oleje 
do konserwacji drewna, karbonyl do konserwacji drewna, 
kreozot do ochrony drewna, taśmy antykorozyjne, srebrna 
pasta, tynk wapienny, kalafonia, karmin koszenilowy jako 
barwnik, kopal, sandarak, żywice naturalne w stanie suro-
wym, mastyks jako żywica naturalna, 7 akcesoria mocowane 
do odkurzaczy do rozpylania perfum oraz środków dezyn-
fekcyjnych, alternatory, awaryjne generatory prądotwórcze, 
generatory elektryczności, betoniarki, brzeszczoty pił jako 
części maszyn, diamenty szklarskie jako części maszyn, dłu-
gopisy do druku 3d, drukarki 3d, dziurkarki jako maszyny, 
elektrody do urządzeń spawalniczych, elektryczne maszyny 
i urządzenia do polerowania woskiem, elektryczne mopy pa-
rowe, elektryczne otwieracze do puszek, elektryczne przy-
rządy do wyciągania gwoździ, elektryczne urządzenia 
do otwierania drzwi, elektryczne urządzenia do otwierania 
okien, elektryczne urządzenia do zamykania okien, elektrycz-
ne zamknięcia drzwiowe, elektryczne urządzenia do spawa-
nia, elektryczne zgrzewarki do tworzyw sztucznych, etykie-
ciarki, głowice wiertarskie jako części maszyn, hydrauliczne 
urządzenia do otwierania drzwi, hydrauliczne urządzenia 
do otwierania okien, hydrauliczne urządzenia do zamykania 
okien, hydrauliczne zamknięcia drzwi, instalacje do central-
nego odkurzania, instalacje odsysające pył do czyszczenia, 
kable sterownicze do maszyn i silników, koła szlifierskie jako 
części maszyn, koparki jednoczerpakowe mechaniczne, ko-
siarki, kosze samowyładowcze mechaniczne, kurki spustowe, 
lampy lutownicze na gaz jako maszyny, lance termiczne jako 
maszyny, lut - lampy jako palniki do lutowania, łańcuchy 
do podnośników, łańcuchy napędów, inne niż do pojazdów 
lądowych, manipulatory przemysłowe, maszyny do budowy 
dróg, maszyny do mieszania, maszyny do mycia ciśnieniowe-
go, maszyny do nanoszenia cienkiej warstwy farby, maszyny 
do obróbki drewna, maszyny do obróbki kamienia, maszyny 
do ostrzenia, maszyny do produkcji bitumu, maszyny 
do przetwarzania tworzyw sztucznych, maszyny do smoło-
wania, maszyny do ubijania, maszyny do usuwania odpad-
ków, maszyny do uszczelniania do celów przemysłowych, 
maszyny do zszywania, maszyny drenarskie, maszyny i urzą-
dzenia do czyszczenia elektryczne, maszyny kopiące rowy, 
maszyny kruszące, maszyny na sprężone powietrze, maszy-
ny rozpylające, maszyny ssące do celów przemysłowych, 
mieszalniki, miksery elektryczne, młotki, młoty dźwigniowe, 
młoty elektryczne, młoty pneumatyczne, napełniarki, narzę-
dzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, nawijarki mecha-
niczne do przewodów giętkich, nitownice, noże jako części 
maszyn, noże elektryczne, nożyce elektryczne, elektryczne 
odkurzacze do użytku domowego, handlowego, przemysło-
wego i komercyjnego, odtłuszczacze jako części maszyn, 
ostrza jako części maszyn, pakowarki, palniki gazowe do cię-
cia, palniki gazowe do lutowania, paski klinowe do silników, 
pasy do maszyn, pasy do podnośników, pasy do przenośni-
ków, pasy do silników, pasy do prądnic, piły jako maszyny, 
piły o napędzie innym niż ręczny, pistolety jako narzędzia 
na naboje wybuchowe, pistolety dozujące klej, elektryczne, 
pistolety natryskowe do malowania, pistolety pneumatycz-
ne do wytłaczania masy uszczelniającej, pneumatyczne 
urządzenia do otwierania drzwi, pneumatyczne urządzenia 
do otwierania okien, pneumatyczne urządzenia do zamyka-
nia drzwi, pneumatyczne urządzenia do zamykania okien, 
podajniki taśmy klejącej, polerki elektryczne, przecinarki, 
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przecinarki łukowe, przenośniki, przesiewacze żużlu, instala-
cje do przesiewania, przyrządy do przenoszenia ładunków 
na poduszkach powietrznych, przyrządy do zasuwania za-
słon, sterowane elektrycznie, roboty przemysłowe, rozdrab-
niacze do celów przemysłowych, rurowe przenośniki pneu-
matyczne, sita, skrobaki do czyszczenia rur, ssawki do odku-
rzaczy, stoły do pił, szczotki do odkurzaczy, szczotki elek-
tryczne, śrubokręty elektryczne, śrubokręty silnikowe, śrubo-
kręty zasilane elektrycznie, taśmy przylepne do kół paso-
wych, torby do odkurzaczy, transportery pneumatyczne, 
ubijaki elektryczne, uchwyty, uchwyty do ostrzy, uchwyty 
wiertarskie, ugniatarki mechaniczne, urządzenia do malowa-
nia, urządzenia do polerowania parkietów woskiem, elek-
tryczne urządzenia do podnoszenia i wyciągania, urządzenia 
podnośnikowe, wciągniki, wyciągi, podnośniki, podnośniki 
pneumatyczne, węże do odkurzaczy, wibratory do celów 
przemysłowych, wiertarki, wiertarki ręczne elektryczne, wy-
tłaczarki, 8 ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do ob-
róbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, na-
rzędzia i przyrządy ręcznie napędzane stosowane w budow-
nictwie, bijaki jako narzędzia, brzeszczoty do pił jako części 
narzędzi ręcznych, czerpaki murarskie, diamenty szklarskie, 
dłuta: dłuta gniazdowe, dłuta kamieniarskie, dłuta rzeźbiar-
skie, dłuta wklęsłe, dłutka do uszczelniania, dobijaki do gwoź-
dzi, dziurkacze numerujące, dziurkacze rewolwerowe, dźwi-
gnie, ekspandery, frezy, grzechotki jako narzędzia ręczne, 
gwintownice jako narzędzia ręczne, gwintownice ramkowe 
pierścieniowe jako narzędzia ręczne, imadła, imadła stołowe, 
kątowniki jako narzędzia ręczne, kielnie jako narzędzia ręcz-
ne, packi jako narzędzia ręczne, rajberki jako narzędzia ręcz-
ne, klucze jako narzędzia ręczne, kopaczki ręczne, koparki 
do rowów ręczne, kosiarki ogrodowe ręczne, kosy, kurki, le-
warki uruchamiane ręcznie, łomy, łopaty, maczety, miechy 
do kominków, mieszadła do mieszania farb, młotki, młotki 
awaryjne, młotki do groszkowania, młotki drewniane, młotki 
murarskie, młotki nitownicze, moździerze do tłuczenia, napi-
nacze drutu i taśm metalowych, narzędzia do wyciągania 
gwoździ, narzędzia formierskie, narzędzia ręczne do usuwa-
nia izolacji z drutu, narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, 
narzędzia skrawające, narzędzia ścierne, nitownice, noże: 
noże ceramiczne, noże do tapet, noże kowalskie, nożyce, no-
życzki, obcinaki do rur, obsługiwane ręcznie piły wyrzynarki, 
obudowy do pił ręcznych, oplatarki, oprawki do rozwierta-
ków, oprawki do wierteł, osełki do ostrzenia, oskardy, kilofy, 
ostrza, ostrza do strugów, ostrza do nożyc, ostrzałki, ośniki, 
otwieracze do puszek nieelektryczne, paski skórzane 
do ostrzenia, pasy na narzędzia, pilniki, pilniki igłowe, pilnicz-
ki kartonowe ze szmerglem, pilśniarki, piły jako narzędzia 
ręczne, piły kabłąkowe jako narzędzia ręczne, pincety, pisto-
lety jako narzędzia ręczne: pistolety do uszczelniania jako 
narzędzia ręczne, pistolety ręczne do wytłaczania masy 
uszczelniającej, kitu i innych zawiesistych produktów, pomp-
ki ręczne, pompy powietrza o napędzie ręcznym, przebijaki, 
przecinacze, przecinaki, przedłużacze do korb do gwintow-
ników, przycinarki do rur, przyrządy do cięcia rur, przyrządy 
do dekantacji cieczy, przyrządy do ostrzenia, przyrządy tną-
ce, punktaki, rączki do narzędzi ręcznych, rozwiertaki, scyzo-
ryki, sekatory, skrobaki, skrzynki uciosowe, strugi, strugi kątni-
ki, szczypce płaskie, szczypce, kleszcze, szmerglowe tarcze 
ścierne, szpachelki dla artystów, szpachle, szpachle do mie-
szania farb, szpadle, śrubokręty, nieelektryczne, świdry, świ-
dry ciesielskie, tarcze szlifierskie jako narzędzia ręczne, tarniki, 
tarki ręczne, zacieraki, zacieraczki, tłuczki, toporki, topory cie-
sielskie, ubijaki do gruntu, uchwyty do osełek, uchwyty 
do pił, wiertarki ręczne piersiowe, wiertła, wiertła do drąże-
nia, wybijaki, wyciągarki przewodów, wytłaczarki, zaciski cie-
sielskie i bednarskie, żelazka ręczne nieelektryczne, żelazka 

do wosku, żyletki, 16 arkusze celulozy regenerowanej 
do owijania, arkusze z wiskozy do zawijania, atrament, atra-
ment korektorski, dozowniki taśmy przylepnej, folia samo-
przylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do palety-
zacji, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, folie 
z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, ka-
talogi, materiały szkoleniowe i instruktażowe, prospekty, pu-
blikacje drukowane, kleje, klej rybi do papieru lub do użytku 
domowego, kleje do materiałów papierniczych lub do użyt-
ku domowego, pasta skrobiowa  do celów papierniczych lub 
do użytku domowego, korektory w płynie, korektory w ta-
śmie, kreda do pisania, kreda do znakowania, kreda krawiec-
ka, kreda w sprayu, artykuły malarskie, kuwety malarskie, 
pędzle, wałki i rolki do malowania ścian, linijki rysownicze, 
materiały filtracyjne z papieru, materiały opakowaniowe 
amortyzujące, do wyściełania z papieru lub kartonu, maty 
papierowe, nalepki, naklejki, narzędzia do słojowania i mar-
murkowania, nawilżacze, nawilżacze do powierzchni kleją-
cych, noże do papieru, ochrona gumowa na palce, ołówki, 
papier, papier do zawijania, papier filtracyjny, papier higie-
niczny, papier parafinowany, papier pergaminowy, papier 
przebitkowy, papier w arkuszach, papier z miazgi drzewnej, 
pudełka z papieru lub kartonu, ręczniki papierowe, ręczniki 
do twarzy papierowe, ręczniki papierowe do czyszczenia, 
rolki do taśm barwiących, skrobaki wymazujące biurowe, spi-
nacze do papieru, stemple do pieczętowania, szablony, sza-
blony do wymazywania, sznurek introligatorski, taśma kleją-
ca, taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku 
domowego, taśmy do kodów kreskowych, taśmy elastyczne 
do użytku biurowego, tkanina klejąca do materiałów pi-
śmiennych, torby papierowe, torebki do pakowania [koperty, 
woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, tuby z tektury, 
worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucz-
nych, wypełnienie z papieru lub kartonu, wyroby przezna-
czone do wymazywania, zakreślacze, zszywacze, zszywki 
biurowe, 17 akrylowe żywice - półprodukty, arkusze azbesto-
we, arkusze z wiskozy, inne niż do pakowania, armatura nie-
metalowa do przewodów sprężonego powietrza, azbest, 
azbestowe kurtyny bezpieczeństwa, azbestowe płytki da-
chowe, balata, bariery pływające zatrzymujące zanieczysz-
czenia, dielektryki [izolatory], dźwiękoszczelne materiały, far-
by izolacyjne, lakier izolacyjny, fibra wulkanizowana, filament 
z tworzywa sztucznego do drukarek 3d, filc izolacyjny, filc 
azbestowy, folia z celulozy regenerowanej, inna niż do pako-
wania, folie metalowe izolacyjne, folie przeciwodblaskowe 
do okien zabarwione, folie z tworzyw sztucznych nie do pa-
kowania, folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnic-
twie, formy ebonitowe, guma: guma surowa lub półprze-
tworzona, guma do bieżnikowania opon, gumowe ogranicz-
niki do drzwi, gumowe uszczelki do słoików, gutaperka, izo-
latory, izolatory do kabli, izolatory do przewodów elektrycz-
nych, kauczuk ciekły depolimeryzowany, roztwór kauczuko-
wy, kauczuk syntetyczny, kauczuk wulkanizowany - ebonit, 
kit, korki gumowe, kształtki, niemetalowe, do rur elastycz-
nych, kształtki, niemetalowe, do rur sztywnych, liny gumo-
we, łączenia cylindrowe, materiały do pakowania z gumy lub 
tworzyw sztucznych, materiały wyściełające z gumy lub 
tworzyw sztucznych, materiały do uszczelniania okien 
i drzwi, materiały filtracyjne z półprzetworzonych pianek lub 
tworzyw sztucznych, materiały filtrujące z półprzetworzo-
nych folii z tworzyw sztucznych, materiały nieprzewodzące 
do zatrzymywania ciepła, materiały przeciw stratom ciepła 
w kotłach, materiały zbrojeniowe niemetalowe do rur, mie-
szanki chemiczne zatrzymujące ciepło, mika jako surowiec 
lub półprodukt, nici gumowe nie dla włókiennictwa, nici 
z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, nici z tworzyw 
sztucznych do lutowania, niemetalowe osłony do rur, octan 
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celulozy, półprzetworzony, ognioodporne materiały izolacyj-
ne, ograniczniki otwarcia okna, gumowe, okładziny do sprzę-
gieł, półprodukty na okładziny hamulców, oleje izolacyjne, 
olej izolacyjny do transformatorów, papier izolacyjny, papier 
azbestowy, papier do kondensatorów elektrycznych, pier-
ścienie uszczelniające, pierścienie gumowe, podkładki 
z gumy lub włókna wulkanizowanego, pokrycia z kory jako 
izolacja akustyczna, powłoki azbestowe, przewody giętkie 
do chłodnic pojazdów, przewody giętkie niemetalowe, przę-
dza elastyczna nie do celów włókienniczych, rękawice izola-
cyjne, srebrna taśma klejąca, szczeliwa: szczeliwa do połą-
czeń, szczeliwa do złączy, szczeliwo azbestowe, wata 
do uszczelniania, sztuczne żywice jako półprodukty, taśmy 
izolacyjne, taśmy samoprzylepne, inne niż do użytku biuro-
wego, medycznego czy domowego, tektura azbestowa, tka-
niny izolacyjne: tkaniny azbestowe, tkaniny z włókna szklane-
go do izolacji, wełna mineralna do izolacji, wełna żużlowa 
do izolacji, włókno szklane do izolacji, pakuły, torby, koperty, 
woreczki, z gumy do pakowania, tuleje gumowe do osłony 
części maszyn, tworzywa sztuczne półprzetworzone, two-
rzywa sztuczne wyprofilowane stosowane w produkcji, 
uszczelki do rur, uszczelnienia przeciw przeciągom w postaci 
taśm, uszczelnienia wodoodporne, węże do podlewania, 
węże z materiałów tekstylnych, węże parciane, substancje 
do izolacji przeciw wilgoci w budynkach, włókna azbestowe, 
włókna węglowe, inne niż do celów włókienniczych, włókna 
z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, wypełnienia 
do szczelin kompensacyjnych, zaprawy izolacyjne, zawory 
klapowe gumowe, zawory z kauczuku naturalnego lub 
z włókna wulkanizowanego, zderzaki amortyzujące gumo-
we, złączki, niemetalowe do rur elastycznych, związki che-
miczne do uszczelniania przecieków, żywica naturalna w sta-
nie surowym lub półobrobionym, 19 alabaster, alabastrowe 
szkło, altany konstrukcje niemetalowe, arkusze i pasy z two-
rzyw sztucznych do znakowania dróg, asfalt, nawierzchnie 
asfaltowe, zaprawa azbestowa, cement azbestowy, balustra-
dy niemetalowe, baraki, belki policzkowe/wangi niemetalo-
we, beton, betonowe elementy budowlane, bitumiczne po-
włoki dachowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa, bo-
azerie, tektura budowlana asfaltowana, konstrukcje budow-
lane niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne, cegły, 
cement, cement magnezjowy, chlewy nie z metalu, brykiety 
z wytłoków z trzciny cukrowej, drewno budowlane, drewno 
częściowo obrobione, drewno obrobione, drewno na profile, 
deski: deski podłogowe, deski podłogowe drewniane, drew-
niane forniry, domy z prefabrykatów - zestawy do montażu, 
materiały do budowy i pokryć dróg, materiały do pokryć na-
wierzchni drogowych, materiały wiążące do naprawy dróg, 
drzwi niemetalowe, drzwi pancerne niemetalowe, drzwi wa-
hadłowe niemetalowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe, 
płyty drzwiowe niemetalowe, dzieła sztuki wykonane z ka-
mienia, betonu lub marmuru, dźwigary niemetalowe, ele-
menty budowlane niemetalowe w postaci płyt, elementy 
krawędziowe do kształtowania terenu z tworzyw sztucz-
nych, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, 
filc dla budownictwa, formy odlewnicze niemetalowe, ganki 
niemetalowe do budownictwa, geotekstylia, gips, glina, gli-
na ceglarska, glina garncarska, granit, granulat szklany 
do znakowania dróg, gumowe łożyska do izolacji sejsmicznej 
budynków, harmonijkowe drzwi niemetalowe, kamień, ka-
mieniarskie wyroby, materiały wiążące do produkcji kamieni, 
kamień budowlany, kamień żużlowy, kanały niemetalowe 
dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, karton bu-
dowlany, karton z miazgi drzewnej do użytku w budownic-
twie, kątowniki niemetalowe, kruszywo klinkierowe, komino-
we deflektory niemetalowe, kominowe nasady niemetalo-
we, kominowe przedłużacze niemetalowe, kominowe trzony 

niemetalowe, kominy niemetalowe, konstrukcyjne elementy 
niemetalowe dla budownictwa, korek aglomerowany do bu-
downictwa, kostka brukowa drewniana, kratownice nieme-
talowe, kreda, krokwie dachowe, kryształ górski, ksylolit, 
kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, kurniki nie-
metalowe, listwy niemetalowe, konstrukcje niemetalowe lo-
dowisk, łupek, łupki dachowe, dachówka łupkowa, proszek 
łupkowy, malarskie komory natryskowe niemetalowe, mar-
giel wapienny, marmur, maszty niemetalowe, materiały bu-
dowlane niemetalowe, moskitiery niemetalowe, mozaiki dla 
budownictwa, nadproża niemetalowe, nawierzchnie tłucz-
niowe, niemetalowe konstrukcje szklarni, niemetalowe ma-
teriały na pokrycia dachowe, niemetalowe płytki ścienne, 
niemetalowe ramy do okien szklanych, niemetalowe słupy, 
obudowy kominków niemetalowe, ochronne bariery drogo-
we niemetalowe, glina ogniotrwała, ogniotrwałe materiały 
budowlane, niemetalowe, ogniotrwałe powłoki cementowe, 
okiennice niemetalowe, okładziny drewniane, okna witrażo-
we, okna żaluzjowe niemetalowe, okrycia niemetalowe dla 
budownictwa, oliwin dla budownictwa, opancerzenie z płyt 
niemetalowe, osłony pancerne niemetalowe, pak, cement 
do budowy palenisk, palisady niemetalowe, parapety okien-
ne niemetalowe, parkiety, piasek, z wyjątkiem piasku formier-
skiego, piaskowiec dla budownictwa, platformy prefabryko-
wane niemetalowe, płoty, parkany niemetalowe, płytki 
ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty brukowe nie-
metalowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty cemento-
we, płyty do brukowania wykonane z materiałów niemetalo-
wych, pływackie baseny, konstrukcje niemetalowe, podkłady 
kolejowe niemetalowe, podłogi niemetalowe, podłogowe 
płytki niemetalowe, podłogowe płyty parkietowe, pokrycia 
dachowe niemetalowe zawierające baterie słoneczne, po-
krycia dachowe z gontów, pokrycia ścienne nie z metal, por-
fir, posążki z kamienia, betonu lub marmuru, powłoki, profile 
niemetalowe dla budownictwa, profile niemetalowe 
do gzymsów, ptaszarnie jako konstrukcje, rury sztywne nie-
metalowe, rury drenażowe niemetalowe, rury kamionkowe 
niemetalowe, rurociągi zasilające niemetalowe, rury spusto-
we niemetalowe, rury wodociągowe niemetalowe, ruszto-
wania niemetalowe, rynny dachowe niemetalowe, schody 
niemetalowe, stopnie schodów niemetalowe, siding winylo-
wy, sklejka, słupy cementowe, słupy niemetalowe dla bu-
downictwa, słupy ogłoszeniowe niemetalowe, słupy telegra-
ficzne niemetalowe, smoła węglowa, smołowane taśmy 
do użytku w budownictwie, srebrny piasek, stajnie, sufity 
niemetalowe, szalówki, szalunki niemetalowe do betonu, 
szklarnie przenośne niemetalowe, szkło bezodpryskowe, 
szkło budowlane, szkło emaliowane, do celów budowlanych, 
szkło płaskie walcowane okienne do użytku w budownic-
twie, szkło izolacyjne, sztuczny kamień, ścianki działowe nie-
metalowe, ścianki szczelne niemetalowe, świecąca kostka 
brukowa, tablice sygnalizacyjne nieświecące, niemechanicz-
ne, niemetalowe, tarcica, pawilony targowe, terakota, tłu-
czeń, trampoliny niemetalowe, trzcina do użytku w budow-
nictwie, tuf wapienny, tynk, uliczne kanały ściekowe nieme-
talowe, wapień, wapno, pokrywy do włazów niemetalowe, 
wolnostojące niemetalowe konstrukcje chroniące przed 
słońcem, wsporniki niemetalowe do użytku w budownic-
twie, wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, za-
prawy budowlane, zawory przewodów drenażowych, nie-
metalowe i nie z tworzyw sztucznych, zawory wodociągowe 
niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, zbiorniki murowa-
ne, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, znaki nieświe-
cące, niemechaniczne, niemetalowe, żaluzje zewnętrzne 
niemetalowe i nietekstylne, żużel, żwir, 35 administrowanie 
programami lojalności konsumenta, agencje informacji han-
dlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie da-
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nych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzy-
mywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, badania 
dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, ba-
dania w zakresie biznesu, dekoracja wystaw sklepowych, do-
radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych, public rela-
tions, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie za-
rządzania biznesem, dostarczanie informacji dotyczących 
kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne pro-
gnozy, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom, punkty informacji konsu-
menckiej, indeksowanie stron internetowych w celach han-
dlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospo-
darczej, kolportaż próbek, pozyskiwanie danych do kompu-
terowej bazy danych, komputerowe zarządzanie plikami, 
negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trze-
cich, obróbka tekstów, optymalizacja stron internetowych, 
optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, 
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamo-
wych, outsourcing, pisanie scenariuszy do celów reklamo-
wych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsię-
biorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w za-
rządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakre-
sie patronatu, powielanie dokumentów, prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produk-
cja filmów reklamowych, produkcja programów typu teleza-
kupy, produkcja programów związanych z telezakupami, 
projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzeda-
ży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, 
rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama: rekla-
ma korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama 
zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, bezpo-
średnia reklama pocztowa, rozpowszechnianie reklam, wyna-
jem bilbordów, wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
wypożyczanie materiałów reklamowych, sporządzanie indek-
sów informacji do celów handlowych lub reklamowych, 
sprzedaż detaliczna lub hurtowa produktów chemicznych 
przeznaczonych dla przemysłu, prac badawczych i rolnic-
twa, łącznie z komponentami, wchodzącymi w skład pro-
duktów należących do innych klas, w tym nieprzetworzo-
nych żywic syntetycznych, nieprzetworzonych tworzyw 
sztucznych, preparatów do hartowania i lutowania metali, 
substancji garbujących, klei i spoiwa przeznaczonych dla 
przemysłu, farb, pokostów, lakierów, środków zapobiegają-
cych korozji, środków zabezpieczających drewno, barwni-
ków, surowych żywic naturalnych, folii metalicznych i form 
proszkowych dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, 
maszyn i obrabiarek, elektrycznych maszyn i urządzeń czysz-
czących, silników z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lą-
dowych, mechanizmów sprzęgania i napędu z wyjątkiem 
stosowanych w pojazdach lądowych, części do napędów 
i silników, narzędzi rolniczych o napędzie innym niż ręczny, 
automatów sprzedających, narzędzi i przyrządów ręcznych 
o napędzie ręcznym używanych w różnych zawodach, pa-
pieru i kartonu, wyrobów z tych materiałów, artykułów biu-
rowych, materiałów z tworzyw sztucznych do pakowania, 
klei i materiałów klejących do celów biurowych i domowych, 
materiałów do izolacji elektrycznych, cieplnych i akustycz-
nych oraz tworzyw sztucznych i substytuty tych wszystkich 
materiałów stosowanych w produkcji, w postaci arkuszy, blo-
ków i prętów oraz wyroby z tych materiałów, rur elastycz-
nych niemetalowych, tworzyw sztucznych wyprofilowanych 

stosowanych w produkcji, materiałów budowlanych nieme-
talowych, budynków przenośnych niemetalowych, rur 
sztywnych niemetalowych stosowanych w budownictwie, 
asfaltu, smoły, bituminów, półfabrykatów drewnianych, szkła 
budowlanego, wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trze-
cich, różnych produktów bez uwzględnienia transportu, tak 
by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu 
w dobrych warunkach świadczone przez sklepy detaliczne, 
hurtownie, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub 
środków komunikacji elektronicznej, na przykład przez stro-
ny internetowe lub telesklepy, statystyczne zestawienia, sys-
tematyzacja danych w komputerowych bazach danych, tele-
marketing, transkrypcja wiadomości, tworzenie tekstów re-
klamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi 
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za po-
średnictwem strony internetowej, usługi agencji importo-
wo-eksportowych, usługi aukcyjne, usługi doradcze w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w za-
kresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakre-
sie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi 
pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania 
ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsię-
biorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa 
w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług 
telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi public rela-
tions, usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań, usługi 
w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów 
i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie porów-
nywania cen, usługi związane z przenoszeniem przedsię-
biorstw, wyceny handlowe, wynajmowanie urządzeń i wy-
posażenia biurowego, wypożyczanie stoisk handlowych, 
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wyszuki-
wanie informacji w plikach komputerowych dla osób trze-
cich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie działalnością 
gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządza-
nie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług 
na rzecz osób trzecich, zarządzanie programami refundacji 
w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności gospo-
darczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, 
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.

(210) 502901 (220) 2019 07 30
(731) ŁUKASZEWICZ EDWARD, Teresin
(540) (znak słowny)
(540) aned
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, prac badawczych, żywice syntetyczne w stanie suro-
wym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, środki do ga-
szenia ognia, preparaty do hartowania i lutowania metali, 
produkty chemiczne do konserwowania żywności, substan-
cje garbujące, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, 
materiały syntetyczne do wchłaniania oleju, katalizatory wul-
kanizacyjne, płyny do usuwania siarczanów z akumulatorów, 
roztwory zapobiegające tworzeniu się piany w akumulato-
rach, octan glinu, octan celulozy w stanie surowym, octany, 
bezwodnik kwasu octowego, aceton, acetylen, czterochlo-
rek acetylenu, kwasy, mieszaniny chemiczne  kwasoodpor-
ne, preparaty uszlachetniające do produkcji stali, żywice 
akrylowe w stanie surowym, aktyn, dodatki chemiczne 
do iłowych płuczek wiertniczych, dodatki chemiczne do pa-
liw silnikowych, dodatki chemiczne do olejów, dodatki deter-
gentowe do benzyny, klejące materiały do bandaży chirur-
gicznych, kleje do płytek ceramicznych, środki do zmiękcza-
nia wody, guma tragakantowa, osłabiacze fotograficzne, 
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agar, środki do chłodzenia silników w pojazdach, spoiwa 
do betonu, albuminy/białka zwierzęce lub roślinne, jako su-
rowy materiał, białko słodowe, białko jodowane, alkaliczne 
związki żrące, alkalia lotne do celów przemysłowych, jodki 
alkaliczne do celów przemysłowych, sole metali alkalicznych 
, alkalia, alkaloidy, alkohol, alkohol etylowy, aldehydy, kwasy 
alginowe do celów przemysłowych, wodorosty jako nawóz, 
preparaty chemiczne do konserwowania artykułów spożyw-
czych, glin, ałun glinowy, wodorotlenek glinowy, krzemian 
glinu, chlorek aluminium, jodek glinu, ałun, ameryk, skrobia 
do celów przemysłowych, klej ze skrobi, inny niż do celów 
papierniczych lub do użytku domowego, sól amonowa, sole 
amonowe, amoniak, amonowy aldehyd, ałun amonowy, sole 
amonowe, octan amylu, alkohol amylowy, preparaty che-
miczne do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycz-
nych lub weterynaryjnych, amoniak bezwodny, bezwodnik 
tytanu do celów przemysłowych, preparaty z węgla pocho-
dzenia zwierzęcego, białko zwierzęce jako surowiec, kwas 
antranilowy, preparaty zapobiegające tworzeniu się osadów, 
antydetonatory do silników spalinowych, substancje zapo-
biegające zamarzaniu, antymon, siarczek antymonu, apretu-
ra, guma arabska, preparaty do oklejania drzew stosowane 
w sadownictwie, azotan srebrowy, roztwory do posrebrza-
nia, gliniec, keramzyt do uprawy hydroponicznej jako podło-
że, argon, arsenian ołowiu, arsen, kwas arsenowy, astat, pre-
paraty do zmiękczania mięsa do celów przemysłowych, azo-
tany, azot, kwas azotowy, preparaty bakteryjne do celów in-
nych niż medyczne lub weterynaryjne, preparaty bakteriolo-
giczne do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne, 
preparaty bakteriologiczne do octowania, kąpiele galwa-
niczne, baryt, bar, związki baru, siarczan baru, preparaty za-
pobiegające powstawaniu oczek w pończochach, zasady - 
preparaty chemiczne, balsam gurjunowy do produkcji poko-
stów, boksyt, bentonit, glina bentonitowa, kwasy benzeno-
pochodne, pochodne benzenu, toluen, kwas benzoesowy, 
metylobenzol, berkel), środki chemiczne do napowietrzania 
betonu, środki do konserwacji betonu, z wyjątkiem farb i ole-
jów, wodorowęglan sodowy do celów chemicznych, dwu-
chlorek cyny, dwuchromian potasu, dwuchromian sodu, ka-
talizatory biochemiczne, potasowy szczawian, dwutlenek 
manganu, bizmut, azotan bizmutu do celów chemicznych, 
woski do czyszczenia, chemikalia do odbarwiania tłuszczów, 
środki do wybielania olejów, preparaty do wybielania mate-
riałów organicznych, drewno garbnikowe, boraks, kwas bo-
rowy do celów przemysłowych, iłowe płuczki wiertnicze, 
preparaty do lutowania, środki do konserwacji cegieł z wyjąt-
kiem farb i olejów, brom do celów chemicznych, środki zapo-
biegające kondensacji pary, karbid, sole wapienne, kaliforn, 
kamfora do celów przemysłowych, preparaty do konserwacji 
kauczuku, węglany, węgiel, hydraty węgla, siarczek węgla, 
czterochlorometan węgla, kwas węglowy, węgliki, kazeina 
do celów przemysłowych, lutet, katalizatory chemiczne, sub-
stancje żrące do celów przemysłowych, celuloza, pochodne 
chemiczne celulozy, estry celulozy do celów przemysłowych, 
eter celulozy do celów przemysłowych, spoiwa, centurium, 
mieszanki do produkcji ceramiki technicznej, uformowane 
materiały ceramiczne przeznaczone do filtrowania, cer, cez, 
ketony, substancje do naprawy dętek, węgiel aktywny, wę-
giel pochodzenia zwierzęcego, węgiel kostny, węgiel z krwi 
zwierzęcej, węgiel do filtrów, preparaty do oszczędzania wę-
gla, octan wapnia, węglan wapnia, chlorek wapnia, środki 
chemiczne do czyszczenia kominów, preparaty chemiczne 
do celów naukowych inne niż do celów leczniczych lub we-
terynaryjnych, substancje chemiczne ułatwiające wytwarza-
nie stopów metali, produkty chemiczne przeznaczone dla 
przemysłu, chlorany, chlor, chlorowodorki, kwas chlorowo-
dorowy, chlorki, kwas cholowy, chromiany, chrom, kwas 

chromowy, kwas chromowy, preparaty do nadawania nie-
przepuszczalności cementowi, z wyjątkiem farb, środki 
do konserwacji cementu, z wyjątkiem farb i olejów, spoiwa 
do naprawy stłuczonych przedmiotów jako substancje kleją-
ce, kwas cytrynowy do celów przemysłowych, kleje do ce-
lów przemysłowych, kleje jako apretura, kleje do afiszów, 
kleje do celów przemysłowych, kleje do tapet, kolodium, 
utleniacze jako dodatki chemiczne do paliwa silnikowego, 
preparaty do oszczędzania paliwa, mieszanka ceramiczna 
do spiekania [ziarnista I sypka], preparaty chemiczne do kon-
densacji, bejce garbarskie, środki do konserwacji piwa, pre-
paraty do konserwacji murów, z wyjątkiem farb i olejów, 
środki do konserwacji dachówek, z wyjątkiem farb i olejów, 
preparaty do zmiękczania skór, środki chemiczne ożywiające 
kolor do celów przemysłowych, produkty chemiczne 
do przygotowywania barwników, wodorowinian potasowy 
do celów chemicznych, wodorowinian potasowy do celów 
przemysłowych, kreozot do celów chemicznych, aldehyd 
krotonowy, preparaty kriogeniczne, krypton, kleje do skóry, 
środki chemiczne do nadawania nieprzepuszczalności skó-
rze wyprawionej, środki chemiczne do impregnacji skóry 
wyprawionej, środki chemiczne do odświeżania skóry wy-
prawionej, preparaty do wyprawiania skóry, preparaty przy-
spieszające gotowanie do celów przemysłowych, cymen, 
środki chemiczne do usuwania nagaru z silników, środki 
do odklejania - środki chemiczne do rozpuszczania skrobi, 
odbarwiacze do celów przemysłowych, preparaty do odkle-
jania, preparaty do odtłuszczania stosowane w procesach 
produkcyjnych, preparaty ułatwiające wyjmowanie z formy, 
środki do matowienia, dehydranty do celów przemysłowych, 
preparaty do usuwania kamienia kotłowego, preparaty 
do usuwania osadu inne niż stosowane w gospodarstwie 
domowym, detergenty stosowane w procesach produkcyj-
nych, dekstrynowe kleje, diastaza do celów przemysłowych, 
tworzywa sztuczne w postaci dyspersji, rozpuszczalniki 
do lakierów, dolomit do celów przemysłowych, preparaty 
do hartowanie metali, dysproz, zakwaszone roztwory do ła-
dowania baterii, morska woda do celów przemysłowych, 
woda destylowana, ciężka woda, woda utleniona, wody po-
tasowe, wymienniki jonowe [produkty chemiczne], prepara-
ty do matowienia emalii, produkty chemiczne do produkcji 
emalii, z wyjątkiem farb, środki chemiczne do matowienia 
lakierów, środki do zmiękczania do celów przemysłowych, 
emulgatory, emulsje fotograficzne, preparaty do klejenia, en-
zymy do celów przemysłowych, żywice epoksydowe w sta-
nie surowym, erb, spirytus drzewny, roztwory solne, ocet 
spirytusowy, estry, etan, etery, eter etylowy, preparaty che-
miczne do zapobiegania powstawaniu plam na tkaninach, 
europ, środki gaśnicze, mączki do celów przemysłowych, 
sole z zawartością żelaza, enzymy do celów chemicznych, 
enzymy mlekowe do celów przemysłowych, żelazo-cyjanki, 
składniki do gwintowania, materiały filtrujące: materiały fil-
trujące -  tworzywa sztuczne w stanie surowym, mineralny 
materiał filtracyjny, materiały filtrujące - substancje roślinne, 
kwiat siarczany do celów chemicznych, flokulanty, produkty 
do fluatyzacji, płyn magnetyczny do celów przemysłowych, 
płyny wspomagające do materiałów ściernych, płyny 
do układu kierowniczego ze wspomaganiem, płyny do na-
pędu automatycznego, fluor, związki fluoru, kwas fluorowo-
dorowy, topniki do lutowania, topniki do spawania, odlewni-
cze elementy do formowania, kwas mrówkowy, aldehyd 
mrówkowy do celów chemicznych, preparaty folerskie dla 
przemysłu włókienniczego, materiały do spilśniania tkanin, 
frans, gadolin, galusan bizmutu zasadowy, kwas galusowy 
do wytwarzania atramentu, gal, kwas taninowy, produkty 
do galwanizacji, gambir, preparaty do oczyszczania gazu, 
gaz rozpylający do aerozoli, gaz ochronny stosowany przy 
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spawaniu, gazy zestalone do celów przemysłowych, żelatyna 
do celów przemysłowych, elektroforetyczne żele, inne niż 
do użytku medycznego lub weterynaryjnego, pochłaniacze - 
substancje aktywne, szkliwo ceramiczne, suchy lód, lepy 
na ptaki - substancje klejące, glukoza do celów przemysło-
wych, glikozydy, gluten do celów przemysłowych, gluten 
nie do użytku biurowego lub domowego, glicerydy, glicery-
na do celów przemysłowych, glikol, eter glikolowy, materiały 
do klejenia gumy, inne niż do użytku biurowego lub domo-
wego, środki do dysocjacji tłuszczów, grafit do celów prze-
mysłowych, kwasy tłuszczowe, guano jako nawóz, hel, holm, 
środki do usuwania olejów, środki do dysocjacji olejów, wo-
dziany, hydraty, hydrazyna, preparaty przeciwwilgociowe 
stosowane w murarstwie, z wyjątkiem farb, wodór, podchlo-
ryn sodu, tiosiarczany, klej rybi inny niż do papieru lub 
do użytku domowego lub do środków spożywczych, mate-
riały ognioodporne, jod do celów chemicznych, sole jodu, 
kwas jodowy, jodki do celów przemysłowych, izotopy do ce-
lów przemysłowych, kainit, kaolin, okrzemkowa ziemia, kwas 
mlekowy, enzymy mlekowe do celów chemicznych, laktoza 
do celów przemysłowych, laktoza, lantan, lecytyna do celów 
przemysłowych, lecytyna, preparaty zapobiegające mato-
wieniu soczewki, spoiwa odlewnicze, płyny do obwodów 
hydraulicznych, płyny hamulcowe, tlenek litu, lit, węglan ma-
gnezowy, magnezyt, chlorek magnezu, manganian, kora 
mangrowa do celów przemysłowych, olejowe spoiwa - kity, 
lepiki, kity szklarskie, szpachlówki samochodowe do napra-
wy karoserii, mastyks do wypełniania wgłębień w drzewach, 
kleje do obuwia, mastyksy do skór, mastyksy do opon, pre-
paraty do matowienia szkła, tworzywa sztuczne w stanie 
surowym, rtęć, sole rtęci, metaloidy, metale ziem alkalicz-
nych, metale alkaliczne, preparaty do odzysku metali, metale 
ziem rzadkich, metan, eter metylowy, środki chemiczne sto-
sowane do ochrony przeciw pleśni, kwasy mineralne, utrwa-
lacze barwników do metali, preparaty zapobiegające wrze-
niu do preparatów schładzających silniki, naftalen, neodym, 
neon, neptun, neutralizatory gazów toksycznych, kostny 
węgiel, sadza do celów przemysłowych, sadza piecowa 
do celów przemysłowych, galas, kwas oleinowy, oliwin, pre-
paraty do matowienie emalii lub szkła, szczawiany, kwas 
szczawiowy, trójtlenek antymonu, tlenek chromowy, tlenek 
kobaltu do celów przemysłowych, tlenek rtęci, tlenek ołowiu, 
tlen, chlorek palladu, papier białkowany, papier barytowy, 
papier odczynnikowy, inny niż do celów medycznych i wete-
rynaryjnych, papier lakmusowy, papier nitrowany, preparaty 
do usuwania tapet, masa celulozowa, miazga drzewna, pek-
tyna do celów przemysłowych, pektyna do celów fotogra-
ficznych, nadboran sodowy, nadwęglany, nadchlorany, nad-
siarczany, kwas nadsiarkowy, środki do usuwania nafty, fenol 
do celów przemysłowych, fosfatydy, fosfor, kwas ortofosforo-
wy, środki chemiczne dla fotografii, kwas pikrynowy, plastyfi-
katory, plastizole, octan ołowiowy, pluton, substancje do na-
prawy dętek, mąka ziemniaczana do celów przemysłowych, 
potaż, potas, prazeodym, promet, protaktyn, podtlenek azo-
tu, prusydki, preparaty do uzdatniania wody, preparaty che-
miczne oczyszczające oleje, kwas pirogalusowy, wierzbo-
wiec do celów przemysłowych, produkty chemiczne 
do czyszczenia grzejników, chemiczne odczynniki, inne niż 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty 
chłodnicze, aktywatory chemiczne do kauczuku, aktywatory 
chemiczne do papieru, żywice sztuczne w stanie surowym, 
syntetyczne żywice w stanie surowym, ren, rubid, odlewni-
czy piasek, sacharyna, kwas salicylowy, saletra, samar, mydła 
metaliczne do celów przemysłowych, skand, kwas sebacy-
nowy, sól nieprzetworzona, kwaśny szczawian potasowy, sól 
kamienna, sól do konserwowania inna niż do żywności, se-
len, sole do celów przemysłowych, sole złota, sole metali 

ziem rzadkich, sole metali szlachetnych do celów przemysło-
wych, sole do barwienia metali, sole do ogniw galwanicz-
nych, sole jako preparaty chemiczne, krzemiany, krzem, sili-
kony, sód, preparaty chemiczne do lutowania, kalcynowana 
soda, soda kaustyczna do celów przemysłowych, soda amo-
niakalna, soda, siarka, szpat ciężki, spinel - preparaty che-
miczne, preparaty antystatyczne nie do użytku domowego, 
kwas stearynowy, stront, sadza do celów przemysłowych, 
siarczany, benzosulfimid, kwas sulfonowy, siarczki, kwas siar-
kawy, kwas siarkowy, eter siarkowy, talk, tanina, mąka z tapio-
ki do celów przemysłowych, osad winowy nie do celów far-
maceutycznych, kwas winowy, technet, tellur, środki po-
wierzchniowo-czynne, terb, barwniki chemiczne do emalii 
i szkła, czterochlorki, preparaty nadające wodoodporność 
materiałom tekstylnym, preparaty chemiczne do ożywiania 
tekstyliów, preparaty chemiczne do impregnacji materiałów 
tekstylnych, tal, tiokarbanilidy, tor, tul, tytanit, toluen, kwas 
wolframowy, środki chemiczne do matowienia szkła, środki 
zapobiegające matowieniu szkła, preparaty do matowienia 
szkła, szkło wodne, ocet drzewny, alkohol winny, wiskoza, wi-
triol, preparaty do wulkanizacji, witeryt, ksenon, iterb, itr, 
dwutlenek cyrkonu, wyroby chemiczne do celów przemy-
słowych, naukowych, fotograficznych, dla rolnictwa, ogrod-
nictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, 
tworzywa sztuczne w stanie surowym, preparaty do uzdat-
niania wody, materiały filtracyjne  - substancje mineralne i ro-
ślinne, środki do gaszenia ognia, preparaty do hartowania 
i lutowania metali, środki chemiczne do czyszczenia komi-
nów, produkty do konserwacji i preparaty do nadawania nie-
przepuszczalności cementowi z wyjątkiem farb i olejów, ma-
teriały ognioodporne, substancje garbujące, kleje  przezna-
czone dla przemysłu, sól do konserwowania inna niż do żyw-
ności, sole do celów przemysłowych, odczynniki chemiczne 
inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, od-
barwiacze do celów przemysłowych, pochłaniacze wilgot-
ności, olejowe spoiwa - kity, lepiki, 2 atramenty jadalne, aura-
mina, balsam kanadyjski, barwniki, barwnik do drewna, 
barwniki alizarynowe, barwniki anilinowe, barwniki do obu-
wia, barwniki w postaci pisaków do odnawiania mebli, anna-
to jako barwnik, indygo jako barwnik, kurkuma jako barwnik, 
sadza jako barwnik, szafran jako barwnik, strączyn żółty jako 
barwnik, tlenek kobaltu, drewno barwiące, ekstrakt z drewna 
barwiącego, koloranty, bejce, bejce do drewna, bejce do skó-
ry, emalie, emalie do malowania, farby i farby mocno rozcień-
czone, farba wapienna, farby aluminiowe, farby bakteriobój-
cze, farby ceramiczne, farby zawierające azbest, farby prze-
ciw zanieczyszczeniom, farby ognioodporne, farby wodne, 
farby wodne do użytku w sztuce, farby olejne do użytku 
w sztuce, próbki farb w formie łat stosowane przed malowa-
niem do przetestowania kolorów do wielokrotnego nakłada-
nia, lakiery i pokosty, lakier asfaltowy, lakier bitumiczny, lakier 
kopalowy, lakiery do powlekania brązem, podkłady, powłoki, 
powłoki antygraffiti, powłoki do drewna, powłoki do krycia 
smołowaną tekturą, powłoki zabezpieczające przed korozją 
podwozie pojazdów, zaprawy farbiarskie, rozcieńczalniki 
do farb, terpentyna, rozcieńczalniki do lakierów, utrwalacze 
do lakierów, utrwalacze do akwareli, środki wiążące do farb, 
sykatywy -środki wysuszające do farb, szelak, szkliwo jako la-
kiery i farby, sumak do lakierów, glejta ołowiowa, minia oło-
wiana, mleko wapienne, kartridże z tuszem, napełnione, 
do drukarek i fotokopiarek, tonery do drukarek i fotokopiarek, 
wkłady z atramentem jadalnym, pełne, do drukarek, wkłady 
z tonerem, pełne, do drukarek i fotokopiarek, tusz do apretur 
dla skór, tusz do grawerowania, tusz do znakowania zwierząt, 
tusze do skór, mieszanki drukarskie jako tusze, gumiguta sto-
sowana w malarstwie, gumożywice, folie metalowe do sto-
sowania w malarstwie, dekorowaniu, drukarstwie i sztuce, 
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metale w proszku do stosowania w malarstwie, dekorowa-
niu, drukarstwie i sztuce, proszek glinowy do malowania, 
proszki do srebrzenia, sproszkowany brąz do malowania, pa-
pier do barwienia jajek wielkanocnych, pigmenty: biel cyn-
kowa, biel ołowiana, dwutlenek tytanu, emulsje srebrne jako 
pigmenty, siena naturalna jako barwnik, preparaty ochronne 
do metali, preparaty zapobiegające matowieniu metali, pre-
paraty zabezpieczające przed rdzą, oleje przeciwrdzewne, 
środki zabezpieczające przed rdzą, smary przeciwrdzewne, 
preparaty zabezpieczające przed psuciem się drewna, oleje 
do konserwacji drewna, karbonyl do konserwacji drewna, 
kreozot do ochrony drewna, taśmy antykorozyjne, srebrna 
pasta, tynk wapienny, kalafonia, karmin koszenilowy jako 
barwnik, kopal, sandarak, żywice naturalne w stanie suro-
wym, mastyks jako żywica naturalna, 7 akcesoria mocowane 
do odkurzaczy do rozpylania perfum oraz środków dezyn-
fekcyjnych, alternatory, awaryjne generatory prądotwórcze, 
generatory elektryczności, betoniarki, brzeszczoty pił jako 
części maszyn, diamenty szklarskie jako części maszyn, dłu-
gopisy do druku 3d, drukarki 3d, dziurkarki jako maszyny, 
elektrody do urządzeń spawalniczych, elektryczne maszyny 
i urządzenia do polerowania woskiem, elektryczne mopy pa-
rowe, elektryczne otwieracze do puszek, elektryczne przy-
rządy do wyciągania gwoździ, elektryczne urządzenia 
do otwierania drzwi, elektryczne urządzenia do otwierania 
okien, elektryczne urządzenia do zamykania okien, elektrycz-
ne zamknięcia drzwiowe, elektryczne urządzenia do spawa-
nia, elektryczne zgrzewarki do tworzyw sztucznych, etykie-
ciarki, głowice wiertarskie jako części maszyn, hydrauliczne 
urządzenia do otwierania drzwi, hydrauliczne urządzenia 
do otwierania okien, hydrauliczne urządzenia do zamykania 
okien, hydrauliczne zamknięcia drzwi, instalacje do central-
nego odkurzania, instalacje odsysające pył do czyszczenia, 
kable sterownicze do maszyn i silników, koła szlifierskie jako 
części maszyn, koparki jednoczerpakowe mechaniczne, ko-
siarki, kosze samowyładowcze mechaniczne, kurki spustowe, 
lampy lutownicze na gaz jako maszyny, lance termiczne jako 
maszyny, lut - lampy jako palniki do lutowania, łańcuchy 
do podnośników, łańcuchy napędów, inne niż do pojazdów 
lądowych, manipulatory przemysłowe, maszyny do budowy 
dróg, maszyny do mieszania, maszyny do mycia ciśnieniowe-
go, maszyny do nanoszenia cienkiej warstwy farby, maszyny 
do obróbki drewna, maszyny do obróbki kamienia, maszyny 
do ostrzenia, maszyny do produkcji bitumu, maszyny 
do przetwarzania tworzyw sztucznych, maszyny do smoło-
wania, maszyny do ubijania, maszyny do usuwania odpad-
ków, maszyny do uszczelniania do celów przemysłowych, 
maszyny do zszywania, maszyny drenarskie, maszyny i urzą-
dzenia do czyszczenia elektryczne, maszyny kopiące rowy, 
maszyny kruszące, maszyny na sprężone powietrze, maszy-
ny rozpylające, maszyny ssące do celów przemysłowych, 
mieszalniki, miksery elektryczne, młotki, młoty dźwigniowe, 
młoty elektryczne, młoty pneumatyczne, napełniarki, narzę-
dzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, nawijarki mecha-
niczne do przewodów giętkich, nitownice, noże jako części 
maszyn, noże elektryczne, nożyce elektryczne, elektryczne 
odkurzacze do użytku domowego, handlowego, przemysło-
wego i komercyjnego, odtłuszczacze jako części maszyn, 
ostrza jako części maszyn, pakowarki, palniki gazowe do cię-
cia, palniki gazowe do lutowania, paski klinowe do silników, 
pasy do maszyn, pasy do podnośników, pasy do przenośni-
ków, pasy do silników, pasy do prądnic, piły jako maszyny, 
piły o napędzie innym niż ręczny, pistolety jako narzędzia 
na naboje wybuchowe, pistolety dozujące klej, elektryczne, 
pistolety natryskowe do malowania, pistolety pneumatycz-
ne do wytłaczania masy uszczelniającej, pneumatyczne 
urządzenia do otwierania drzwi, pneumatyczne urządzenia 

do otwierania okien, pneumatyczne urządzenia do zamyka-
nia drzwi, pneumatyczne urządzenia do zamykania okien, 
podajniki taśmy klejącej, polerki elektryczne, przecinarki, 
przecinarki łukowe, przenośniki, przesiewacze żużlu, instala-
cje do przesiewania, przyrządy do przenoszenia ładunków 
na poduszkach powietrznych, przyrządy do zasuwania za-
słon, sterowane elektrycznie, roboty przemysłowe, rozdrab-
niacze do celów przemysłowych, rurowe przenośniki pneu-
matyczne, sita, skrobaki do czyszczenia rur, ssawki do odku-
rzaczy, stoły do pił, szczotki do odkurzaczy, szczotki elek-
tryczne, śrubokręty elektryczne, śrubokręty silnikowe, śrubo-
kręty zasilane elektrycznie, taśmy przylepne do kół paso-
wych, torby do odkurzaczy, transportery pneumatyczne, 
ubijaki elektryczne, uchwyty, uchwyty do ostrzy, uchwyty 
wiertarskie, ugniatarki mechaniczne, urządzenia do malowa-
nia, urządzenia do polerowania parkietów woskiem, elek-
tryczne urządzenia do podnoszenia i wyciągania, urządzenia 
podnośnikowe, wciągniki, wyciągi, podnośniki, podnośniki 
pneumatyczne, węże do odkurzaczy, wibratory do celów 
przemysłowych, wiertarki, wiertarki ręczne elektryczne, wy-
tłaczarki, 8 ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do ob-
róbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, na-
rzędzia i przyrządy ręcznie napędzane stosowane w budow-
nictwie, bijaki jako narzędzia, brzeszczoty do pił jako części 
narzędzi ręcznych, czerpaki murarskie, diamenty szklarskie, 
dłuta: dłuta gniazdowe, dłuta kamieniarskie, dłuta rzeźbiar-
skie, dłuta wklęsłe, dłutka do uszczelniania, dobijaki do gwoź-
dzi, dziurkacze numerujące, dziurkacze rewolwerowe, dźwi-
gnie, ekspandery, frezy, grzechotki jako narzędzia ręczne, 
gwintownice jako narzędzia ręczne, gwintownice ramkowe 
pierścieniowe jako narzędzia ręczne, imadła, imadła stołowe, 
kątowniki jako narzędzia ręczne, kielnie jako narzędzia ręcz-
ne, packi jako narzędzia ręczne, rajberki jako narzędzia ręcz-
ne, klucze jako narzędzia ręczne, kopaczki ręczne, koparki 
do rowów ręczne, kosiarki ogrodowe ręczne, kosy, kurki, le-
warki uruchamiane ręcznie, łomy, łopaty, maczety, miechy 
do kominków, mieszadła do mieszania farb, młotki, młotki 
awaryjne, młotki do groszkowania, młotki drewniane, młotki 
murarskie, młotki nitownicze, moździerze do tłuczenia, napi-
nacze drutu i taśm metalowych, narzędzia do wyciągania 
gwoździ, narzędzia formierskie, narzędzia ręczne do usuwa-
nia izolacji z drutu, narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, 
narzędzia skrawające, narzędzia ścierne, nitownice, noże: 
noże ceramiczne, noże do tapet, noże kowalskie, nożyce, no-
życzki, obcinaki do rur, obsługiwane ręcznie piły wyrzynarki, 
obudowy do pił ręcznych, oplatarki, oprawki do rozwierta-
ków, oprawki do wierteł, osełki do ostrzenia, oskardy, kilofy, 
ostrza, ostrza do strugów, ostrza do nożyc, ostrzałki, ośniki, 
otwieracze do puszek nieelektryczne, paski skórzane 
do ostrzenia, pasy na narzędzia, pilniki, pilniki igłowe, pilnicz-
ki kartonowe ze szmerglem, pilśniarki, piły jako narzędzia 
ręczne, piły kabłąkowe jako narzędzia ręczne, pincety, pisto-
lety jako narzędzia ręczne: pistolety do uszczelniania jako 
narzędzia ręczne, pistolety ręczne do wytłaczania masy 
uszczelniającej, kitu i innych zawiesistych produktów, pomp-
ki ręczne, pompy powietrza o napędzie ręcznym, przebijaki, 
przecinacze, przecinaki, przedłużacze do korb do gwintow-
ników, przycinarki do rur, przyrządy do cięcia rur, przyrządy 
do dekantacji cieczy, przyrządy do ostrzenia, przyrządy tną-
ce, punktaki, rączki do narzędzi ręcznych, rozwiertaki, scyzo-
ryki, sekatory, skrobaki, skrzynki uciosowe, strugi, strugi kątni-
ki, szczypce płaskie, szczypce, kleszcze, szmerglowe tarcze 
ścierne, szpachelki dla artystów, szpachle, szpachle do mie-
szania farb, szpadle, śrubokręty, nieelektryczne, świdry, świ-
dry ciesielskie, tarcze szlifierskie jako narzędzia ręczne, tarniki, 
tarki ręczne, zacieraki, zacieraczki, tłuczki, toporki, topory cie-
sielskie, ubijaki do gruntu, uchwyty do osełek, uchwyty 
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do pił, wiertarki ręczne piersiowe, wiertła, wiertła do drąże-
nia, wybijaki, wyciągarki przewodów, wytłaczarki, zaciski cie-
sielskie i bednarskie, żelazka ręczne nieelektryczne, żelazka 
do wosku, żyletki, 16 arkusze celulozy regenerowanej 
do owijania, arkusze z wiskozy do zawijania, atrament, atra-
ment korektorski, dozowniki taśmy przylepnej, folia samo-
przylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do palety-
zacji, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, folie 
z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, ka-
talogi, materiały szkoleniowe i instruktażowe, prospekty, pu-
blikacje drukowane, kleje, klej rybi do papieru lub do użytku 
domowego, kleje do materiałów papierniczych lub do użyt-
ku domowego, pasta skrobiowa  do celów papierniczych lub 
do użytku domowego, korektory w płynie, korektory w ta-
śmie, kreda do pisania, kreda do znakowania, kreda krawiec-
ka, kreda w sprayu, artykuły malarskie, kuwety malarskie, 
pędzle, wałki i rolki do malowania ścian, linijki rysownicze, 
materiały filtracyjne z papieru, materiały opakowaniowe 
amortyzujące, do wyściełania z papieru lub kartonu, maty 
papierowe, nalepki, naklejki, narzędzia do słojowania i mar-
murkowania, nawilżacze, nawilżacze do powierzchni kleją-
cych, noże do papieru, ochrona gumowa na palce, ołówki, 
papier, papier do zawijania, papier filtracyjny, papier higie-
niczny, papier parafinowany, papier pergaminowy, papier 
przebitkowy, papier w arkuszach, papier z miazgi drzewnej, 
pudełka z papieru lub kartonu, ręczniki papierowe, ręczniki 
do twarzy papierowe, ręczniki papierowe do czyszczenia, 
rolki do taśm barwiących, skrobaki wymazujące biurowe, spi-
nacze do papieru, stemple do pieczętowania, szablony, sza-
blony do wymazywania, sznurek introligatorski, taśma kleją-
ca, taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku 
domowego, taśmy do kodów kreskowych, taśmy elastyczne 
do użytku biurowego, tkanina klejąca do materiałów pi-
śmiennych, torby papierowe, torebki do pakowania [koperty, 
woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, tuby z tektury, 
worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucz-
nych, wypełnienie z papieru lub kartonu, wyroby przezna-
czone do wymazywania, zakreślacze, zszywacze, zszywki 
biurowe, 17 akrylowe żywice - półprodukty, arkusze azbesto-
we, arkusze z wiskozy, inne niż do pakowania, armatura nie-
metalowa do przewodów sprężonego powietrza, azbest, 
azbestowe kurtyny bezpieczeństwa, azbestowe płytki da-
chowe, balata, bariery pływające zatrzymujące zanieczysz-
czenia, dielektryki [izolatory], dźwiękoszczelne materiały, far-
by izolacyjne, lakier izolacyjny, fibra wulkanizowana, filament 
z tworzywa sztucznego do drukarek 3d, filc izolacyjny, filc 
azbestowy, folia z celulozy regenerowanej, inna niż do pako-
wania, folie metalowe izolacyjne, folie przeciwodblaskowe 
do okien zabarwione, folie z tworzyw sztucznych nie do pa-
kowania, folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnic-
twie, formy ebonitowe, guma: guma surowa lub półprze-
tworzona, guma do bieżnikowania opon, gumowe ogranicz-
niki do drzwi, gumowe uszczelki do słoików, gutaperka, izo-
latory, izolatory do kabli, izolatory do przewodów elektrycz-
nych, kauczuk ciekły depolimeryzowany, roztwór kauczuko-
wy, kauczuk syntetyczny, kauczuk wulkanizowany - ebonit, 
kit, korki gumowe, kształtki, niemetalowe, do rur elastycz-
nych, kształtki, niemetalowe, do rur sztywnych, liny gumo-
we, łączenia cylindrowe, materiały do pakowania z gumy lub 
tworzyw sztucznych, materiały wyściełające z gumy lub 
tworzyw sztucznych, materiały do uszczelniania okien 
i drzwi, materiały filtracyjne z półprzetworzonych pianek lub 
tworzyw sztucznych, materiały filtrujące z półprzetworzo-
nych folii z tworzyw sztucznych, materiały nieprzewodzące 
do zatrzymywania ciepła, materiały przeciw stratom ciepła 
w kotłach, materiały zbrojeniowe niemetalowe do rur, mie-
szanki chemiczne zatrzymujące ciepło, mika jako surowiec 

lub półprodukt, nici gumowe nie dla włókiennictwa, nici 
z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, nici z tworzyw 
sztucznych do lutowania, niemetalowe osłony do rur, octan 
celulozy, półprzetworzony, ognioodporne materiały izolacyj-
ne, ograniczniki otwarcia okna, gumowe, okładziny do sprzę-
gieł, półprodukty na okładziny hamulców, oleje izolacyjne, 
olej izolacyjny do transformatorów, papier izolacyjny, papier 
azbestowy, papier do kondensatorów elektrycznych, pier-
ścienie uszczelniające, pierścienie gumowe, podkładki 
z gumy lub włókna wulkanizowanego, pokrycia z kory jako 
izolacja akustyczna, powłoki azbestowe, przewody giętkie 
do chłodnic pojazdów, przewody giętkie niemetalowe, przę-
dza elastyczna nie do celów włókienniczych, rękawice izola-
cyjne, srebrna taśma klejąca, szczeliwa: szczeliwa do połą-
czeń, szczeliwa do złączy, szczeliwo azbestowe, wata 
do uszczelniania, sztuczne żywice jako półprodukty, taśmy 
izolacyjne, taśmy samoprzylepne, inne niż do użytku biuro-
wego, medycznego czy domowego, tektura azbestowa, tka-
niny izolacyjne: tkaniny azbestowe, tkaniny z włókna szklane-
go do izolacji, wełna mineralna do izolacji, wełna żużlowa 
do izolacji, włókno szklane do izolacji, pakuły, torby, koperty, 
woreczki, z gumy do pakowania, tuleje gumowe do osłony 
części maszyn, tworzywa sztuczne półprzetworzone, two-
rzywa sztuczne wyprofilowane stosowane w produkcji, 
uszczelki do rur, uszczelnienia przeciw przeciągom w postaci 
taśm, uszczelnienia wodoodporne, węże do podlewania, 
węże z materiałów tekstylnych, węże parciane, substancje 
do izolacji przeciw wilgoci w budynkach, włókna azbestowe, 
włókna węglowe, inne niż do celów włókienniczych, włókna 
z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, wypełnienia 
do szczelin kompensacyjnych, zaprawy izolacyjne, zawory 
klapowe gumowe, zawory z kauczuku naturalnego lub 
z włókna wulkanizowanego, zderzaki amortyzujące gumo-
we, złączki, niemetalowe do rur elastycznych, związki che-
miczne do uszczelniania przecieków, żywica naturalna w sta-
nie surowym lub półobrobionym, 19 alabaster, alabastrowe 
szkło, altany konstrukcje niemetalowe, arkusze i pasy z two-
rzyw sztucznych do znakowania dróg, asfalt, nawierzchnie 
asfaltowe zaprawa azbestowa cement azbestowy, balustra-
dy niemetalowe, baraki, belki policzkowe/wangi niemetalo-
we, beton, betonowe elementy budowlane, bitumiczne po-
włoki dachowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa, bo-
azerie, tektura budowlana asfaltowana, konstrukcje budow-
lane niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne, cegły, 
cement, cement magnezjowy, chlewy nie z metalu, brykiety 
z wytłoków z trzciny cukrowej, drewno budowlane, drewno 
częściowo obrobione, drewno obrobione, drewno na profile, 
deski: deski podłogowe, deski podłogowe drewniane, drew-
niane forniry, domy z prefabrykatów - zestawy do montażu, 
materiały do budowy i pokryć dróg, materiały do pokryć na-
wierzchni drogowych, materiały wiążące do naprawy dróg, 
drzwi niemetalowe, drzwi pancerne niemetalowe, drzwi wa-
hadłowe niemetalowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe, 
płyty drzwiowe niemetalowe, dzieła sztuki wykonane z ka-
mienia, betonu lub marmuru, dźwigary niemetalowe, ele-
menty budowlane niemetalowe w postaci płyt, elementy 
krawędziowe do kształtowania terenu z tworzyw sztucz-
nych, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, 
filc dla budownictwa, formy odlewnicze niemetalowe, ganki 
niemetalowe do budownictwa, geotekstylia, gips, glina, gli-
na ceglarska, glina garncarska, granit, granulat szklany 
do znakowania dróg, gumowe łożyska do izolacji sejsmicznej 
budynków, harmonijkowe drzwi niemetalowe, kamień, ka-
mieniarskie wyroby, materiały wiążące do produkcji kamieni, 
kamień budowlany, kamień żużlowy, kanały niemetalowe 
dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, karton bu-
dowlany, karton z miazgi drzewnej do użytku w budownic-
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twie, kątowniki niemetalowe, kruszywo klinkierowe, komino-
we deflektory niemetalowe, kominowe nasady niemetalo-
we, kominowe przedłużacze niemetalowe, kominowe trzony 
niemetalowe, kominy niemetalowe, konstrukcyjne elementy 
niemetalowe dla budownictwa, korek aglomerowany do bu-
downictwa, kostka brukowa drewniana, kratownice nieme-
talowe, kreda, krokwie dachowe, kryształ górski, ksylolit, 
kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, kurniki nie-
metalowe, listwy niemetalowe, konstrukcje niemetalowe lo-
dowisk, łupek, łupki dachowe, dachówka łupkowa, proszek 
łupkowy, malarskie komory natryskowe niemetalowe, mar-
giel wapienny, marmur, maszty niemetalowe, materiały bu-
dowlane niemetalowe, moskitiery niemetalowe, mozaiki dla 
budownictwa, nadproża niemetalowe, nawierzchnie tłucz-
niowe, niemetalowe konstrukcje szklarni, niemetalowe ma-
teriały na pokrycia dachowe, niemetalowe płytki ścienne, 
niemetalowe ramy do okien szklanych, niemetalowe słupy, 
obudowy kominków niemetalowe, ochronne bariery drogo-
we niemetalowe, glina ogniotrwała, ogniotrwałe materiały 
budowlane, niemetalowe, ogniotrwałe powłoki cementowe, 
okiennice niemetalowe, okładziny drewniane, okna witrażo-
we, okna żaluzjowe niemetalowe, okrycia niemetalowe dla 
budownictwa, oliwin dla budownictwa, opancerzenie z płyt 
niemetalowe, osłony pancerne niemetalowe, pak, cement 
do budowy palenisk, palisady niemetalowe, parapety okien-
ne niemetalowe, parkiety, piasek, z wyjątkiem piasku formier-
skiego, piaskowiec dla budownictwa, platformy prefabryko-
wane niemetalowe, płoty, parkany niemetalowe, płytki 
ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty brukowe nie-
metalowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty cemento-
we, płyty do brukowania wykonane z materiałów niemetalo-
wych, pływackie baseny, konstrukcje niemetalowe, podkłady 
kolejowe niemetalowe, podłogi niemetalowe, podłogowe 
płytki niemetalowe, podłogowe płyty parkietowe, pokrycia 
dachowe niemetalowe zawierające baterie słoneczne, po-
krycia dachowe z gontów, pokrycia ścienne nie z metal, 
porfir, posążki z kamienia, betonu lub marmuru, powłoki, 
profile niemetalowe dla budownictwa, profile niemetalo-
we do gzymsów, ptaszarnie jako konstrukcje, rury sztywne 
niemetalowe, rury drenażowe niemetalowe, rury kamionko-
we niemetalowe, rurociągi zasilające niemetalowe, rury spu-
stowe niemetalowe, rury wodociągowe niemetalowe, rusz-
towania niemetalowe, rynny dachowe niemetalowe, schody 
niemetalowe, stopnie schodów niemetalowe, siding winylo-
wy, sklejka, słupy cementowe, słupy niemetalowe dla bu-
downictwa, słupy ogłoszeniowe niemetalowe, słupy telegra-
ficzne niemetalowe, smoła węglowa, smołowane taśmy 
do użytku w budownictwie, srebrny piasek, stajnie, sufity 
niemetalowe, szalówki, szalunki niemetalowe do betonu, 
szklarnie przenośne niemetalowe, szkło bezodpryskowe, 
szkło budowlane, szkło emaliowane, do celów budowlanych, 
szkło płaskie walcowane okienne do użytku w budownic-
twie, szkło izolacyjne, sztuczny kamień, ścianki działowe nie-
metalowe, ścianki szczelne niemetalowe, świecąca kostka 
brukowa, tablice sygnalizacyjne nieświecące, niemechanicz-
ne, niemetalowe, tarcica, pawilony targowe, terakota, tłu-
czeń, trampoliny niemetalowe, trzcina do użytku w budow-
nictwie, tuf wapienny, tynk, uliczne kanały ściekowe nieme-
talowe, wapień, wapno, pokrywy do włazów niemetalowe, 
wolnostojące niemetalowe konstrukcje chroniące przed 
słońcem, wsporniki niemetalowe do użytku w budownic-
twie, wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, za-
prawy budowlane, zawory przewodów drenażowych, nie-
metalowe i nie z tworzyw sztucznych, zawory wodociągowe 
niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, zbiorniki murowa-
ne, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, znaki nieświe-
cące, niemechaniczne, niemetalowe, żaluzje zewnętrzne 

niemetalowe i nietekstylne, żużel, żwir, 35 wypożyczanie 
materiałów reklamowych, sporządzanie indeksów informacji 
do celów handlowych lub reklamowych, sprzedaż detaliczna 
lub hurtowa produktów chemicznych przeznaczonych dla 
przemysłu, prac badawczych i rolnictwa, łącznie z kompo-
nentami, wchodzącymi w skład produktów należących 
do innych klas, w tym nieprzetworzonych żywic syntetycz-
nych, nieprzetworzonych tworzyw sztucznych, preparatów 
do hartowania i lutowania metali, substancji garbujących, 
klei i spoiwa przeznaczonych dla przemysłu, farb, pokostów, 
lakierów, środków zapobiegających korozji, środków zabez-
pieczających drewno, barwników, surowych żywic natural-
nych, folii metalicznych i form proszkowych dla malarzy, de-
koratorów, drukarzy i artystów, maszyn i obrabiarek, elek-
trycznych maszyn i urządzeń czyszczących, silników z wyjąt-
kiem stosowanych w pojazdach lądowych, mechanizmów 
sprzęgania i napędu z wyjątkiem stosowanych w pojazdach 
lądowych, części do napędów i silników, narzędzi rolniczych 
o napędzie innym niż ręczny, automatów sprzedających, na-
rzędzi i przyrządów ręcznych o napędzie ręcznym używa-
nych w różnych zawodach, papieru i kartonu, wyrobów 
z tych materiałów, artykułów biurowych, materiałów z two-
rzyw sztucznych do pakowania, klei i materiałów klejących 
do celów biurowych i domowych, materiałów do izolacji 
elektrycznych, cieplnych i akustycznych oraz tworzyw 
sztucznych i substytuty tych wszystkich materiałów stoso-
wanych w produkcji, w postaci arkuszy, bloków i prętów oraz 
wyroby z tych materiałów, rur elastycznych niemetalowych, 
tworzyw sztucznych wyprofilowanych stosowanych w pro-
dukcji, materiałów budowlanych niemetalowych, budynków 
przenośnych niemetalowych, rur sztywnych niemetalowych 
stosowanych w budownictwie, asfaltu, smoły, bituminów, 
półfabrykatów drewnianych, szkła budowlanego, wyselek-
cjonowanie, z myślą o osobach trzecich, różnych produktów 
bez uwzględnienia transportu, tak by umożliwić konsumen-
tom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach 
świadczone przez sklepy detaliczne, hurtownie, za pomocą 
katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji 
elektronicznej, na przykład przez strony internetowe lub te-
lesklepy, statystyczne zestawienia, systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, telemarketing, transkryp-
cja wiadomości, tworzenie tekstów reklamowych, uaktual-
nianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie opraco-
wania graficznego do celów reklamowych, udostępnianie 
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, usługi agencji importowo-eksporto-
wych, usługi aukcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działal-
ności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywno-
ści biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa 
biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjal-
nych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebu-
jącymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi 
pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyj-
nych dla osób trzecich, usługi public relations, usługi sekre-
tarskie, usługi umawiania spotkań, usługi w zakresie nabywa-
nia dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych 
przedsiębiorstw], usługi w zakresie porównywania cen, usłu-
gi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wyceny han-
dlowe, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, 
wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach han-
dlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w pli-
kach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie 
projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie 
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarzą-
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dzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, za-
rządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców 
pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie za-
mówień handlowych.

(210) 503135 (220) 2019 08 05
(731) NADRYST INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Nokto
(510), (511) 41 organizacja i przeprowadzanie imprez roz-
rywkowych, obsługa gości na imprezach rozrywkowych, 
43 usługi restauracyjne, usługi barowe, puby, kawiarnie, ka-
feterie, herbaciarnie, usługi restauracji sprzedających posiłki 
na wynos, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, usługi cateringu, usługi cateringu podczas imprez, 
kontraktowe usługi w zakresie żywności, organizowanie po-
siłków w hotelach, przygotowywanie posiłków i napojów, 
serwowanie jedzenia i napojów, dekorowanie żywności, 
usługi w zakresie bankietów, przyjęć okazjonalnych, obsłu-
ga przyjęć okazjonalnych, udostępnianie obiektów i sprzętu 
na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, 
udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy, informacja 
o usługach restauracyjnych, dokonywanie rezerwacji restau-
racji i posiłków, doradztwo kulinarne, usługi doradców w za-
kresie win, usługi doradcze w dziedzinie cateringu obejmu-
jącego żywność i napoje.

(210) 503255 (220) 2019 08 07
(731) PLATINUM OSTRÓDA-SPÓŁDZIELNIA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APARTAMENTY-OSTRÓDA.PL

(531) 26.05.01, 26.05.24, 26.13.25, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 
27.05.24

(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, usługi reklamowe dotyczące hoteli, organizowanie i pro-
wadzenie targów i wystaw w celach handlowych, organizo-
wanie i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych, 
wypożyczanie infrastruktury i wyposażenia dla potrzeb tar-
gów i wystaw handlowo-reklamowych nie ujętych w innych 
klasach, rozpowszechnianie materiałów i gadżetów reklamo-
wych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i promocyjnych, zarządzanie hotelowymi programami moty-
wacyjnymi osób trzecich, pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, zarządzanie hotelami, zarządzanie administra-
cyjne hotelami, zarządzanie biznesowe hotelami, zarządzanie 
działalnością hoteli, dla osób trzecich, usługi zarządzania ho-
telami [dla osób trzecich], zarządzanie hotelami na rzecz osób 
trzecich, usługi biurowe, usługi sekretarskie świadczone przez 
hotele, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności go-
spodarczej, usługi doradztwa związane z administrowaniem 

i zarządzaniem hotelami, doradztwo w zakresie organizowa-
nia i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, outsourcing, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, analizy i badania dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działal-
ności gospodarczej, dostarczanie informacji porównawczych 
w zakresie cen pokoi hotelowych, 36 ubezpieczenia dla hote-
li, ubezpieczenie zakwaterowania hotelowego, usługi finan-
sowe związane z hotelami, zarządzanie i administrowanie 
nieruchomościami, wynajem i dzierżawa nieruchomości, do-
radztwo w sprawach finansowych, wynajem mieszkań, wy-
najem pomieszczeń biurowych, 39 organizowanie podróży 
z i do hotelu, organizowanie podróży i wycieczek turystycz-
nych, pilotowanie, rezerwowanie miejsc na podróż, zwiedza-
nie turystyczne, usługi przewodników turystycznych, wypo-
życzanie pojazdów, usługi pakowania, przewożenia, składo-
wania i magazynowania towarów, wynajem miejsc parkingo-
wych, prowadzenie parkingów, usługi kierowców, wypoży-
czanie quadów, rowerów, 41 usługi rozrywkowe świadczone 
przez hotele, udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowe-
go w hotelach, organizowanie i prowadzenie koncertów, ba-
lów, kongresów, szkoleń, sympozjów, kursów i konferencji, 
organizowanie i prowadzenie przyjęć, targów i wystaw zwią-
zanych z edukacją i kulturą, konkursów i zawodów, loterii, im-
prez firmowych i plenerowych, organizacja i prowadzenie 
wyjazdów i imprez integracyjnych (usługi rozrywkowe), orga-
nizacja i prowadzenie obozów i zawodów sportowych, usługi 
obiektów sportowych, w tym wyciągów narciarskich, base-
nów, parków linowych i ścianek wspinaczkowych, organiza-
cja i prowadzenie obozów wakacyjnych (usługi rozrywkowe), 
wypożyczanie infrastruktury i wyposażenia dla potrzeb kon-
certów oraz targów i wystaw edukacyjno-kulturalnych 
nie ujętych w innych klasach, organizowanie ogródków za-
baw dla dzieci, pokazów kaskaderskich, sportów ekstremal-
nych, turniejów rycerskich, przedstawień teatralnych, wystę-
pów muzycznych, spektakli laserowych i pirotechnicznych, 
parki rozrywki, usługi związane z organizowaniem i obsługą 
dyskotek, prowadzenie kasyn i salonów gier hazardowych, 
obsługa sal gry, obsługa gier w systemie on-line, prowadzenie 
klubów bilardowych, usługi rozrywki, usługi związane z orga-
nizacją imprez karaoke, usługi klubowe (nauczanie lub roz-
rywka), kluby zdrowia, kluby nocne, usługi edukacyjne, usługi 
rekreacji, kluby fitness, obsługa pól golfowych, obsługa sal ki-
nowych, wypożyczanie sprzętu radiowego, telewizyjnego 
oraz hi-fi, usługi zespołów muzycznych, wynajmowanie kor-
tów tenisowych, wypożyczanie sprzętu do paintballa i nordic 
walking, wypożyczanie sprzętu narciarskiego, wypożyczanie 
sprzętu i gier sportowych, informacje o wypoczynku i roz-
rywce, prowadzenie szkółek jazdy konnej, jazdy narciarskiej, 
organizowanie przejażdżek powozami, kuligów, usługi szkole-
niowe dotyczące sprzątania hoteli, 43 usługi hotelowe, infor-
macja hotelowa, rezerwacje hotelowe, rezerwacja zakwatero-
wania hotelowego, biura zakwaterowania [hotele, pensjona-
ty], informacja na temat hoteli, usługi hoteli i moteli, rezerwa-
cje miejsc w hotelach, rezerwacja zakwaterowania w hote-
lach, zapewnianie zakwaterowania w hotelach, organizowa-
nie zakwaterowania w hotelach, wycena zakwaterowania 
w hotelach, udzielanie informacji w zakresie hoteli, udostęp-
nianie miejsc noclegowych w hotelach, usługi hotelowe dla 
uprzywilejowanych klientów, rezerwacja pokojów hotelo-
wych dla podróżnych, świadczenie usług przez hotele i mote-
le, elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, 
usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, rezerwacja ho-
telowa na rzecz osób trzecich, zapewnianie zakwaterowania 
w hotelach i motelach, usługi w zakresie rezerwacji miejsc 
hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelo-
wych, udostępnianie informacji on-line dotyczących rezer-
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wacji hotelowych, usługi rezerwacji hoteli świadczone za po-
średnictwem Internetu, świadczenie usług rezerwacji poko-
jów oraz rezerwacji hoteli, usługi w zakresie rezerwacji zakwa-
terowania w hotelach, świadczenie usług w zakresie rezerwa-
cji zakwaterowania w hotelach, usługi agencji w zakresie re-
zerwacji zakwaterowania w hotelach, usługi agencji podróży 
w zakresie dokonywania rezerwacji hotelowych, usługi do-
radcze w zakresie sprzętu i obiektów hotelowych, usługi biur 
podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelu, 
udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego w hote-
lach, wynajmowanie sal zwłaszcza na posiedzenia, szkolenia 
oraz imprezy, wynajmowanie domków letniskowych, hotele 
dla zwierząt domowych, usługi hoteli dla zwierząt domo-
wych, wypożyczanie ręczników do hoteli, wypożyczanie me-
bli dla hoteli, wypożyczanie zasłon do hoteli, wypożyczanie 
pokryć podłogowych do hoteli, wypożyczanie dekoracyj-
nych obić ściennych do hoteli, wypożyczanie namiotów i in-
nych konstrukcji przenośnych, wypożyczanie mebli, w tym 
mebli ogrodowych, cateringowych i konferencyjnych, bieli-
zny stołowej, naczyń i sztućców, usługi w zakresie wyposaże-
nia i urządzeń kempingowych, usługi restauracji hotelowych, 
organizowanie posiłków w hotelach, usługi restauracyjne 
świadczone przez hotele, hotelowe usługi cateringowe, usłu-
gi cateringowe, obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, 44 akupunktura, aromatera-
pia, badania przesiewowe, badania w zakresie diagnozy stanu 
zdrowia, badanie sprawności fizycznej, doradztwo dietetycz-
ne, doradztwo dotyczące alergii, doradztwo dotyczące 
ochrony zdrowia, doradztwo dotyczące opieki nad osobami 
starszymi [w zakresie zdrowia], doradztwo genetyczne, do-
radztwo w zakresie biorytmów, doradztwo w zakresie diety 
i odżywiania się, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, 
doradztwo żywieniowe, fizjoterapia, hydroterapia, informacje 
dotyczące masażu, konsultacje z dziedziny żywienia, leczenie 
alergii, leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środ-
ki odurzające, leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, masaż, 
monitorowanie pacjentów, nadzór nad programami redukcji 
wagi, ocena kontroli wagi, ochrona zdrowia, opieka medycz-
na i zdrowotna, opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki ko-
rekcyjnej, opracowywanie indywidualnych programów reha-
bilitacji fizycznej, organizowanie zakwaterowania w sanato-
riach, ośrodki zdrowia, pilates terapeutyczny, placówki rekon-
walescencji, planowanie i nadzorowanie diety, planowanie 
i nadzorowanie diet odchudzających, planowanie progra-
mów odchudzających, pomoc osobom w rzucaniu palenia, 
poradnictwo dietetyczne, poradnictwo w zakresie odżywia-
nia, poradnictwo związane z terapią zajęciową, profesjonalne 
doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne doradztwo 
w zakresie żywienia, profesjonalne doradztwo w zakresie 
ochrony zdrowia, profesjonalne doradztwo związane z dietą, 
rehabilitacja fizyczna, rehabilitacja pacjentów uzależnionych 
od alkoholu, usługi sanatoriów, świadczenie usług w zakresie 
programów odchudzania, terapia antynikotynowa, terapia 
w zakresie rzucenia palenia, terapia zajęciowa i rehabilitacja, 
udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odży-
wiania, udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia przez 
telefon, udzielanie informacji zdrowotnej, udzielanie informa-
cji związanych z odżywianiem, udzielanie informacji związa-
nych z tradycyjnym masażem japońskim, udzielanie informa-
cji związanych z suplementami diety i odżywczymi, usługi 
dietetyków, usługi doradcze dotyczące odżywiania, usługi 
doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi dorad-
cze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, usługi doradcze 
w zakresie zdrowia, usługi doradcze w zakresie opieki zdro-
wotnej, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [me-
dyczne], usługi doradcze w zakresie odchudzania, usługi tym-
czasowej opieki zastępczej w postaci pomocy pielęgniarskiej, 

usługi w zakresie akupunktury, usługi w zakresie hydroterapii, 
usługi w zakresie kontrolowania wagi, usługi w zakresie krio-
terapii, usługi w zakresie leczenia bezsenności, usługi w zakre-
sie leczenia uzależnień, usługi w zakresie leczenia nałogu pa-
lenia, usługi w zakresie odchudzania, usługi w zakresie plano-
wania programów redukcji wagi, usługi w zakresie planowa-
nia diety odchudzającej, usługi w zakresie terapii zajęciowej, 
usługi w zakresie zarządzania stresem, usługi w zakresie zdro-
wia psychicznego, zabiegi terapeutyczne dla twarzy, zabiegi 
terapeutyczne dla ciała, zapewnianie obiektów i sprzętu 
do rehabilitacji fizycznej, zapewnianie tymczasowej opieki 
zastępczej, analiza kolorów [usługi kosmetyczne], analiza ko-
smetyczna, doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo 
dotyczące urody, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała 
i urody, salony fryzjerskie, fryzjerstwo, higiena i pielęgnacja 
urody, konsultacje dotyczące kosmetyków, usługi manicure, 
obsługa łaźni publicznych do celów sanitarnych, obsługa 
obiektów i sprzętu saun, świadczenie usług przez salony pięk-
ności, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi dorad-
cze dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze dotyczące 
urody, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi 
fryzjerskie, usługi gabinetów odchudzania, usługi konsulta-
cyjne dotyczące pielęgnacji urody, usługi kosmetyczne, usłu-
gi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi lecznicze dotyczące 
usuwania cellulitu, usługi lecznicze w zakresie polepszania 
krążenia, usługi lecznicze w zakresie usuwania tkanki tłusz-
czowej, usługi manicure i pedicure, usługi odsysania tłuszczu, 
usługi opalania natryskowego, usługi opalania skóry dla ludzi 
w celach kosmetycznych, usługi pielęgnacji urody, usługi sa-
lonów fryzjerskich, usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, 
usługi salonów piękności, usługi w zakresie higieny i pielę-
gnacji urody, usługi w zakresie kuracji odchudzających, usługi 
w zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi w zakresie 
makijażu, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie 
pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko [spa], usługi 
w zakresie porad kosmetycznych, usługi w zakresie udostęp-
niania saun, usługi w zakresie udostępniania obiektów i sprzę-
tu solariów, usługi w zakresie zabiegów upiększających, usłu-
gi wizażystów, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz 
i ciało, usługi zabiegów na cellulit, wynajem sprzętu do higie-
ny i pielęgnacji urody u ludzi, zabiegi higieniczne dla ludzi, 
zabiegi kosmetyczne, zabiegi pielęgnacji urody, 45 usługi 
bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób, usługi bezpie-
czeństwa w zakresie fizycznej ochrony dóbr materialnych 
i osób.

(210) 503279 (220) 2019 08 08
(731) ZAMOJSKI ANDRZEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K KASZI KASHI

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 29 wodorosty do celów spożywczych, 30 wędli-
ny, owoce, warzywa, sery, kasze, 43 przygotowywanie i do-
starczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych, catering.
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(210) 503441 (220) 2019 08 13
(731) MAR-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BUDOWNICTWO  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICE ON

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.15.02
(510), (511) 11 urządzenia i instalacje do magazynowania 
energii w formie chłodu, urządzenia i instalacje do zamraża-
nia, urządzenia i instalacje grzewcze, urządzenia i instalacje 
do magazynowania energii ze źródeł odnawialnych, sprężar-
ki, wymienniki ciepła, pompy ciepła, 39 dostawa i dystrybu-
cja energii, przechowywanie energii i paliw, usługi informa-
cyjne i doradcze w związku z dystrybucją energii, 40 usłu-
gi wytwarzania energii, wytwarzanie energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych, wynajem sprzętu do wytwarzania 
energii elektrycznej, usługi doradcze związane z wytwarza-
niem energii elektrycznej.

(210) 503580 (220) 2019 08 19
(731) SYNERGIA TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) move center

(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 41 edukacja sportowa, szkolenia związane 
ze sprawnością fizyczną i sportem, kursy szkoleniowe, szko-
lenia w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą 
w zakresie klubów fitness i treningu personalnego, trening 
umiejętności zawodowych, kształcenie praktyczne po-
przez pokazy, kursy instruktażowe, warsztaty szkoleniowe, 
instruktaż fitness, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, 
instruktaż w zakresie ćwiczeń siłowych, instruktaż w zakresie 
gimnastyki, w tym gimnastyki ciążowej, instruktaż w zakresie 
sportów zimowych, instruktaż w zakresie treningu kondycyj-
nego, usługi klubów odnowy fizycznej, prowadzenie zajęć 
fitness, usługi fitness klubów, usługi siłowni, usługi trenera 
osobistego, usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych, 
udostępnianie planów treningowych i filmów instruktażo-
wych, w tym z wykorzystaniem aplikacji mobilnych i za po-
średnictwem światowej sieci komputerowej, nadzorowanie 
ćwiczeń fizycznych, nauczanie pływania, zajęcia sportowe 
i rekreacyjne, organizowanie obozów sportowych, organi-
zowanie obozów rekreacyjnych, doradztwo w zakresie ćwi-
czeń fizycznych, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, 
doradztwo w zakresie treningu fizycznego, udostępnianie 
informacji w dziedzinie sprawności fizycznej, udostępnianie 
obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, dostarczanie sprzę-
tu sportowego, elektroniczna publikacja tekstów i druków, 

innych niż reklamowe, udostępnianie informacji dotyczą-
cych treningu fitness i ćwiczeń fizycznych poprzez media 
elektroniczne, w tym za pośrednictwem światowej sieci 
komputerowej oraz z wykorzystaniem aplikacji mobilnych, 
44 doradztwo w zakresie zdrowia i urody, w tym poprzez 
media elektroniczne, za pośrednictwem światowej sieci 
komputerowej i aplikacji mobilnych, doradztwo dotyczące 
odżywiania, w tym poprzez media elektroniczne, za pośred-
nictwem światowej sieci komputerowej i aplikacji mobilnych, 
fizjoterapia, fizykoterapia, rehabilitacja.

(210) 503774 (220) 2019 10 14
(731) FOUREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C FRESCO ICE COFFEE for coffe lovers

(531) 27.05.01, 29.01.07, 05.07.01, 05.07.27, 26.02.01, 26.02.16
(510), (511) 30 kawa, substytuty kawy, kawa aromatyzowa-
na, kawa nienaturalna, kawa bezkofeinowa, kawa mrożona, 
kawa rozpuszczalna, kawa niepalona, kawa mielona, torebki 
z kawą, kapsułki z kawą, kawa w postaci całych ziaren, goto-
wa kawa i napoje na bazie kawy, kawa palona, kawa granu-
lowana, kawa w proszku, sztuczna kawa, preparaty roślinne 
zastępujące kawę.

(210) 503795 (220) 2019 10 14
(731) FOUREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C FRESCO ICE COFFEE for coffee lovers

(531) 05.07.01, 05.07.27, 26.02.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 30 kawa, substytuty kawy, kawa aromatyzowa-
na, kawa nienaturalna, kawa bezkofeinowa, kawa mrożona, 
kawa rozpuszczalna, kawa niepalona, kawa mielona, torebki 
z kawą, kapsułki z kawą, kawa w postaci całych ziaren, goto-
wa kawa i napoje na bazie kawy, kawa palona, kawa granu-
lowana, kawa w proszku, sztuczna kawa, preparaty roślinne 
zastępujące kawę.
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(210) 503851 (220) 2019 08 27
(731) Tokyo Broadcasting System Television, Inc, Tokio, JP
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NINJA WARRIOR POLSKA

(531) 24.01.05, 24.07.23, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 urządzenia do rejestrowania dźwięku, urzą-
dzenia do nagrywania obrazów, urządzenia do przesyła-
nia obrazów, urządzenia do transmisji dźwięku, urządze-
nia do odtwarzania obrazów, urządzenia do odtwarzania 
dźwięku, magnetyczne nośniki danych, oprogramowanie 
gier komputerowych do pobrania, oprogramowanie do gier 
wideo, platformy oprogramowania komputerowego, nagra-
ne lub do pobrania, aplikacje komputerowe do pobrania, 
urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, mul-
timedialne, cyfrowe dyski audio, cyfrowe nośniki do nagry-
wania danych, cyfrowe nośniki do przechowywania danych, 
cyfrowe taśmy audio, urządzenia i nośniki do przechowy-
wania danych, dyski audio, dyski CD z danymi, dyski kompu-
terowe, dyski gier komputerowych, nagrane dyski laserowe 
zawierające gry, nagrane dyski laserowe, nośniki informacji 
[kodowane lub magnetyczne], nośniki informacji [elektrycz-
ne lub elektroniczne], nośniki do rejestracji dźwięku, nośni-
ki nadające się do przetwarzania komputerowego, pamięć 
USB [pendrive], pamięci zewnętrzne USB, pliki do ściągnięcia 
do telefonu komórkowego, publikacje elektroniczne łado-
walne, czasopisma elektroniczne, filmy do pobrania, infor-
macje do pobrania nawiązujące do gier, instrukcje obsługi 
w formie elektronicznej, 25 odzież, odzież gimnastyczna, 
obuwie, obuwie gimnastyczne, nakrycia głowy, czapki jako 
nakrycia głowy, apaszki [chustki], bandany na szyję, kimona, 
kimona do karate, kimona japońskie, kombinezony [odzież], 
legginsy, trykoty [ubrania], podkoszulki sportowe, getry 
[ochraniacze] zakładane na buty, dzianina [odzież], buty 
sportowe, bielizna wchłaniająca pot, 28 artykuły i sprzęt 
sportowy, artykuły gimnastyczne i sportowe, sprzęt do ćwi-
czeń fizycznych obsługiwany ręcznie, sprzęt do ćwiczeń fi-
zycznych w pomieszczeniach, sprzęt sportowy, urządzenia 
do wzmacniania ciała [ćwiczenia], ławki do podnoszenia 
ciężarów, ławki do użytku gimnastycznego, ławki do użyt-
ku sportowego, ławki do ćwiczenia mięśni brzucha, ławki 
do ćwiczeń, nadmuchiwane worki do bicia, nagolenniki [ar-
tykuły sportowe], ochraniacze [części strojów sportowych], 
ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom [artykuły spor-
towe], ochraniacze brzucha do użytku sportowego, ochra-
niacze na ramiona i łokcie [artykuły sportowe], ochraniacze 
na łokcie [artykuły sportowe], rękawice do podnoszenia cię-
żarów, sprzęt do ćwiczeń fizycznych obsługiwany ręcznie, 
sprzęt do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, sprzęt 
sportowy, urządzenia do wzmacniania ciała [ćwiczenia], pa-
chinko [japońska gra automatowa], automaty [na monety], 
przenośne [podręczne] konsole do gier wideo, sprzęt do gier 
wideo, gry, 38 emisja programów telewizyjnych i radiowych 

za pośrednictwem sieci komputerowych, sieci telekomuni-
kacyjnych i sieci telefonii komórkowej: usługa prowadzenia 
portali internetowych w zakresie: udostępniania gier, utrzy-
mywania stron, prowadzenia forów, przydzielania dostępu 
do światowej sieci komputerowej, wyszukiwarek interne-
towych, zarządzania kontami abonentów, udostępniania 
zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, udostępniania 
wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, wybo-
ru pakietów programowych programów telewizyjnych, au-
kcji publicznych, reklamy na rzecz osób trzecich, informacji 
handlowej, transmisja programów telewizyjnych, nadawanie 
telewizji kablowej, 41 edukacja, rozrywka i sport, organizo-
wanie imprez sportowych, instruktaż w zakresie treningu 
kondycyjnego, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, 
kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, kultura 
fizyczna, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, organiza-
cja turniejów sportowych, organizowanie, przygotowywa-
nie i prowadzenie zawodów sportowych, przeprowadzanie 
wydarzeń sportowych, świadczenie usług edukacyjnych 
związanych ze sprawnością fizyczną, usługi edukacyjne do-
tyczące sprawności fizycznej, usługi edukacyjne dotyczące 
sportu, usługi szkoleniowe w zakresie utrzymywania dobrej 
kondycji fizycznej, usługi szkoleniowe w zakresie sportu, do-
starczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy 
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, produkcja 
filmów, programów telewizyjnych i radiowych, organizowa-
nie wydarzeń filmowych, organizowanie imprez filmowych, 
opracowywanie filmów, informacja o rozrywce, edukacji, 
rekreacji, organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych 
i rozrywkowych, publikowanie książek, publikowanie tek-
stów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-li-
ne, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji 
elektronicznej, produkcja filmów, innych niż reklamowe, 
produkcja programów telewizyjnych, produkcja programów 
do nadawania w telefonach komórkowych, produkcja pro-
gramów radiowych, reżyseria filmowa, inna niż reżyseria 
filmów reklamowych, usługi rozrywkowe, usługi reporter-
skie, telewizyjne usługi rozrywkowe, studia filmowe, fotore-
portaże, produkcja nagrań wideo, informacja o imprezach 
rozrywkowych, udostępnianie publikacji elektronicznych, 
nie do pobrania, usługi gier oferowane w systemie on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, udostępnianie fil-
mów on-line nie do pobrania, administrowanie [organizacja] 
usługami w zakresie gier, informacje dotyczące rozrywki do-
starczanej on-line w zakresie sportu, udostępnianie obiek-
tów i sprzętu sportowego, udostępnianie obiektów i sprzętu 
rekreacyjnego, usługi parków rozrywki, prowadzenie zajęć 
fitness.

(210) 504270 (220) 2019 09 09
(731) PASIUT KAMILA, Małuszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Endorfina BY KAMILA WYBRAŃCZYK

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 kwas oleinowy do użycia w produkcji kosme-
tyków, 3 olejki mineralne, olejki po opalaniu, olejki do ciała, 
kosmetyki w formie olejków, olejki kosmetyczne do naskór-
ka, olejki do celów kosmetycznych, olej rycynowy do celów 
kosmetycznych, olej kokosowy do celów kosmetycznych, 
olejki do pielęgnacji skóry, olejki eteryczne o zastosowaniu 



Nr  ZT04/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 37

kosmetycznym, olejki naturalne do celów kosmetycznych, 
olejek różany do celów kosmetycznych, olejek lawendowy 
do użytku kosmetycznego, olejki cytronelowe do użytku 
kosmetycznego, olejki rozmarynowe do użytku kosme-
tycznego, olejki eukaliptusowe do użytku kosmetycznego, 
olejki do opalania do celów kosmetycznych, olejki do kąpieli 
do celów kosmetycznych, olejki perfumowane do produkcji 
preparatów kosmetycznych, olejki do aromaterapii do użyt-
ku kosmetycznego, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki 
upiększające, kosmetyki kolorowe, kosmetyki funkcjonalne, 
kosmetyki naturalne, kosmetyki organiczne, kosmetyki i pre-
paraty kosmetyczne, kremy kosmetyczne, róże kosmetyczne, 
mleczka kosmetyczne, mydła kosmetyczne, talk kosmetycz-
ny, wazelina kosmetyczna, eyelinery, korektory, pianki, ko-
smetyki do samoopalania, kosmetyki do brwi, koncentraty 
nawilżające, kosmetyki do rzęs, żele nawilżające, kremy toni-
zujące, toniki, kosmetyki do włosów, kosmetyki do makijażu, 
kosmetyki do paznokci, kosmetyki do ust, kosmetyki zawie-
rające pantenol, kosmetyki zawierające keratynę, kosmetyki 
dla dzieci, preparaty zmiękczające, kosmetyki do ozdabiania, 
płynne kremy, kremy kosmetyczne odżywcze, kosmetyczne 
środki nawilżające, kosmetyki do cery zmarszczkowej, kosme-
tyki w formie żeli, maseczki do skóry, kosmetyki do makijażu 
skóry, peelingi do twarzy, kosmetyki w postaci różu, kosme-
tyki do użytku osobistego, kremy na noc, kosmetyki w posta-
ci kremów, pudry w kamieniu, kosmetyki w postaci płynów, 
produkty powlekające usta, kolorowe kosmetyki do oczu, 
podkłady do paznokci, kremy do ciała, kompaktowe kosme-
tyki do makijażu, błyszczyki do ust, kosmetyki zawierające 
kwas hialuronowy, kosmetyki do pielęgnacji urody, prepara-
ty kosmetyczne do kąpieli, kosmetyczne farby do ciała, płyny 
kosmetyczne do demakijażu, płyny do twarzy, toniki do twa-
rzy, kremy do twarzy, preparaty kosmetyczne po goleniu, 
kosmetyczne płyny do włosów, kosmetyczne żele pod oczy, 
płyny kosmetyczne przed goleniem, kosmetyczne peelingi 
do ciała, tłuszcze do celów kosmetycznych, kleje do celów 
kosmetycznych, lakier do celów kosmetycznych, pomady 
do celów kosmetycznych, maści do celów kosmetycznych, 
zmywacze lakieru do paznokci, mieszanki do rozjaśniania 
skóry, kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, nawilżają-
ce balsamy do skóry, nawilżające kremy do skóry, kosmetyki 
w formie sproszkowanej, produkty przeciwsłoneczne do ust, 
preparaty do wybielania skóry, odżywki utwardzające do pa-
znokci, preparaty kosmetyczne powstrzymujące odrastanie 
owłosienia, preparaty kosmetyczne o działaniu wyszczupla-
jącym, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, prepa-
raty kosmetyczne do odnowy skóry, preparaty kosmetycz-
ne do ujędrniania biustu, preparaty kosmetyczne do złusz-
czania naskórka, preparaty kosmetyczne do oczyszczania 
skóry, preparaty kosmetyczne do pod prysznic, produkty 
kosmetyczne do ochrony ust, wielofunkcyjne preparaty ko-
smetyczne do skóry, preparaty kolagenowe do zastosowań 
kosmetycznych, woda utleniona do celów kosmetycznych, 
mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, preparaty 
ściągające do celów kosmetycznych, aloesowe preparaty 
do celów kosmetycznych, masło kakaowe do celów kosme-
tycznych, perfumowany puder do użytku kosmetycznego, 
mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, kremy kojące 
do użytku kosmetycznego, kolagen hydrolizowany do użyt-
ku kosmetycznego, kremy chłodzące do użytku kosmetycz-
nego, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, perfumo-
wane kosmetyki w aerozolu do ciała, kosmetyki w postaci 
cieni do powiek, maseczki zwężające pory stosowane jako 
kosmetyki, krem z retinolem do celów kosmetycznych, żel 
z aloesem do celów kosmetycznych, płukanki do włosów 
do użytku kosmetycznego, kremy kosmetyczne do ujędr-
niania skóry wokół oczu, kremy do jasnej karnacji do użyt-

ku kosmetycznego, wody mineralne w sprayu do celów 
kosmetycznych, produkty do wysuszania włosów do użyt-
ku kosmetycznego, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
jamy ustnej i zębów, produkty do zapobiegania wypadaniu 
włosów do użytku kosmetycznego, środki do namaczania 
do kąpieli do użytku kosmetycznego, środki nawilżające 
przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, preparaty ko-
smetyczne minimalizujące zmarszczki do użytku miejscowe-
go na twarzy, olejek z wyciągiem z owoców amla do celów 
kosmetycznych, pasta kosmetyczna do nakładania na twarz 
w celu przeciwdziałania świeceniu się skóry, preparaty w ae-
rozolu do stosowania miejscowego na skórę do celów ko-
smetycznych, perfumy.

(210) 504339 (220) 2019 09 11
(731) GRACHEV KOSTYANTYN, Jaworze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GN MOTORS

(531) 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 12 motocyklowe części zamienne i tuningowe 
motocyklowe akcesoria, samochodowe części zamienne 
i tuningowe samochodowe akcesoria.

(210) 504417 (220) 2019 11 07
(731) ADAMUSIAK MARCIN, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Łódzkie Stowarzyszenie Muzyczne 17 „OCALIĆ OD 

ZAPOMNIENIA”

(531) 27.05.01, 27.05.21, 22.01.08
(510), (511) 41 administrowanie [organizacja] usługami 
rozrywkowymi, fankluby, impresariat artystyczny, infor-
macja o rozrywce, kierownictwo artystyczne artystów 
estradowych, koncerty muzyczne, konkursy muzyczne, 
koncerty muzyczne za pośrednictwem TV, kształcenie 
i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, muzyczne 
usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzy-
ki, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, nagry-
wanie muzyki, nauczanie muzyki, usługa koncertów mu-
zycznych, organizacja i prezentacja widowisk, organizacja 
i prowadzenie imprez rozrywkowych, organizacja konkur-
sów muzycznych, organizacja widowisk, organizowanie 
ceremonii wręczania nagród, organizowanie festiwali, 
organizowanie gal, organizowanie i prowadzenie koncer-
tów, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie 
rozrywki, organizowanie imprez muzycznych, organizo-
wanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizowa-
nie koncertów muzycznych, organizowanie konferencji, 
wystaw i konkursów, organizowanie rozrywki wizualnej 
i muzycznej, organizowanie seminariów związanych z roz-
rywką, organizowanie widowisk w celach rozrywkowych, 
organizowanie wydarzeń muzycznych, pisanie piosenek, 
planowanie i przeprowadzanie imprez (rozrywka), pokazy 
filmowe, prezentacja występów zespołów muzycznych 
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na żywo, produkcja filmów, produkcja koncertów mu-
zycznych, produkcja muzyczna, produkcja nagrań audio 
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficz-
ne, produkcja nagrań muzycznych, produkcja programów 
radiowych i telewizyjnych, prowadzenie dyskotek, prowa-
dzenie imprez kulturalnych, prowadzenie kursów, semi-
nariów i warsztatów, prowadzenie muzeów, prowadzenie 
wystaw w celach kulturalnych, przedstawienia muzyczne, 
publikowanie, publikowanie książek, czasopism, publiko-
wanie piosenek, publikowanie plakatów, publikowanie 
tekstów, rezerwacje koncertów, seminaria, studia nagrań 
(usługi), szkolenia z zakresu rozumienia muzyki, tłumacze-
nia, udostępniania obiektów muzycznych (pokazy, wy-
stawy), udzielania informacji w dziedzinie muzyki, usługi 
biblioteczne i wynajem mediów, usługi doradcze w za-
kresie rozrywki, usługi dziennikarskie, usługi edukacyjne 
i instruktażowe, usługi edycji nagrań audio i video, usługi 
festiwali muzycznych, usługi fotografów, usługi imprez 
muzycznych na żywo, usługi muzeów (wystawy), usługi 
orkiestry, usługi pisania tekstów, usługi pisania piosenek 
na potrzeby nie reklamowe, usługi prezenterów muzyki, 
usługi rozrywkowe, usługi studiów nagrań, usługi świad-
czone przez muzea, usługi w zakresie edukacji muzycznej, 
usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakre-
sie nagrań, usługi wydawnicze i reporterskie, wydawanie 
czasopism i książek w postaci elektronicznej, wynajem 
sprzętu i urządzeń audiowizualnych i fotograficznych, wy-
stawy muzealne, występy zespołów muzycznych na żywo, 
zarządzanie koncertami.

(210) 504700 (220) 2019 09 21
(731) FABRYKA MATERACY JANPOL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Orzesze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOSQUO

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.09.01, 26.13.25
(510), (511) 20 meble, łóżka, stelaże, poduszki, poduszki 
profilowane, materace łóżkowe, materace łóżkowe o złożo-
nej, warstwowej konstrukcji, materace: na stelażu, składane, 
hotelowe, dziecięce, bonelowe, kieszeniowe, posłaniowe, 
z użyciem elementów metalowych, z tworzyw sztucznych, 
z surowców naturalnych, drobne wyroby z tworzyw sztucz-
nych jako elementy konstrukcyjne materacy i wyposażenia 
łóżek, stelaży i mebli nie ujęte w innych klasach, 24 tekstyl-
ne: ochraniacze, koperty, nakładki i pokrowce na materace, 
35 zgromadzenie w hurtowni i sklepie materacy, poduszek, 
łóżek, stelaży umożliwiające ich swobodne oglądanie, wy-
bór i zakup przez odbiorców hurtowych lub przez konsu-
mentów.

(210) 504751 (220) 2019 09 23
(731) BE MOYE LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) BE MOYE.

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki.

(210) 504779 (220) 2019 10 23
(731) STRUZIK RENATA CENTRUM ARTYSTYCZNE SCENA, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CENTRUM ARTYSTYCZNE SCENA RENATA STRUZIK
(510), (511) 41 szkolenie artystyczne dzieci i dorosłych 
w tym: nauka tańca, nauka gry na instrumentach, nauka 
śpiewu, nauka sztuk teatralnych, organizacja spektakli, kon-
certów, organizacja wyjazdów artystycznych, obozów, kolo-
nii i zimowisk artystycznych.

(210) 504821 (220) 2019 09 25
(731) AS CROP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Masterpen
(510), (511) 1 nawozy, 5 pestycydy, fungicydy, herbicydy, in-
sektycydy.

(210) 504895 (220) 2019 10 24
(731) KUTYNA SEBASTIAN SEBART, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEBART biżuteria

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 14 ozdoby (biżuteria), biżuteria osobista, bi-
żuteria damska, łańcuszki (biżuteria), amulety (biżuteria), 
biżuteria fantazyjna, fantazyjna biżuteria, biżuteria sztucz-
na, sztuczna biżuteria, naszyjniki (biżuteria), biżuteria 
szlachetna, biżuteria emaliowana, pierścionki (biżuteria), 
krzyżyki (biżuteria), bransoletki (biżuteria), medaliony (bi-
żuteria), biżuteria platynowa, zawieszki (biżuteria), szpilki 
(biżuteria), broszki (biżuteria), broszki ozdobne (biżuteria), 
szpilki ozdobne (biżuteria), drut złoty (biżuteria), amulety 
będące biżuterią, biżuteria z kryształu, biżuteria ze złotem, 
szkło sztrasowe (sztuczna biżuteria) (biżuteria z -), biżuteria 
ze szkła sztrasowego (sztuczna biżuteria), biżuteria ze zło-
ta, bransoletki identyfikacyjne (biżuteria), biżuteria dla 
dzieci, biżuteria na ciało, krucyfiksy jako biżuteria, klamry 
ze srebra (biżuteria), wpinki do klapy (biżuteria), biżuteria 
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z metali szlachetnych, biżuteria wytworzona z brązu, biżu-
teria w postaci koralików, biżuteria z kamieniami szlachet-
nymi, biżuteria z metali nieszlachetnych, broszki pokryte 
złotem (biżuteria), biżuteria z emalii cloisonné, biżuteria 
z emalii komórkowej, biżuteria platerowana metalami 
szlachetnymi, biżuteria ze szkła sztrasowego, sztuczna bi-
żuteria na ciało, biżuteria z tworzyw sztucznych, biżuteria, 
w tym imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, 
biżuteria wykonana z kamieni półszlachetnych, biżuteria 
wykonana z metali półszlachetnych, biżuteria wykonana 
z kamieni szlachetnych, siatka z metali szlachetnych (biżu-
teria), biżuteria wykonana z metali szlachetnych, biżuteria 
wytworzona z metali szlachetnych, pierścionki (biżuteria) 
z metali szlachetnych, biżuteria wykonana z hodowlanych 
pereł, biżuteria ze srebra wysokiej próby, biżuteria do no-
szenia na głowie, biżuteria wykonana z metali nieszlachet-
nych, druciki z metali szlachetnych (biżuteria), biżuteria 
ze stopów cyny z ołowiem, biżuteria będąca wyrobami 
z metali szlachetnych, pierścionki (biżuteria) wykonane 
z metali nieszlachetnych, biżuteria będąca wyrobami 
z kamieni szlachetnych, biżuteria wykonana z platerowa-
nych metali szlachetnych, łańcuszki kord (biżuteria) wyko-
nane z metali nieszlachetnych, zawieszki do bransoletek 
(biżuteria) z metali pospolitych, wpinki do klapy z metali 
szlachetnych (biżuteria), artykuły ozdobne (ozdoby lub bi-
żuteria) do użytku osobistego, artykuły ozdobne (ozdób-
ki lub biżuteria) do użytku osobistego, jadeit (biżuteria), 
perły (biżuteria), kamee (biżuteria), biżuteria diamentowa, 
syntetyczne kamienie (biżuteria), biżuteria z diamenta-
mi, biżuteria do obuwia, biżuteria do kapeluszy, wisiorki 
z bursztynu będące biżuterią, wisiorki z aglomerowanego 
bursztynu (ambroidu) będące biżuterią.

(210) 504898 (220) 2019 09 26
(731) ITV Global Entertainment Limited, Londyn, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) love island wyspa miłości

(531) 06.03.02, 01.15.11, 06.03.99, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 urządzenia do rejestrowania dźwięku, urzą-
dzenia do nagrywania obrazów, urządzenia do przesyła-
nia obrazów, urządzenia do transmisji dźwięku, urządze-
nia do odtwarzania obrazów, urządzenia do odtwarzania 
dźwięku, magnetyczne nośniki danych, oprogramowa-
nie gier komputerowych do pobrania, oprogramowanie 
do gier wideo, platformy oprogramowania komputero-
wego, nagrane lub do pobrania, aplikacje komputerowe 
do pobrania, urządzenia technologii informacyjnej i au-
diowizualne, multimedialne, cyfrowe dyski audio, cyfrowe 
nośniki do nagrywania danych, cyfrowe nośniki do prze-
chowywania danych, cyfrowe taśmy audio, urządzenia 
i nośniki do przechowywania danych, dyski audio, dyski CD 
z danymi, dyski komputerowe, dyski gier komputerowych, 
nagrane dyski laserowe zawierające gry, nagrane dyski la-
serowe, nośniki informacji [kodowane lub magnetyczne], 

nośniki informacji [elektryczne lub elektroniczne], nośniki 
do rejestracji dźwięku, nośniki nadające się do przetwa-
rzania komputerowego, pamięć USB [pendrive], pamięci 
zewnętrzne USB, pliki do ściągnięcia do telefonu komór-
kowego, publikacje elektroniczne ładowalne, czasopisma 
elektroniczne, filmy do pobrania, informacje do pobrania 
nawiązujące do gier, instrukcje obsługi w formie elektro-
nicznej, 38 emisja programów telewizyjnych i radiowych 
za pośrednictwem sieci komputerowych, sieci telekomu-
nikacyjnych i sieci telefonii komórkowej: usługa prowa-
dzenia portali internetowych w zakresie: udostępniania 
gier, utrzymywania stron, prowadzenia forów, przydzie-
lania dostępu do światowej sieci komputerowej, wyszu-
kiwarek internetowych, zarządzania kontami abonentów, 
udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, 
udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych 
utworów, wyboru pakietów programowych programów 
telewizyjnych, aukcji publicznych, reklamy na rzecz osób 
trzecich, informacji handlowej, transmisja programów te-
lewizyjnych, nadawanie telewizji kablowej, 41 produkcja 
filmów, programów telewizyjnych i radiowych, produkcja 
reality show, organizowanie wydarzeń filmowych, orga-
nizowanie imprez filmowych, opracowywanie filmów, 
informacja o rozrywce, edukacji, rekreacji, organizowanie 
konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, pu-
blikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż re-
klamowe, publikacje elektroniczne on-line, komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, 
produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja pro-
gramów telewizyjnych, produkcja programów do nada-
wania w telefonach komórkowych, produkcja programów 
radiowych, reżyseria filmowa inna niż reżyseria filmów re-
klamowych, usługi rozrywkowe, usługi reporterskie, tele-
wizyjne usługi rozrywkowe, studia filmowe, dostarczanie 
programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy 
usług typu transmisja wideo na żądanie, usługi rozrywko-
we, usługi reporterskie, telewizyjne usługi rozrywkowe, 
studia filmowe, fotoreportaże, produkcja nagrań wideo, 
informacja o imprezach rozrywkowych, udostępnianie 
publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi gier 
oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, udostępnianie filmów on-line nie do po-
brania, administrowanie [organizacja] usługami w zakresie 
gier, informacje dotyczące rozrywki dostarczanej on-line.

(210) 504904 (220) 2019 09 26
(731) ITV Global Entertainment Limited, Londyn, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) love island wyspa miłości

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 urządzenia do rejestrowania dźwięku, urzą-
dzenia do nagrywania obrazów, urządzenia do przesyła-
nia obrazów, urządzenia do transmisji dźwięku, urządze-
nia do odtwarzania obrazów, urządzenia do odtwarzania 
dźwięku, magnetyczne nośniki danych, oprogramowa-
nie gier komputerowych do pobrania, oprogramowanie 
do gier wideo, platformy oprogramowania komputero-
wego, nagrane lub do pobrania, aplikacje komputerowe 
do pobrania, urządzenia technologii informacyjnej i au-
diowizualne, multimedialne, cyfrowe dyski audio, cyfrowe 
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nośniki do nagrywania danych, cyfrowe nośniki do prze-
chowywania danych, cyfrowe taśmy audio, urządzenia 
i nośniki do przechowywania danych, dyski audio, dyski CD 
z danymi, dyski komputerowe, dyski gier komputerowych, 
nagrane dyski laserowe zawierające gry, nagrane dyski la-
serowe, nośniki informacji [kodowane lub magnetyczne], 
nośniki informacji [elektryczne lub elektroniczne], nośniki 
do rejestracji dźwięku, nośniki nadające się do przetwa-
rzania komputerowego, pamięć USB [pendrive], pamięci 
zewnętrzne USB, pliki do ściągnięcia do telefonu komór-
kowego, publikacje elektroniczne ładowalne, czasopisma 
elektroniczne, filmy do pobrania, informacje do pobrania 
nawiązujące do gier, instrukcje obsługi w formie elektro-
nicznej, 38 emisja programów telewizyjnych i radiowych 
za pośrednictwem sieci komputerowych, sieci telekomu-
nikacyjnych i sieci telefonii komórkowej: usługa prowa-
dzenia portali internetowych w zakresie: udostępniania 
gier, utrzymywania stron, prowadzenia forów, przydzie-
lania dostępu do światowej sieci komputerowej, wyszu-
kiwarek internetowych, zarządzania kontami abonentów, 
udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, 
udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych 
utworów, wyboru pakietów programowych programów 
telewizyjnych, aukcji publicznych, reklamy na rzecz osób 
trzecich, informacji handlowej, transmisja programów te-
lewizyjnych, nadawanie telewizji kablowej, 41 produkcja 
filmów, programów telewizyjnych i radiowych, produkcja 
reality show, organizowanie wydarzeń filmowych, orga-
nizowanie imprez filmowych, opracowywanie filmów, 
informacja o rozrywce, edukacji, rekreacji, organizowanie 
konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, pu-
blikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż re-
klamowe, publikacje elektroniczne on-line, komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, 
produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja pro-
gramów telewizyjnych, produkcja programów do nada-
wania w telefonach komórkowych, produkcja programów 
radiowych, reżyseria filmowa inna niż reżyseria filmów re-
klamowych, usługi rozrywkowe, usługi reporterskie, tele-
wizyjne usługi rozrywkowe, studia filmowe, dostarczanie 
programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy 
usług typu transmisja wideo na żądanie, usługi rozrywko-
we, usługi reporterskie, telewizyjne usługi rozrywkowe, 
studia filmowe, fotoreportaże, produkcja nagrań wideo, 
informacja o imprezach rozrywkowych, udostępnianie 
publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi gier 
oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, udostępnianie filmów on-line nie do po-
brania, administrowanie [organizacja] usługami w zakresie 
gier, informacje dotyczące rozrywki dostarczanej on-line.

(210) 504941 (220) 2019 09 27
(731) SUMI AGRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GERI
(510), (511) 1 nawozy sztuczne i naturalne, preparaty 
i środki pomocnicze dla rolnictwa i ogrodnictwa, 5 her-
bicydy, pestycydy, insektycydy, fungicydy, środki ochrony 
roślin.

(210) 504948 (220) 2019 10 17
(731) BEVGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) 1878 UŁAŃSKIE KRESOWE Chmielowe WARZONE 
TRADYCYJNĄ METODĄ Jasne piwo o autentycznym 
kresowym charakterze. Już w XVIII w. rodzina 
Potockich rozwijała browarnictwo polskie 
na Podolu. Dzięki temu powstało niepowtarzalne 
piwo o bogatym słodowym smaku, przełamanym 
goryczką chmielu. Miejscowy jęczmień, uprawiany 
na lokalnych żyznych czarnoziemach, nadaje piwu 
niepowtarzalną głębię smaku. Browar w Humaniu, 
leżący na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, w 2018 r 
przywrócił oryginalne receptury, pochodzące z XVIII 
wieku, na bazie których powstało piwo Ułańskie 
Kresowe. Piwo jasne, pasteryzowane zawiera słód 
jęczmienny. Przechowywać w chłodnym i ciemnym 
miejscu. Producent: Umanpivo, Ukraina Importer: 
Bevgroup Sp. z o.o.

(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.15, 02.01.02, 02.01.04, 02.01.20
(510), (511) 32 piwo,piwo słodowe.

(210) 504967 (220) 2019 09 27
(731) SUMI AGRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PURO
(510), (511) 1 nawozy sztuczne i naturalne, preparaty i środ-
ki pomocnicze dla rolnictwa i ogrodnictwa, 5 herbicydy, pe-
stycydy, insektycydy, fungicydy, środki ochrony roślin.

(210) 504968 (220) 2019 09 27
(731) SUMI AGRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PURO MAXX
(510), (511) 1 nawozy sztuczne i naturalne, preparaty i środ-
ki pomocnicze dla rolnictwa i ogrodnictwa, 5 herbicydy, pe-
stycydy, insektycydy, fungicydy, środki ochrony roślin.
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(210) 504974 (220) 2019 09 28
(731) TURZA BERNARD, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) F’ NonProfitBank

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 usługi bankowe, usługi finansowe.

(210) 505158 (220) 2019 10 03
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORKIESTRA POLSKIEGO RADIA w Warszawie

(531) 26.01.22, 26.11.12, 26.11.22, 27.05.01
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magne-
tyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, 
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, 
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, fil-
my do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety 
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do na-
grywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku 
lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty 
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki, 
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, ka-
lendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, 
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi re-
klamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, 
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji 
radiowej, badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez 
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomu-
nikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, 
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycz-
nych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kultural-
nych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, 
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji, 
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i te-
lewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji 
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizo-
wania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, 
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekre-
acyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wy-
korzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych 
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, 
montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, au-
dycje, produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspól-
nie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawni-
cze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, 
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach 
wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na ta-
śmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia 
nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania 
programów radiowych, usługi związane z programami me-
teorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji me-
teorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów me-
teorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, 
prognozy meteorologiczne.

(210) 505278 (220) 2019 10 07
(731) BIFIX WOJCIECH PIASECKI SPÓŁKA JAWNA,  

Górki Małe
(540) (znak słowny)
(540) BiFIX Be FIT
(510), (511) 5 ziołowe herbaty lecznicze, zioła lecznicze, 
31 owoce świeże i owoce cytrusowe, 32 napoje bezalkoho-
lowe, soki i syropy, napoje w proszku.

(210) 505465 (220) 2019 10 10
(731) PUCHAŁA KONRAD, Warszówek
(540) (znak słowny)
(540) MICRON
(510), (511) 36 doradztwo ubezpieczeniowe, organizowanie 
ubezpieczenia, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi ubez-
pieczeń osobistych, usługi zarządzania ubezpieczeniami, infor-
macja o ubezpieczeniach, ubezpieczeniowe usługi brokerskie, 
usługi agencji ubezpieczeniowej, agencje ubezpieczeniowe, 
administrowanie planami ubezpieczeniowymi, badania w za-
kresie ubezpieczeń, administracja w zakresie ubezpieczeń, 
usługi ubezpieczeniowe dotyczące mienia, usługi ubezpiecze-
niowe dotyczące życia, podawanie wysokości składek ubez-
pieczeniowych, podawanie notowań składek ubezpieczenio-
wych, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące 
ubezpieczeń, usługi doradcze w zakresie ubezpieczeń, ubez-
pieczenia od odpowiedzialności osób trzecich, usługi finanso-
we związane z ubezpieczeniami, pośrednictwo ubezpiecze-
niowe w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w zakresie 
ubezpieczeń na życie, udostępnianie informacji o działalności 
ubezpieczeniowej, usługi doradcze dotyczące umów ubezpie-
czeniowych, udzielanie informacji dotyczących obliczania skła-
dek ubezpieczeniowych, pośrednictwo w usługach dorad-
czych w zakresie ubezpieczeń, usługi planowania związane 
z ubezpieczeniami na życie, pośrednictwo w zakresie ubezpie-
czeń innych niż na życie, udzielanie informacji on-line dotyczą-
cych ubezpieczeń z komputerowej bazy danych lub Internetu, 
organizowanie ubezpieczeń na życie, doradztwo związane 
z zawieraniem ubezpieczeń, usługi pośrednictwa ubezpiecze-
niowego, usługi doradcze i informacyjne dotyczące pośrednic-
twa ubezpieczeniowego, zarządzanie nieruchomościami, ad-
ministrowanie nieruchomościami, zarządzanie portfelem nie-
ruchomości, zarządzanie powiernicze nieruchomościami, usłu-
gi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji 
w zakresie nieruchomości, 37 odśnieżanie, usługi sprzątania, 
sprzątanie fabryk, sprzątanie szpitali, sprzątanie nieruchomości, 
sprzątanie domów, sprzątanie poddaszy, sprzątanie hoteli, 
sprzątanie sklepów, sprzątanie szkół, sprzątanie domów miesz-
kalnych, sprzątanie toalet publicznych, sprzątanie pomieszczeń 
biurowych, sprzątanie zakładów przemysłowych, sprzątanie 
placów budowy, sprzątanie terenów publicznych, sprzątanie 
terenów miejskich, sprzątanie budynków użyteczności pu-
blicznej, sprzątanie pomieszczeń na ładunki, sprzątanie dróg 
dojazdowych na budowy, sprzątanie budynków i terenów 
przemysłowych, usługi czyszczenia w zakresie sprzątania biur, 
usługi dozorcy w zakresie sprzątania budynków, sprzątanie bu-
dynków biurowych i lokali handlowych, udzielanie informacji 
związanych ze sprzątaniem budynków, usługi czyszczenia 
w zakresie sprzątania gospodarstwa domowego, sprzątanie 
obiektów przed imprezami i po imprezach, usługi czyszczenia 
związane ze sprzątaniem przemysłowym, udzielanie informacji 
związanych z usługami sprzątania ulic, czyszczenie budynków, 
czyszczenie powierzchni handlowych, usługi czyszczenia biur, 
czyszczenie powierzchni podłóg, czyszczenie pokryć podło-
gowych, usługi czyszczenia sufitów, czyszczenie powierzchni 
ścian, czyszczenie pomieszczeń domowych, czyszczenie prze-
mysłowe budynków, czyszczenie wewnętrznych powierzchni 
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budynków, czyszczenie zewnętrznych powierzchni budyn-
ków, udzielanie informacji, porad i konsultacji na temat czysz-
czenia, usuwanie odpadów, prace konserwacyjne na autostra-
dach, naprawa i konserwacja dróg i chodników, usługi oczysz-
czania ulic, usługi zamiatania ulic, udzielanie informacji związa-
nych z usługami sprzątania ulic, deratyzacja, usługi dezynsek-
cyjne, inne niż dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnic-
twa, usuwanie graffiti, regularne serwisowanie urządzeń 
do ogrzewania, konserwacja i naprawy instalacji grzewczej, 
naprawa i konserwacja urządzeń grzewczych, regularne serwi-
sowanie urządzeń do klimatyzacji, naprawa lub konserwacja 
urządzeń do klimatyzacji, naprawa i konserwacja instalacji ga-
zowych i elektrycznych, serwis w sytuacjach awaryjnych urzą-
dzeń do zaopatrzenia w gaz, usługi elektryków, naprawa sprzę-
tu elektrycznego, naprawa urządzeń elektrycznych, serwis 
urządzeń elektronicznych, serwisowanie sieci elektrycznych, 
serwis sprzętu biurowego, renowacja instalacji elektrycznych, 
naprawa urządzeń elektronicznych, naprawa i konserwacja 
urządzeń elektronicznych, usługi hydrauliczne, serwis elek-
trycznych urządzeń konsumenckich, konserwacja dróg, napra-
wa ogrodzeń, usługi brukarskie, konserwacja i naprawa bram, 
konserwacja i naprawa instalacji drzwi automatycznych, czysz-
czenie elewacji budynków, naprawa budynków, konserwacja 
i naprawa instalacji w budynkach, czyszczenie powierzchni 
ścian, czyszczenie zewnętrznych powierzchni ścian, usługi na-
prawcze w zakresie pokryć ścian, wynajem ciężkiego sprzętu, 
wynajem spychaczy, wynajem maszyn budowlanych, wyna-
jem sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu do oczyszczania 
dróg, wynajem sprzętu konstrukcyjnego i budowlanego, wy-
najem sprzętu do robót ziemnych, wypożyczanie sprzętu 
do czyszczenia, wypożyczanie maszyn i urządzeń do czyszcze-
nia i mycia, modernizowanie sprzętu komputerowego, konser-
wacja i naprawa sieci komputerowych, konserwacja i naprawa 
sprzętu komputerowego, usługi diagnostyczno-konserwacyj-
ne w zakresie komputerów, diagnostyczne usługi konserwacyj-
ne w zakresie drukarek komputerowych, 39 wynajem pojaz-
dów, wynajem samochodów, wynajem przyczep, wynajem 
traktorów, wynajem pojazdów ciężarowych, wynajem pojaz-
dów transportowych, wynajem pojazdów użytkowych, orga-
nizowanie wynajmu pojazdów, udostępnianie pojazdów 
do wynajmu, wynajem maszyn i urządzeń do załadunku i roz-
ładunku, 42 projektowanie systemów informatycznych, testo-
wanie sprzętu informatycznego, usługi doradztwa informa-
tycznego, usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i infor-
matyki, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informa-
tyki, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania 
systemów informatycznych, dostarczanie specjalistycznych ra-
portów w zakresie informatyki, usługi w zakresie technologii 
informacyjnych, usługi komputerowe, inżynieria komputero-
wa, usługi diagnostyki komputerowej, opracowywanie sieci 
komputerowych, utrzymywanie zapisów komputerowych, ak-
tualizacja programów komputerowych, integracja oprogramo-
wania komputerowego, testowanie sprzętu komputerowego, 
odzyskiwanie danych komputerowych, badania technologicz-
ne dotyczące komputerów, kompresja cyfrowa komputero-
wych danych, usługi monitorowania systemów komputero-
wych, projektowanie komputerowych baz danych, instalacja, 
konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego dla 
systemów komputerowych, usługi informacyjne w zakresie 
komputerów, projektowanie komputerów dla osób trzecich, 
profesjonalne doradztwo w dziedzinie komputerów, doradz-
two w zakresie bezpieczeństwa komputerów, udzielanie infor-
macji na temat komputerów, doradztwo techniczne dotyczące 
obsługi komputerów, usługi w zakresie grafiki komputerowej, 
diagnozowanie błędów w oprogramowaniu komputerowym, 
usługi w zakresie sieci komputerowej, konfiguracja systemów 
i sieci komputerowych, doradztwo dotyczące rozwijania syste-

mów komputerowych, integracja systemów i sieci komputero-
wych, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, 
usługi zdalnego tworzenia kopii zapasowych komputera, usłu-
gi doradcze w zakresie sieci komputerowych, doradztwo zwią-
zane z odzyskiwaniem danych komputerowych, tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych na rzecz osób trzecich, 
usługi tworzenia kopii zapasowych w zakresie danych z kom-
puterowych dysków twardych, monitorowanie systemów 
komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego do-
stępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, pisanie na zamó-
wienie programów komputerowych, oprogramowania i kodu 
do tworzenia stron internetowych, usługi w zakresie dostoso-
wywania oprogramowania komputerowego do potrzeb klien-
ta, ocena wydajności systemów komputerowych w oparciu 
o test wzorcowy, analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa 
komputerowego w celu ochrony danych, monitoring syste-
mów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monito-
rowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, 
diagnozowanie problemów ze sprzętem komputerowym przy 
użyciu oprogramowania, doradztwo i konsultacje w zakresie 
sprzętu komputerowego, 44 usługi koszenia trawników, sadze-
nie roślin, ogrodnictwo, ogrodnictwo krajobrazowe, pielęgna-
cja ogrodów, pielęgnacja ogrodów lub rabat kwiatowych, pro-
jektowanie kompozycji kwiatowych, układanie darni, układanie 
kwiatów, niszczenie chwastów, informacja i doradztwo w dzie-
dzinie ogrodnictwa, usługi pielęgnacji roślin, układanie sztucz-
nej darni, usługi doradcze w zakresie upraw w związku z ogrod-
nictwem, usługi pielęgnowania trawników, rozpylanie ogrod-
niczych środków chemicznych, usługi w zakresie architektury 
krajobrazu, cięcie drzew i krzewów, prześwietlanie koron drzew, 
wypożyczanie przenośnych urządzeń sanitarnych, 45 usługi 
w zakresie ochrony osób i mienia, usługi w zakresie ochrony fi-
zycznej, usługi strażników ochrony, usługi ochrony w celu za-
bezpieczenia mienia, usługi ochroniarzy w zakresie ochrony 
mienia i osób, usługi ochroniarskie w budynkach, usługi bez-
pieczeństwa w zakresie ochrony osób, usługi bezpieczeństwa 
w zakresie fizycznej ochrony dóbr materialnych i osób, ochrona 
obiektów i sprzętu, ocena ryzyka w zakresie ochrony, doradz-
two w sprawach bezpieczeństwa, monitoring alarmów bez-
pieczeństwa i antywłamaniowych, monitoring systemów bez-
pieczeństwa, ochrona osobista, usługi w zakresie ochrony oso-
bistej, ocena bezpieczeństwa, służby bezpieczeństwa podczas 
imprez publicznych, usługi doradcze w odniesieniu do bezpie-
czeństwa, usługi informacyjne w zakresie bezpieczeństwa, 
usługi monitoringu, usługi kontroli zabezpieczeń na rzecz 
osób trzecich, usługi stróżów nocnych, usługi zabezpieczania 
budynków, zarządzanie ryzykiem związanym ze zdrowiem 
i bezpieczeństwem, usługi wypożyczania odzieży, wypoży-
czanie odzieży i sprzętu ochronnego, wynajem obuwia, wy-
pożyczanie kasków ochronnych, wypożyczanie masek 
ochronnych, wypożyczanie mundurów, wypożyczanie kami-
zelek ratunkowych, udzielanie informacji na temat usług wy-
pożyczania ubrań.

(210) 505467 (220) 2019 10 10
(731) PUCHAŁA KONRAD, Warszówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MICRON
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(531) 03.07.24, 03.07.16, 05.11.01, 27.05.01
(510), (511) 36 doradztwo ubezpieczeniowe, organizowa-
nie ubezpieczenia, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi 
ubezpieczeń osobistych, usługi zarządzania ubezpieczenia-
mi, informacja o ubezpieczeniach, ubezpieczeniowe usługi 
brokerskie, usługi agencji ubezpieczeniowej, agencje ubez-
pieczeniowe, administrowanie planami ubezpieczeniowymi, 
badania w zakresie ubezpieczeń, administracja w zakresie 
ubezpieczeń, usługi ubezpieczeniowe dotyczące mienia, 
usługi ubezpieczeniowe dotyczące życia, podawanie wyso-
kości składek ubezpieczeniowych, podawanie notowań skła-
dek ubezpieczeniowych, skomputeryzowane usługi infor-
macyjne dotyczące ubezpieczeń, usługi doradcze w zakresie 
ubezpieczeń, ubezpieczenia od odpowiedzialności osób 
trzecich, usługi finansowe związane z ubezpieczeniami, po-
średnictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, po-
średnictwo w zakresie ubezpieczeń na życie, udostępnianie 
informacji o działalności ubezpieczeniowej, usługi doradcze 
dotyczące umów ubezpieczeniowych, udzielanie informacji 
dotyczących obliczania składek ubezpieczeniowych, po-
średnictwo w usługach doradczych w zakresie ubezpieczeń, 
usługi planowania związane z ubezpieczeniami na życie, po-
średnictwo w zakresie ubezpieczeń innych niż na życie, 
udzielanie informacji on-line dotyczących ubezpieczeń 
z komputerowej bazy danych lub Internetu, organizowanie 
ubezpieczeń na życie, doradztwo związane z zawieraniem 
ubezpieczeń, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, 
usługi doradcze i informacyjne dotyczące pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, zarządzanie nieruchomościami, admi-
nistrowanie nieruchomościami, zarządzanie portfelem nie-
ruchomości, zarządzanie powiernicze nieruchomościami, 
usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące 
transakcji w zakresie nieruchomości, 37 odśnieżanie, usługi 
sprzątania, sprzątanie fabryk, sprzątanie szpitali, sprzątanie 
nieruchomości, sprzątanie domów, sprzątanie poddaszy, 
sprzątanie hoteli, sprzątanie sklepów, sprzątanie szkół, sprzą-
tanie domów mieszkalnych, sprzątanie toalet publicznych, 
sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie zakładów 
przemysłowych, sprzątanie placów budowy, sprzątanie tere-
nów publicznych, sprzątanie terenów miejskich, sprzątanie 
budynków użyteczności publicznej, sprzątanie pomieszczeń 
na ładunki, sprzątanie dróg dojazdowych na budowy, sprzą-
tanie budynków i terenów przemysłowych, usługi czyszcze-
nia w zakresie sprzątania biur, usługi dozorcy w zakresie 
sprzątania budynków, sprzątanie budynków biurowych i lo-
kali handlowych, udzielanie informacji związanych ze sprzą-
taniem budynków, usługi czyszczenia w zakresie sprzątania 
gospodarstwa domowego, sprzątanie obiektów przed im-
prezami i po imprezach, usługi czyszczenia związane 
ze sprzątaniem przemysłowym, udzielanie informacji zwią-
zanych z usługami sprzątania ulic, czyszczenie budynków, 
czyszczenie powierzchni handlowych, usługi czyszczenia 
biur, czyszczenie powierzchni podłóg, czyszczenie pokryć 
podłogowych, usługi czyszczenia sufitów, czyszczenie po-
wierzchni ścian, czyszczenie pomieszczeń domowych, 
czyszczenie przemysłowe budynków, czyszczenie we-
wnętrznych powierzchni budynków, czyszczenie zewnętrz-
nych powierzchni budynków, udzielanie informacji, porad 
i konsultacji na temat czyszczenia, usuwanie odpadów, prace 
konserwacyjne na autostradach, naprawa i konserwacja 
dróg i chodników, usługi oczyszczania ulic, usługi zamiatania 
ulic, udzielanie informacji związanych z usługami sprzątania 
ulic, deratyzacja, usługi dezynsekcyjne, inne niż dla rolnic-
twa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usuwanie graffiti, 
regularne serwisowanie urządzeń do ogrzewania, konserwa-
cja i naprawy instalacji grzewczej, naprawa i konserwacja 

urządzeń grzewczych, regularne serwisowanie urządzeń 
do klimatyzacji, naprawa lub konserwacja urządzeń do kli-
matyzacji, naprawa i konserwacja instalacji gazowych i elek-
trycznych, serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń do za-
opatrzenia w gaz, usługi elektryków, naprawa sprzętu elek-
trycznego, naprawa urządzeń elektrycznych, serwis urzą-
dzeń elektronicznych, serwisowanie sieci elektrycznych, ser-
wis sprzętu biurowego, renowacja instalacji elektrycznych, 
naprawa urządzeń elektronicznych, naprawa i konserwacja 
urządzeń elektronicznych, usługi hydrauliczne, serwis elek-
trycznych urządzeń konsumenckich, konserwacja dróg, na-
prawa ogrodzeń, usługi brukarskie, konserwacja i naprawa 
bram, konserwacja i naprawa instalacji drzwi automatycz-
nych, czyszczenie elewacji budynków, naprawa budynków, 
konserwacja i naprawa instalacji w budynkach, czyszczenie 
powierzchni ścian, czyszczenie zewnętrznych powierzchni 
ścian, usługi naprawcze w zakresie pokryć ścian, wynajem 
ciężkiego sprzętu, wynajem spychaczy, wynajem maszyn 
budowlanych, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem 
sprzętu do oczyszczania dróg, wynajem sprzętu konstrukcyj-
nego i budowlanego, wynajem sprzętu do robót ziemnych, 
wypożyczanie sprzętu do czyszczenia, wypożyczanie ma-
szyn i urządzeń do czyszczenia i mycia, modernizowanie 
sprzętu komputerowego, konserwacja i naprawa sieci kom-
puterowych, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowe-
go, usługi diagnostyczno-konserwacyjne w zakresie kompu-
terów, diagnostyczne usługi konserwacyjne w zakresie dru-
karek komputerowych, 39 wynajem pojazdów, wynajem sa-
mochodów, wynajem przyczep, wynajem traktorów, wyna-
jem pojazdów ciężarowych, wynajem pojazdów transporto-
wych, wynajem pojazdów użytkowych, organizowanie wy-
najmu pojazdów, udostępnianie pojazdów do wynajmu, 
wynajem maszyn i urządzeń do załadunku i rozładunku, 
42 projektowanie systemów informatycznych, testowanie 
sprzętu informatycznego, usługi doradztwa informatyczne-
go, usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informaty-
ki, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informaty-
ki, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania 
systemów informatycznych, dostarczanie specjalistycznych 
raportów w zakresie informatyki, usługi w zakresie technolo-
gii informacyjnych, usługi komputerowe, inżynieria kompu-
terowa, usługi diagnostyki komputerowej, opracowywanie 
sieci komputerowych, utrzymywanie zapisów komputero-
wych, aktualizacja programów komputerowych, integracja 
oprogramowania komputerowego, testowanie sprzętu kom-
puterowego, odzyskiwanie danych komputerowych, bada-
nia technologiczne dotyczące komputerów, kompresja cy-
frowa komputerowych danych, usługi monitorowania syste-
mów komputerowych, projektowanie komputerowych baz 
danych, instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania 
komputerowego dla systemów komputerowych, usługi in-
formacyjne w zakresie komputerów, projektowanie kompu-
terów dla osób trzecich, profesjonalne doradztwo w dziedzi-
nie komputerów, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa 
komputerów, udzielanie informacji na temat komputerów, 
doradztwo techniczne dotyczące obsługi komputerów, 
usługi w zakresie grafiki komputerowej, diagnozowanie błę-
dów w oprogramowaniu komputerowym, usługi w zakresie 
sieci komputerowej, konfiguracja systemów i sieci kompute-
rowych, doradztwo dotyczące rozwijania systemów kompu-
terowych, integracja systemów i sieci komputerowych, usłu-
gi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, usługi 
zdalnego tworzenia kopii zapasowych komputera, usługi 
doradcze w zakresie sieci komputerowych, doradztwo zwią-
zane z odzyskiwaniem danych komputerowych, tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych na rzecz osób trzecich, 
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usługi tworzenia kopii zapasowych w zakresie danych z kom-
puterowych dysków twardych, monitorowanie systemów 
komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego 
dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, pisanie 
na zamówienie programów komputerowych, oprogramo-
wania i kodu do tworzenia stron internetowych, usługi w za-
kresie dostosowywania oprogramowania komputerowego 
do potrzeb klienta, ocena wydajności systemów komputero-
wych w oparciu o test wzorcowy, analizowanie zagrożeń dla 
bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, 
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu 
zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu 
wykrywania awarii, diagnozowanie problemów ze sprzętem 
komputerowym przy użyciu oprogramowania, doradztwo 
i konsultacje w zakresie sprzętu komputerowego, 44 usługi 
koszenia trawników, sadzenie roślin, ogrodnictwo, ogrodnic-
two krajobrazowe, pielęgnacja ogrodów, pielęgnacja ogro-
dów lub rabat kwiatowych, projektowanie kompozycji kwia-
towych, układanie darni, układanie kwiatów, niszczenie 
chwastów, informacja i doradztwo w dziedzinie ogrodnic-
twa, usługi pielęgnacji roślin, układanie sztucznej darni, usłu-
gi doradcze w zakresie upraw w związku z ogrodnictwem, 
usługi pielęgnowania trawników, rozpylanie ogrodniczych 
środków chemicznych, usługi w zakresie architektury krajo-
brazu, cięcie drzew i krzewów, prześwietlanie koron drzew, 
wypożyczanie przenośnych urządzeń sanitarnych, 45 usługi 
w zakresie ochrony osób i mienia, usługi w zakresie ochrony 
fizycznej, usługi strażników ochrony, usługi ochrony w celu 
zabezpieczenia mienia, usługi ochroniarzy w zakresie ochro-
ny mienia i osób, usługi ochroniarskie w budynkach, usługi 
bezpieczeństwa w zakresie ochrony osób, usługi bezpie-
czeństwa w zakresie fizycznej ochrony dóbr materialnych 
i osób, ochrona obiektów i sprzętu, ocena ryzyka w zakresie 
ochrony, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, monito-
ring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, moni-
toring systemów bezpieczeństwa, ochrona osobista, usługi 
w zakresie ochrony osobistej, ocena bezpieczeństwa, służby 
bezpieczeństwa podczas imprez publicznych, usługi dorad-
cze w odniesieniu do bezpieczeństwa, usługi informacyjne 
w zakresie bezpieczeństwa, usługi monitoringu, usługi kon-
troli zabezpieczeń na rzecz osób trzecich, usługi stróżów 
nocnych, usługi zabezpieczania budynków, zarządzanie ry-
zykiem związanym ze zdrowiem i bezpieczeństwem, usługi 
wypożyczania odzieży, wypożyczanie odzieży i sprzętu 
ochronnego, wynajem obuwia, wypożyczanie kasków 
ochronnych, wypożyczanie masek ochronnych, wypożycza-
nie mundurów, wypożyczanie kamizelek ratunkowych, 
udzielanie informacji na temat usług wypożyczania ubrań.

(210) 505525 (220) 2019 10 11
(731) EUROBUSINESS GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUCHENNY POKER

(531) 05.09.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 gry, w tym gry karciane, gry planszowe, gry 
logiczne, gry strategiczne, zabawki, akcesoria do zabawy.

(210) 505724 (220) 2019 10 17
(731) FUNDACJA KTOŚ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA KTOŚ

(531) 02.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 tworzenie kampanii społecznych na rzecz 
młodzieży i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
promocja wolontariatu i pracy społecznej, promocja inicja-
tyw i działań na rzecz młodzieży i osób zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym, pośrednictwo pracy (biura-), nego-
cjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, opracowy-
wanie CV dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla 
osób trzecich, usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowa-
dzenie kampanii reklamowych, tworzenie tekstów reklamo-
wych, usługi marketingowe, usługi public relations, rozwija-
nie i koordynowanie projektów wolontariatu dla organizacji 
charytatywnych, komputerowe zarządzanie plikami, usługi 
konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, usługi 
reklamowe ukierunkowane na promowanie działań zwięk-
szających świadomość społeczeństwa w zakresie pomocy 
osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, 36 usługi 
w zakresie sponsoringu, sponsorowanie finansowe w zakresie 
stypendiów i dotacji, zbiórki darowizn, organizowanie środ-
ków finansowych w zakresie działalności na rzecz młodzieży 
oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działal-
ności edukacyjnej i oświatowej, finansowanie działań mają-
cych na celu przygotowanie zawodowe osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, finansowanie działań mających 
na celu przygotowanie zawodowe osób niepełnosprawnych 
fizycznie i umysłowo, zbiórka funduszy na cele dobroczyn-
ne, pomoc finansowa, organizowanie funduszy na cele do-
broczynne, udzielanie informacji związanych ze zbiórkami 
funduszy na cele charytatywne, organizacja zbiórek charyta-
tywnych, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo 
w sprawach ubezpieczeniowych, crowdfunding, 41 aktywi-
zacja zawodowa osób w trudnej sytuacji życiowej, doradz-
two w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, do-
radztwo zawodowe, edukacja zawodowa, organizacja akcji 
charytatywnych, udzielanie informacji edukacyjnych on-line 
z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Inter-
netu w celu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej 
osób pozostających bez pracy, usługi edukacyjne związane 
z wprowadzaniem na rynek pracy osób w trudnej sytuacji 
życiowej, sprawdzanie predyspozycji do wykonywania wska-
zanego zawodu, udzielenie pomocy w procesie kształcenia 
i rozwoju osobistego, organizacja i przeprowadzanie szkoleń 
i seminariów dotyczących przystosowywania zawodowego 
osób w trudnej sytuacji życiowej, organizacja konferencji 
edukacyjnych, organizacja wystaw do celów kulturalnych 
lub edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie imprez 
rozrywkowych, organizacja imprez kulturalnych i artystycz-
nych, organizacja imprez sportowych, organizacja i przepro-
wadzanie aktywności kulturalnych, prowadzenie kursów in-



Nr  ZT04/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 45

struktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych 
ludzi i dorosłych, organizacja i przeprowadzanie aktywności 
rozrywkowych, przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów [szkolenia], informacja o edukacji, kształ-
cenie praktyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie 
konferencji, usługi edukacyjne świadczone przez asystentów 
dla osób wymagających specjalnej opieki, usługi przekwali-
fikowania zawodowego, usługi trenerskie, 44 usługi chary-
tatywne, mianowicie zapewnienie opieki medycznej, wypo-
życzanie sprzętu medycznego, usługi terapeutyczne, usługi 
w zakresie rehabilitacji poprzez prowadzenie warsztatów 
terapii zajęciowej, terapii przez sztukę, muzykę i stymulację 
rozwoju intelektualnego pacjentów, opieka psychologiczna, 
terapia zajęciowa i rehabilitacja, usługi terapeutyczne, po-
radnictwo psychologiczne, usługi doradcze i informacyjne 
w dziedzinie zdrowia, opieka medyczna i zdrowotna, pomoc 
medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, 
usługi doradcze w zakresie zdrowia, wypożyczanie sprzętu 
medycznego, 45 dotrzymywanie towarzystwa [opieka oso-
bista], usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi w zakresie 
doradztwa prawnego, dostarczanie obuwia osobom potrze-
bującym [usługi charytatywne], doradztwo w zakresie rela-
cji osobistych, dostarczanie odzieży dla osób w potrzebie 
[usługi charytatywne], świadczenie usług w zakresie osobi-
stego wsparcia dla rodzin pacjentów cierpiących na choroby 
zagrażające życiu, usługi dotrzymywania towarzystwa oso-
bom starszym i niepełnosprawnym, usługi w zakresie opieki, 
opieka nad osobami niepełnosprawnymi pod nieobecność 
ich opiekunów, usługi  w zakresie opieki wytchnieniowej.

(210) 505731 (220) 2019 10 17
(731) FUNDACJA KTOŚ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) FUNDACJA KTOŚ
(510), (511) 35 tworzenie kampanii społecznych na rzecz 
młodzieży i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
promocja wolontariatu i pracy społecznej, promocja inicja-
tyw i działań na rzecz młodzieży i osób zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym, biura pośrednictwa pracy, negocjowa-
nie umów biznesowych dla osób trzecich, opracowywanie 
CV dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób 
trzecich, usługi w zakresie reklamy, organizacja i prowadze-
nie kampanii reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, 
usługi marketingowe, usługi public relations, rozwijanie i ko-
ordynowanie projektów wolontariatu dla organizacji chary-
tatywnych, komputerowe zarządzanie plikami, usługi konsul-
tacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, usługi reklamo-
we ukierunkowane na promowanie działań zwiększających 
świadomość społeczeństwa w zakresie pomocy osobom 
zagrożonym wykluczeniem społecznym, 36 usługi w zakre-
sie sponsoringu, sponsorowanie finansowe w zakresie sty-
pendiów i dotacji, zbiórki darowizn, organizowanie środków 
finansowych w zakresie działalności na rzecz młodzieży oraz 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalności 
edukacyjnej i oświatowej, finansowanie działań mających 
na celu przygotowanie zawodowe osób zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym, finansowanie działań mających 
na celu przygotowanie zawodowe osób niepełnosprawnych 
fizycznie i umysłowo, zbiórka funduszy na cele dobroczyn-
ne, pomoc finansowa, organizowanie funduszy na cele do-
broczynne, udzielanie informacji związanych ze zbiórkami 
funduszy na cele charytatywne, organizacja zbiórek charyta-
tywnych, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo 
w sprawach ubezpieczeniowych, crowdfunding, 41 aktywi-
zacja zawodowa osób w trudnej sytuacji życiowej, doradz-
two w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, do-

radztwo zawodowe, edukacja zawodowa, organizacja akcji 
charytatywnych, udzielanie informacji edukacyjnych on-line 
z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Inter-
netu w celu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej 
osób pozostających bez pracy, usługi edukacyjne związane 
z wprowadzaniem na rynek pracy osób w trudnej sytuacji 
życiowej, sprawdzanie predyspozycji do wykonywania wska-
zanego zawodu, udzielenie pomocy w procesie kształcenia 
i rozwoju osobistego, organizacja i przeprowadzanie szkoleń 
i seminariów dotyczących przystosowywania zawodowego 
osób w trudnej sytuacji życiowej, organizacja konferencji 
edukacyjnych, organizacja wystaw do celów kulturalnych 
lub edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie imprez 
rozrywkowych, organizacja imprez kulturalnych i artystycz-
nych, organizacja imprez sportowych, organizacja i przepro-
wadzanie aktywności kulturalnych, prowadzenie kursów in-
struktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych 
ludzi i dorosłych, organizacja i przeprowadzanie aktywności 
rozrywkowych, przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów [szkolenia], informacja o edukacji, kształ-
cenie praktyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie 
konferencji, usługi edukacyjne świadczone przez asystentów 
dla osób wymagających specjalnej opieki, usługi przekwali-
fikowania zawodowego, usługi trenerskie, 44 usługi charyta-
tywne, mianowicie  zapewnienie opieki medycznej, wypo-
życzanie sprzętu medycznego, usługi terapeutyczne, usługi 
w zakresie rehabilitacji poprzez prowadzenie warsztatów 
terapii zajęciowej, terapii przez sztukę, muzykę i stymulację 
rozwoju intelektualnego pacjentów, opieka psychologiczna, 
terapia zajęciowa i rehabilitacja, usługi terapeutyczne, po-
radnictwo psychologiczne, usługi doradcze i informacyjne 
w dziedzinie zdrowia, opieka medyczna i zdrowotna, pomoc 
medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, 
usługi doradcze w zakresie zdrowia, wypożyczanie sprzętu 
medycznego, 45 dotrzymywanie towarzystwa [opieka oso-
bista], usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi w zakresie 
doradztwa prawnego, dostarczanie obuwia osobom potrze-
bującym [usługi charytatywne], doradztwo w zakresie rela-
cji osobistych, dostarczanie odzieży dla osób w potrzebie 
[usługi charytatywne], świadczenie usług w zakresie osobi-
stego wsparcia dla rodzin pacjentów cierpiących na choroby 
zagrażające życiu, usługi dotrzymywania towarzystwa oso-
bom starszym i niepełnosprawnym, usługi w zakresie opieki, 
opieka nad osobami niepełnosprawnymi pod nieobecność 
ich opiekunów, usługi w zakresie opieki wytchnieniowej.

(210) 505758 (220) 2019 10 17
(731) GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA psb POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE

(531) 26.11.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia sklepów, 
sprzedaży detalicznej, hurtowej i za pośrednictwem Interne-
tu z artykułami budowlanymi metalowymi i niemetalowymi, 
artykułami wyposażenia wnętrz oraz artykułami wykończe-
niowymi, meblami, urządzeniami i wyrobami elektrotech-
nicznymi, narzędziami, artykułami gospodarstwa domowe-
go i sprzętem radiowo - telewizyjnym, wyrobami z metalu, 
drewna, szkła, ceramiki i porcelany oraz tworzyw sztucznych 
do użytku domowego, artykułami chemicznymi, włókien-
niczymi, odzieżą oraz obuwiem, artykułami ogrodniczy-
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mi, usługi reklamowe w zakresie budownictwa ogólnego, 
36 pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu kon-
trahentów, 37 usługi budowlane w zakresie budownictwa 
ogólnego, 39 transport, magazynowanie.

(210) 505815 (220) 2019 10 18
(731) SUMM-IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) summ-it

(531) 06.01.04, 26.11.13, 26.11.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 aktualizowanie oprogramowania kompu-
terowego, analizy systemów komputerowych, doradztwo 
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo 
w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzi-
nie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, hosting serwerów, ho-
sting stron internetowych, instalacja oprogramowania kom-
puterowego, konserwacja oprogramowania komputerowe-
go, monitoring systemów komputerowych przy użyciu do-
stępu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych 
w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów kom-
puterowych w celu wykrywania nieautoryzowanego do-
stępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, odzyskiwanie 
danych komputerowych, opracowywanie oprogramowania 
w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie pro-
jektów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
platforma jako usługa [PaaS], programowanie komputerów, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, projekto-
wanie systemów komputerowych, przechowywanie danych 
elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron interne-
towych dla osób trzecich, tworzenie platform komputero-
wych, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją 
użytkownika, usługi doradcze w dziedzinie technologii kom-
puterowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii teleko-
munikacyjnej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii 
informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzi-
nie informatyki, usługi szyfrowania danych, wynajem sprzętu 
do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów WWW, 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego.

(210) 505850 (220) 2019 10 21
(731) DRIFT MASTERS GRAND PRIX SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Drift MASTERS EUROPEAN CHAMPIONSHIP

(531) 01.01.05, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 26.11.08, 
26.11.25

(510), (511) 35 reklama, zarządzanie przedsiębiorstwem, 
administrowanie przedsiębiorstwem, czynności biurowe, 
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów branż 
reklamowej, odzieżowej, sportowej i motoryzacyjnej, po-
zwalający nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w skle-
pie, hurtowni, na stronie internetowej lub używając środków 
telekomunikacji, promowanie sprzedaży, udzielanie praw 
franchisingowych w powiązaniu ze wspieraniem przy pro-
wadzeniu lub kierowaniu przedsiębiorstwem handlowym, 
zarządzanie działalnością gospodarczą, reprezentowanie in-
teresów osób trzecich w zakresie działalności gospodarczej, 
usługi reklamowe i marketingowe, organizowanie targów, 
wystaw i zawodów w celach handlowych i reklamowych, 
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 
pokazy towarów, usługi w zakresie agencji importowych, 
dystrybucja materiałów reklamowych, publikacja tekstów 
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
informacyjnych, kuponów, losów, blankietów dotyczących 
wyścigów, gier, loterii, zakładów wzajemnych, zakładów buk-
macherskich, liczbowych, hazardowych, 41 nauczanie, orga-
nizacja szkoleń, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna,  
organizowanie konkursów, pokazów i zawodów sporto-
wych oraz wszelkich wyścigów na pojazdach i urządzeniach 
do poruszania się na lądzie, wodzie i w powietrzu, usługi 
związane z rozrywką, rekreacją i kultura fizyczną, obsługa 
obiektów sportowych i torów wyścigowych, wypożycza-
nie sprzętu sportowego, organizowanie imprez sportowych 
oraz ich scenografii, nauczanie, wynajmowanie stadionów 
i torów wyścigowych, usługi gier hazardowych (zakłady buk-
macherskie).

(210) 505877 (220) 2019 10 31
(731) OBLIZAJEK ARKADIUSZ AGS ELEKTROSYSTEMY, 

Jaraczewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sorpac

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7  maszyny rolnicze, maszyny do sortowania 
dla przemysłu, maszyny do uprawiania ziemi dla użytku 
rolniczego, maszyny do zszywania, maszyny elektrome-
chaniczne dla przemysłu chemicznego, elektryczne zgrze-
warki do tworzyw sztucznych [pakowanie], 9  instalacje 
elektryczne, przyrządy do pomiaru wagi, szafy rozdzielcze 
[elektryczność].

(210) 505888 (220) 2019 10 21
(731) GREENLAND TECHNOLOGIA EM SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzcianki
(540) (znak słowny)
(540) ŻYWY PŁYN
(510), (511) 3 środki czyszczące do celów gospodarstwa do-
mowego.

(210) 505891 (220) 2019 10 21
(731) KUBICZ PIOTR, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) otonaturalne.pl naturalne.pl

(531) 05.07.13, 26.01.01, 26.05.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03, 
29.01.06, 29.01.08

(510), (511) 35 usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni 
oraz sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów spo-
żywczych, chemii domowej i kosmetyków, obsługa platfor-
my handlowej on-line w celu pośrednictwa w transakcjach 
handlowych między stronami trzecimi w sprzedaży i naby-
waniu towarów, udostępnianie on-line powierzchni rekla-
mowej dla osób trzecich, publikowanie tekstów sponsoro-
wanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, pokazy 
towarów, prezentowanie usług, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowych.

(210) 506105 (220) 2019 10 27
(731) SENSE MONITORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sanok
(540) (znak słowny)
(540) DSW
(510), (511) 9 aparatura do monitorowania, analizy i kontroli 
dachów i powierzchni dachowych, elektryczne urządzenia 
kontrolno-sterujące do powierzchni dachowych, elektrycz-
ne urządzenia pomiarowe do powierzchni dachowych, 
maszyny i urządzenia do sondowania drgań dachowych, 
oprogramowanie komputerowe do monitorowania para-
metrów powierzchni dachowych, przyrządy pomiarowe 
do badania parametrów powierzchni dachowych, robo-
ty do nadzoru bezpieczeństwa powierzchni dachowych, 
urządzenia do detekcji ugięć, przeciążeń, spiętrzonej wody 
oraz warstw śniegowych na dachach, detektory uszkodzeń 
dachu, urządzenia do pomiaru parametrów powierzchni 
dachowych, urządzenia do rejestrowania parametrów po-
wierzchni dachowych w szczególności drgań, przeciążeń 
i ugięć, urządzenia do sygnalizacji parametrów powierzchni 
dachowych, urządzenia testujące parametry powierzchni 
dachu, urządzenia zdalnego sterowania dachem, wskaźniki 
parametrów powierzchni dachowych, 37 instalacja, konser-
wacja i naprawa urządzeń, sprzętu i systemów do monitoro-
wania, analizy i kontroli parametrów dachów i powierzchni 
dachowych, usługi doradztwa w zakresie oprogramowania, 
systemów, urządzeń i aparatury do analizy i kontroli parame-
trów dachów i powierzchni dachowych.

(210) 506108 (220) 2019 10 27
(731) SENSE MONITORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sanok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sense inteligentne dachy

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.02.01
(510), (511) 9 aparatura do monitorowania, analizy i kontroli 
dachów i powierzchni dachowych, elektryczne urządzenia 
kontrolno-sterujące do powierzchni dachowych, elektrycz-
ne urządzenia pomiarowe do powierzchni dachowych, 
maszyny i urządzenia do sondowania drgań dachowych, 

oprogramowanie komputerowe do monitorowania para-
metrów powierzchni dachowych, przyrządy pomiarowe 
do badania parametrów powierzchni dachowych, robo-
ty do nadzoru bezpieczeństwa powierzchni dachowych, 
urządzenia do detekcji ugięć, przeciążeń, spiętrzonej wody 
oraz warstw śniegowych na dachach, detektory uszkodzeń 
dachu, urządzenia do pomiaru parametrów powierzchni 
dachowych, urządzenia do rejestrowania parametrów po-
wierzchni dachowych w szczególności drgań, przeciążeń 
i ugięć, urządzenia do sygnalizacji parametrów powierzchni 
dachowych, urządzenia testujące parametry powierzchni 
dachu, urządzenia zdalnego sterowania dachem, wskaźniki 
parametrów powierzchni dachowych, 37 instalacja, konser-
wacja i naprawa urządzeń, sprzętu i systemów do monitoro-
wania, analizy i kontroli parametrów dachów i powierzchni 
dachowych, usługi doradztwa w zakresie oprogramowania, 
systemów, urządzeń i aparatury do analizy i kontroli parame-
trów dachów i powierzchni dachowych.

(210) 506110 (220) 2019 10 27
(731) SENSE MONITORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sanok
(540) (znak słowny)
(540) S-ONE
(510), (511) 9 aparatura do monitorowania, analizy i kontroli 
dachów i powierzchni dachowych, elektryczne urządzenia 
kontrolno-sterujące do powierzchni dachowych, elektrycz-
ne urządzenia pomiarowe do powierzchni dachowych, 
maszyny i urządzenia do sondowania drgań dachowych, 
oprogramowanie komputerowe do monitorowania para-
metrów powierzchni dachowych, przyrządy pomiarowe 
do badania parametrów powierzchni dachowych, robo-
ty do nadzoru bezpieczeństwa powierzchni dachowych, 
urządzenia do detekcji ugięć, przeciążeń, spiętrzonej wody 
oraz warstw śniegowych na dachach, detektory uszkodzeń 
dachu, urządzenia do pomiaru parametrów powierzchni 
dachowych, urządzenia do rejestrowania parametrów po-
wierzchni dachowych w szczególności drgań, przeciążeń 
i ugięć, urządzenia do sygnalizacji parametrów powierzchni 
dachowych, urządzenia testujące parametry powierzchni 
dachu, urządzenia zdalnego sterowania dachem, wskaźniki 
parametrów powierzchni dachowych, 37 instalacja, konser-
wacja i naprawa urządzeń, sprzętu i systemów do monitoro-
wania, analizy i kontroli parametrów dachów i powierzchni 
dachowych, usługi doradztwa w zakresie oprogramowania, 
systemów, urządzeń i aparatury do analizy i kontroli parame-
trów dachów i powierzchni dachowych.

(210) 506111 (220) 2019 10 27
(731) SENSE MONITORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sanok
(540) (znak słowny)
(540) Sense Monitoring
(510), (511) 9 aparatura do monitorowania, analizy i kontroli 
dachów i powierzchni dachowych, elektryczne urządzenia 
kontrolno-sterujące do powierzchni dachowych, elektrycz-
ne urządzenia pomiarowe do powierzchni dachowych, 
maszyny i urządzenia do sondowania drgań dachowych, 
oprogramowanie komputerowe do monitorowania para-
metrów powierzchni dachowych, przyrządy pomiarowe 
do badania parametrów powierzchni dachowych, robo-
ty do nadzoru bezpieczeństwa powierzchni dachowych, 
urządzenia do detekcji ugięć, przeciążeń, spiętrzonej wody 
oraz warstw śniegowych na dachach, detektory uszkodzeń 
dachu, urządzenia do pomiaru parametrów powierzchni 
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dachowych, urządzenia do rejestrowania parametrów po-
wierzchni dachowych w szczególności drgań, przeciążeń 
i ugięć, urządzenia do sygnalizacji parametrów powierzchni 
dachowych, urządzenia testujące parametry powierzchni 
dachu, urządzenia zdalnego sterowania dachem, wskaźniki 
parametrów powierzchni dachowych, 37 instalacja, konser-
wacja i naprawa urządzeń, sprzętu i systemów do monitoro-
wania, analizy i kontroli parametrów dachów i powierzchni 
dachowych, usługi doradztwa w zakresie oprogramowania, 
systemów, urządzeń i aparatury do analizy i kontroli parame-
trów dachów i powierzchni dachowych.

(210) 506189 (220) 2019 10 29
(731) ŻYDLEWSKI RAFAŁ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 

JAJOPOL, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) JAJOPOL
(510), (511) 29 jaja, jaja kurze, jaja kacze, jaja marynowane, 
jaja mrożone, jaja po szkocku, jaja przepiórcze, jaja przepiór-
cze w puszce, jaja przetworzone, jaja ptasie i produkty z jaj, 
jaja ślimacze jadalne, jaja w proszku, jaja w stanie płynnym, 
stuletnie jaja.

(210) 506191 (220) 2019 10 29
(731) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FUTURA
(510), (511) 28 gry elektroniczne inne niż telewizyjne, gry 
automatyczne inne niż na żetony oraz inne niż telewizyj-
ne, gry towarzyskie, gry zręcznościowe, bilardowe, zabaw-
ki, urządzenia do gier elektronicznych innych niż telewi-
zyjne, urządzenia służące rozrywce nie zawarte w innych 
klasach, elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia lo-
sujące do przeprowadzania gier liczbowych, loterii, video 
loterii, zakładów wzajemnych, lottomaty, automaty sprze-
dające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez 
wrzucenie monety lub żetonu, automaty do gier hazardo-
wych, zdrapki do gier loteryjnych, żetony do gier, urządze-
nia do gier hazardowych, 38 zapewnianie dostępu do wi-
tryn internetowych z grami hazardowymi i zwykłymi, udo-
stępnianie forów on-line do komunikacji w dziedzinie gier 
elektronicznych, transmisja materiałów wideo, filmów, ob-
razów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użyt-
kownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Inter-
netu, 41 organizowanie i prowadzenie gier liczbowych, 
hazardowych, losowych, organizowanie i prowadzenie lo-
terii pieniężnych, loterii zdrapkowych, video loterii, zakła-
dów wzajemnych, obsługa gier w systemie on-line w sieci 
informatycznej, usługi związane z organizowaniem i pro-
wadzeniem salonów gier, kasyn, dyskotek, sal kinowych, 
klubów edukacyjnych i rozrywkowych nocnych klubów, 
usługi kasyn udostępnionych on-line, poprzez Internet 
i Intranet, obsługa komputerowych salonów gier, usługi 
w zakresie edukacji i rozrywki, usługi rozrywkowe w dzie-
dzinie gier komputerowych, gier video, gier interaktyw-
nych, udostępnianie i obsługa gier komputerowych, gier 
video, gier interaktywnych w trybie on-line, organizowa-
nie konkursów, zawodów i turniejów, w tym pomiędzy 
uczestnikami gier komputerowych, prowadzenie klubów 
gier komputerowych, hazardowych, gier video, gier inte-
raktywnych, usługi wydawnicze, publikacje elektroniczne 
on-line, działalność sportowa i rekreacyjna, organizowa-
nie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie 
wyścigów konnych, obsługa urządzeń sportowych, nauka 

jazdy konnej, organizowanie imprez piknikowo - festyno-
wych (wystawy, jarmarki, konkursy), imprezy dla dzieci, jaz-
da konna, współtworzenie i tworzenie telewizyjnych pro-
gramów, rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń 
do gier losowych, produkcja programów radiowych i tele-
wizyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub 
edukacji rozrywka (widowiska), organizacja i prowadzenie 
koncertów, organizacja imprez kulturalnych, muzycznych, 
rozrywkowych, organizowanie loterii, konkursów eduka-
cyjnych i rozrywkowych, organizowanie konkursów, zjaz-
dów, seminariów, kongresów, szkoleń, pokazy praktyczne-
go kształcenia, nauczanie, organizowanie obozów spor-
towych, organizowanie wydarzeń z dziedziny kultury lub 
edukacji, organizowanie i prowadzenie warsztatów, usługi 
w zakresie sportu i kultury, publikowanie, edycja i dystry-
bucja książek, wydawnictw, gazet, tekstów, periodyków 
i elektronicznych mediów, obsługa publikacji elektro-
nicznych on-line, dostarczanie publikacji elektronicznych 
on-line, publikacja książek elektronicznych i czasopism  
on-line, usługi publikacji elektronicznej, publikacja i wy-
dawanie informacji o edukacji, imprezach, hazardzie, roz-
rywce, rekreacji, także przez sieci danych lub w połącze-
niu z usługami świadczonymi on-line.

(210) 506196 (220) 2019 10 29
(731) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) lottoland
(510), (511) 28 gry elektroniczne inne niż telewizyjne, gry 
automatyczne inne niż na żetony oraz inne niż telewizyjne 
, gry towarzyskie, gry zręcznościowe, bilardowe, zabawki, 
urządzenia do gier elektronicznych innych niż telewizyjne 
, urządzenia służące rozrywce nie zawarte w innych kla-
sach, elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia losujące 
do przeprowadzania gier liczbowych, loterii, videoloterii, 
zakładów wzajemnych, lottomaty, automaty sprzedające 
i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzuce-
nie monety lub żetonu, automaty do gier hazardowych, 
zdrapki do gier loteryjnych, żetony do gier, urządzenia 
do gier hazardowych, 38 zapewnianie dostępu do witryn 
internetowych z grami hazardowymi i zwykłymi, udostęp-
nianie forów on-line do komunikacji w dziedzinie gier elek-
tronicznych, transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, 
tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, 
treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, 41 or-
ganizowanie i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych, 
losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych, 
loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych, 
obsługa gier w systemie on-line w sieci informatycznej, 
usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem salo-
nów gier, kasyn, dyskotek, sal kinowych, klubów edukacyj-
nych i rozrywkowych nocnych klubów, usługi kasyn udo-
stępnionych on-line, poprzez Internet i Intranet, obsługa 
komputerowych salonów gier, usługi w zakresie edukacji 
i rozrywki, usługi rozrywkowe w dziedzinie gier kompu-
terowych, gier video, gier interaktywnych, udostępnianie 
i obsługa gier komputerowych, gier video, gier interaktyw-
nych w trybie on-line, organizowanie konkursów, zawodów 
i turniejów, w tym pomiędzy uczestnikami gier komputero-
wych, prowadzenie klubów gier komputerowych, hazardo-
wych, gier video, gier interaktywnych, usługi wydawnicze, 
publikacje elektroniczne on-line, działalność sportowa i re-
kreacyjna, organizowanie zawodów sportowych, organizo-
wanie i prowadzenie wyścigów konnych, obsługa urządzeń 
sportowych, nauka jazdy konnej, organizowanie imprez 
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piknikowo-festynowych (wystawy, jarmarki, konkursy), im-
prezy dla dzieci, jazda konna, współtworzenie i tworzenie 
telewizyjnych programów, rozrywkowych, filmów, wypoży-
czanie urządzeń do gier losowych, produkcja programów 
radiowych i telewizyjnych, organizowanie wystaw z dzie-
dziny kultury lub edukacji rozrywka (widowiska), organiza-
cja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez kultural-
nych, muzycznych, rozrywkowych, organizowanie loterii, 
konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie 
konkursów, zjazdów, seminariów, kongresów, szkoleń, po-
kazy praktycznego kształcenia, nauczanie, organizowanie 
obozów sportowych, organizowanie wydarzeń z dziedziny 
kultury lub edukacji, organizowanie i prowadzenie warszta-
tów, usługi w zakresie sportu i kultury, publikowanie, edycja 
i dystrybucja książek, wydawnictw, gazet, tekstów, periody-
ków i elektronicznych mediów, obsługa publikacji elektro-
nicznych on-line, dostarczanie publikacji elektronicznych 
on-line, publikacja książek elektronicznych i czasopism  
on-line, usługi publikacji elektronicznej, publikacja i wy-
dawanie informacji o edukacji, imprezach, hazardzie, roz-
rywce, rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu 
z usługami świadczonymi on-line.

(210) 506258 (220) 2019 10 30
(731) KRAJEWSKI WOJCIECH EQ DEVELOPMENT, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLARTREE SOLUTIONS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.03.02
(510), (511) 37 montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych.

(210) 506284 (220) 2019 10 30
(731) WOLSKI KRZYSZTOF JERZY MEGA-TRONIK, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) LB 402
(510), (511) 9 urządzenia zabezpieczające, ochronne i sy-
gnalizacyjne, mechanizmy kontroli dostępu.

(210) 506288 (220) 2019 10 30
(731) WOLSKI KRZYSZTOF JERZY MEGA-TRONIK, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) LB 405
(510), (511) 9 urządzenia zabezpieczające, ochronne i sy-
gnalizacyjne, mechanizmy kontroli dostępu.

(210) 506363 (220) 2019 11 04
(731) COLOR PARK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) BUSINESS HIVE COLOR PARK

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 
26.13.25

(510), (511) 35 prowadzenie agencji importowo - eksporto-
wych, usługi doradcze i informacyjne w działalności gospo-
darczej, zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, do-
radztwo biznesowe, doradztwo podatkowe, organizowanie 
wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych oraz 
promocji towarów, usługi marketingowe, dystrybucja mate-
riałów reklamowych, doradztwo w zakresie zarządzania per-
sonelem, biznesem, 36 administrowanie i zarządzanie nie-
ruchomościami, wynajem powierzchni biurowej, wynajem 
biur do coworkingu, obsługa finansowa.

(210) 506495 (220) 2019 11 06
(731) HILDEBRANDT-MROZEK ANNA DOROTA MOVUS 

MOVERE, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARSZTATY DOBREGO SNU

(531) 03.01.06, 27.05.01
(510), (511) 41 cykliczne warsztaty edukacyjne dotyczące 
wiedzy i praktyki związanej z dobrym snem, jego wpływem 
na życie i zdrowie człowieka, 44 usługi z zakresu profilaktyki 
zdrowia fizycznego, psychicznego, emocjonalnego i ducho-
wego polegające na nauce dobrych nawyków żywienio-
wych i higienicznych.

(210) 506516 (220) 2019 11 07
(731) SUCHODOŁA IZABELA, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) ŹRÓDŁA SMAKU
(510), (511) 29 bakłażan przetworzony, dal, desery owoco-
we, ciecierzyca przetworzona, dżemy, dipy, fasola, gotowa-
ne dania warzywne, gotowe produkty z warzyw, konser-
wowane warzywa, pasta z cukinii, pasty do smarowania 
na bazie warzyw, pasty warzywne, pasztet warzywny, 
placki smażone, przeciery warzywne, rosół (zupa), rośli-
ny strączkowe przetworzone, sałatki warzywne, warzywa 
przetworzone, zupy, 35 sprzedaż (promocja) dla osób trze-
cich, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą 
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subskrybowanych pudełek zawierających żywność, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczy-
mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami pie-
karniczymi, usługi agencji importowo - eksportowej, 43 ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering), przygotowywanie posiłków i na-
pojów, przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie 
zlecenia na zewnątrz, usługi w zakresie przygotowywania 
posiłków.

(210) 506518 (220) 2019 11 07
(731) JANTEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Środa Wielkopolska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Koko

(531) 27.05.01, 03.07.03
(510), (511) 29 jaja, 39 pakowanie produktów, pakowanie pro-
duktów spożywczych, pakowanie żywności, pakowanie jaj.

(210) 506538 (220) 2019 11 07
(731) KOCIK MACIEJ, Stalowa Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOTOWCE INWESTYCYJNE

(531) 07.01.24, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 administrowanie i zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą, agencja public relations, analizy i badania 
dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne 
w zakresie działalności gospodarczej, badania i analizy ryn-
kowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności go-
spodarczej, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, 
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, planowanie strategii marketingowych, pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, pozyskiwanie i sys-
tematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, 
reklamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając 
klientom wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych 
sprzedawców, reklamy on-line, usługi agencji informacji han-
dlowej, usługi agencji informacyjnej w zakresie działalności 
gospodarczej, usługi aukcyjne on-line, usługi aukcyjne on-li-
ne za pośrednictwem Internetu, usługi doradcze dotyczące 
zakupu towarów na rzecz osób trzecich, usługi konsultacyjne 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zarządzania 
kampaniami pozyskiwania funduszy, usługi pośrednictwa 
i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produk-

tów i świadczenia usług, usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe 
i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi w zakresie informa-
cji handlowej, usługi w zakresie strategii biznesowych, usłu-
gi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, zarządzanie 
działalnością gospodarczą, sprzedaż aukcyjna nieruchomo-
ści, analiza marketingowa nieruchomości, usługi reklamowe 
dotyczące nieruchomości, obsługa marketingowa obrotu 
nieruchomościami, reklamowanie nieruchomości mieszka-
niowych i komercyjnych, organizacja i przeprowadzanie au-
kcji nieruchomości, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna 
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, 36 dzierżawa nierucho-
mości, finansowanie nieruchomości, wynajem nieruchomo-
ści, powiernictwo nieruchomości, agencje nieruchomości, 
wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, admi-
nistrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościa-
mi, usługi nabywania nieruchomości, usługi kredytowania 
nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, ubezpiecze-
nia majątkowe, usługi wyceny nieruchomości, organizowanie 
wynajmu nieruchomości, zarządzanie powiernicze nierucho-
mościami, usługi zarządzania nieruchomościami, organizo-
wanie ograniczonej własności nieruchomości, zarządzanie 
inwestycjami w nieruchomości, dostarczanie informacji do-
tyczących nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, 
pomoc w zakupie nieruchomości, wynajem nieruchomości 
i majątku, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nie-
ruchomości, skomputeryzowane usługi informacyjne do-
tyczące nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu 
nieruchomości, administrowanie sprawami finansowymi do-
tyczącymi nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu 
nieruchomościami, nabywanie nieruchomości na rzecz osób 
trzecich, usługi finansowe dotyczące własności nieruchomo-
ści i budynków, pomoc w zakresie nabywania nieruchomo-
ści i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, 
usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli 
mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościami zwią-
zane z budynkami mieszkalnymi, usługi agencji w zakresie 
sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi agencji nieru-
chomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi 
wykazów nieruchomości związanych z wynajmem domów 
i mieszkań, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem 
i sprzedażą budynków, usługi w zakresie nieruchomości zwią-
zane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, 
inwestycje majątkowe, pobieranie czynszu, usługi agencyjne 
lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków, agencje 
ubezpieczeniowe, 37 sprzątanie nieruchomości, budowa 
nieruchomości mieszkalnych, usługi nadzoru budowlanego 
w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, konser-
wacja nieruchomości, budowanie nieruchomości, remont 
nieruchomości, 41 szkolenia w dziedzinie zarządzania nie-
ruchomościami, usługi edukacyjne zapewniające instruktaż 
z podatków od nieruchomości, 42 usługi projektowe doty-
czące nieruchomości mieszkalnych, usługi projektowe zwią-
zane z nieruchomościami.

(210) 506539 (220) 2019 11 07
(731) ŁUCZYŃSKI WOJCIECH TOP SZKOŁA 

PAROLOTNIOWA, Rybarzowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OP OTOPRZYGODA
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(531) 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 35 agencja pośrednictwa w sprawach kojarze-
nia kontrahentów w zakresie usług związanych ze sportem, 
wypoczynkiem, nauką jazdy, pilotażem, paralotniarstwem, 
pośrednictwo internetowe w sprawach kojarzenia kontra-
hentów w zakresie usług związanych ze sportem, wypoczyn-
kiem, nauką jazdy, pilotażem, paralotniarstwem.

(210) 506546 (220) 2019 11 07
(731) SEMPIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowny)
(540) SEMPIRE
(510), (511) 35 reklama on-line za pośrednictwem sieci kom-
puterowej.

(210) 506558 (220) 2019 11 07
(731) RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA P.W. WNIEBOWZIĘCIA 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W KRAKOWIE, Kraków
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.02, 07.01.03
(510), (511) 14 breloczki do kluczy, ozdobne breloczki 
do kluczy wykonane z metali szlachetnych, breloczki do klu-
czy [ozdoby], breloczki metalowe do kluczy, breloczki skórza-
ne do kluczy, breloczki do kluczy powlekane metalami szla-
chetnymi, wisiorki do kluczy (ozdoby lub breloczki), breloczki 
do kluczy jako biżuteria [ozdoby], breloczki do kluczy z me-
tali szlachetnych, breloczki do kluczy z metali nieszlachet-
nych, breloczki do kluczy z imitacji skóry, breloczki do kluczy, 
nie z metalu, breloczki do kluczy [kółka] pokryte metalem 
szlachetnym, breloczki do kluczy wykonane z metali szla-
chetnych, breloczki do kluczy [ozdoby] z metali szlachetnych, 
breloczki do kluczy z kółkiem ze sztucznej skóry, breloczki 
do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi 
zawieszkami], medale, medale pamiątkowe, medale ze złota, 
medale powlekane metalami szlachetnymi, medale wyko-
nane z metali szlachetnych, akcesoria do biżuterii, artykuły 
ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, arty-
kuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, 
biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, biżuteria 
dla dzieci, biżuteria diamentowa, biżuteria damska, biżuteria 
platerowana metalami szlachetnymi, biżuteria platynowa, 
biżuteria szlachetna, biżuteria sztuczna, biżuteria ze złota, 
biżuteria ze szkła sztrasowego, biżuteria ze szkła sztrasowe-
go [sztuczna biżuteria], biżuteria ze stopów cyny z ołowiem, 
biżuteria ze srebra wysokiej próby, biżuteria z tworzyw 
sztucznych, biżuteria z metali szlachetnych, biżuteria z me-
tali nieszlachetnych, biżuteria z kryształu, biżuteria z kości 
słoniowej, biżuteria z kamieniami szlachetnymi, biżuteria 
z emalii komórkowej, biżuteria z emalii cloisonne, biżuteria 

z diamentami, biżuteria wytworzona z metali szlachetnych, 
biżuteria wytworzona z brązu, biżuteria wykonana z plate-
rowanych metali szlachetnych, biżuteria wykonana z metali 
półszlachetnych, biżuteria wykonana z metali szlachetnych, 
biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych, biżuteria w po-
staci koralików, biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria 
z tworzyw sztucznych, biżuteria wykonana z hodowlanych 
pereł, biżuteria wykonana z kamieni półszlachetnych, biżute-
ria wykonana z kamieni szlachetnych, bransoletki [biżuteria], 
bransolety, bransolety i zegarki połączone, broszki [biżute-
ria], diademy, druciki z metali szlachetnych [biżuteria], insy-
gnia z metali szlachetnych, kamienie jubilerskie, kamienie 
szlachetne, kamienie szlachetne [klejnoty], klamry ze srebra 
[biżuteria], łańcuszki na klejnoty, łańcuszki pozłacane, łań-
cuszki z metali szlachetnych, łańcuszki jubilerskie, krzyżyki 
[biżuteria], krucyfiksy jako biżuteria, medaliony, medaliony 
[biżuteria], medaliony wykonane z metali szlachetnych, me-
daliony wykonane z metali nieszlachetnych, nakrycia głowy 
dla panny młodej w postaci tiar, naszyjniki, naszyjniki [biżu-
teria], naszyjniki [wyroby jubilerskie], naszyjniki z metali szla-
chetnych, nici z metali szlachetnych [biżuteria], nici ze złota 
[biżuteria], ozdoby [biżuteria], ozdoby na ubrania w postaci 
biżuterii, ozdoby powlekane metalami szlachetnymi, ozdoby 
z biżuterii sztucznej, pierścienie (ozdoby), pierścionki (wyro-
by jubilerskie), sygnety, wisiorki [klejnoty], wisiorki, zawieszki, 
wisiorki z bursztynu będące biżuterią, wisiorki z aglomero-
wanego bursztynu [ambroidu] będące biżuterią, wisiorki, wi-
siorki biżuteryjne, szpilki ozdobne, wyroby jubilerskie pokry-
te stopami metali szlachetnych, wyroby jubilerskie pokryte 
metalami szlachetnymi, wyroby jubilerskie wykonane z łań-
cuszka typu kord, wyroby jubilerskie wykonane ze stopów 
metali szlachetnych, wyroby jubilerskie wykonane z kryszta-
łu pokrywanego metalami szlachetnymi, posągi i figurki wy-
konane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi meta-
lami lub kamieniami i ich imitacjami, 16 materiały piśmienne, 
materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, drukowane 
materiały piśmienne, maty filcowe do kaligrafii chińskiej [ma-
teriały piśmienne], spinacze do papieru [materiały piśmien-
ne], nalepki, naklejki [materiały piśmienne], przebitki [mate-
riały piśmienne], przezrocza [materiały piśmienne], materiały 
drukowane, terminarze [materiały drukowane], drukowane 
materiały ilustracyjne, biuletyny [materiały drukowane], 
drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały 
edukacyjne, drukowane materiały szkoleniowe, dzienniki po-
kładowe [materiały drukowane], rejestry okrętowe [materiały 
drukowane], komunikaty prasowe [materiały drukowane], 
materiały drukowane do celów instruktażowych, drukowane 
materiały opakowaniowe z papieru, drukowane materiały in-
struktażowe dotyczące telekomunikacji, historyjki obrazko-
we w gazetach [materiały drukowane], materiały drukowane 
w postaci próbek kolorów, skrócone przewodniki kieszon-
kowe [materiały drukowane], książki, książki religijne, książki 
upominkowe, książki beletrystyczne, książki edukacyjne, 
książki informacyjne, książki z nutami, książki do malowania, 
książki do autografów, książki dla dzieci, książki z obrazkami, 
torby papierowe do pakowania, torby do pakowania wyko-
nane z biodegradowalnego papieru, 18 parasole, parasole 
i parasolki, torby i portfele skórzane, portfele, torebki, port-
monetki i portfele, 20 dzieła sztuki z bambusa, dzieła sztu-
ki z ambroidu, elementy dzielące przestrzeń [meble], dzieła 
sztuki z bursztynu dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub 
tworzyw sztucznych, dzieła sztuki z łupiny orzecha, statuet-
ki z gipsu, statuetki z kości, statuetki z bursztynu, statuetki 
wykonane z żywic syntetycznych, ozdobne statuetki wyko-
nane z drewna, figurki drewniane, kościane figurki, figurki 
z drewna, figurki z kości, figurki z ratanu, figurki z wosku, fi-
gurki wykonane z gipsu, figurki wykonane z żywicy drzew-



52 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT04/2020

nej, ozdobne figurki akcji z tworzyw sztucznych, figurki 
z żywicy odlewane na zimno, figurki wykonane z tworzyw 
sztucznych, ozdobne figurki akcji z wosku, ozdobne figurki 
wykonane z drewna, ozdobne figurki akcji z drewna, figur-
ki wykonane z pochodnych gipsu, statuetki, figurki, dzieła 
sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak 
drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej 
klasie, 21 statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane 
z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawar-
te w tej klasie, 25 odzież, ornaty, koszulki piłkarskie, koszulki 
kolarskie, koszulki polo, koszulki bez rękawów, koszulki z na-
drukami, koszulki do tenisa, koszulki dla dzieci, koszulki dla 
siatkarzy, funkcjonalne koszulki termoaktywne, 28 zabawki, 
puzzle [zabawki], zabawki pluszowe, zabawki wypchane, za-
bawki budowlane, zabawki edukacyjne, zabawki drewniane, 
zabawki dmuchane, kolejki zabawki, pojazdy [zabawki], plu-
szowe zabawki, zabawki muzyczne, zabawki bambusowe, 
klocki do zabawy.

(210) 506559 (220) 2019 11 07
(731) GRUPA TOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEO TOOLS

(531) 25.07.08, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 
29.01.15

(510), (511) 7 rozpylacze do farby, rozpylacze elektryczne, 
elektryczne mopy parowe, elektryczne narzędzia do czysz-
czenia okien zawierające szczotki, elektryczne odkurzacze 
ręczne, elektryczne trzepaczki dywanów, elektryczne urzą-
dzenia do mycia okien, maszyny do mycia szyb okien, maszy-
ny do nanoszenia cienkiej warstwy farby, odkurzacze bez-
przewodowe, odkurzacze elektryczne ręczne z komorami 
jednorazowego użytku, urządzenia do czyszczenia parą, 
przeznaczone do użytku domowego, zamiatarki elektrycz-
ne, odkurzacze roboty, wentylatory elektryczne do odkurza-
czy, wentylatory będące częściami maszyn, odpowietrzacze 
[odgazowywacze] wody zasilającej, myjki ciśnieniowe 
do mycia szyb, 9 czujniki, czujniki temperatury, czujniki za-
nieczyszczenia, czujniki pomiarowe, czujniki ciepła [termo-
staty], elektroniczne czujniki pomiarowe, czujniki i detektory, 
czujniki temperatury powietrza, elektromagnetyczne czujni-
ki pomiarowe, czujniki jakości powietrza, zdalne czujniki tem-
peratury, czujniki do przyrządów pomiarowych, czujniki wy-
krywające otwieranie i zamykanie okien, czujniki wykrywają-
ce otwieranie i zamykanie drzwi, czujniki, detektory i instru-
menty monitorujące, przyrządy do pomiaru zanieczyszcze-
nia powietrza, 11 urządzenia do wentylacji, instalacje 
do wentylacji, wentylatory do systemów wentylacji, przeno-
śne urządzenia do wentylacji, wiatraki napędzane silnikiem 
do wentylacji, dmuchawy do wentylacji zasilane elektrycz-
nie, wentylatory turbinowe [aparatura do wentylacji], filtry 
do użycia z urządzeniami do wentylacji, instalacje i urządze-
nia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania 
powietrza, filtry do klimatyzacji, wentylatory do klimatyzacji, 
okienne urządzenia do klimatyzacji, filtry elektryczne do kli-

matyzacji, przenośne urządzenia do klimatyzacji, wentylato-
ry z silnikiem do klimatyzacji, nawilżacze powietrza [do ce-
lów domowych], nawilżacze, elektryczne nawilżacze, nawil-
żacze przemysłowe, nawilżacze powietrza, nawilżacze 
do pomieszczeń [urządzenia], wentylatory pokojowe, wenty-
latory sufitowe, wentylatory elektryczne, wentylatory stoło-
we, przenośne wentylatory elektryczne, elektryczne wenty-
latory okienne, wentylatory stosowane w klimatyzatorach, 
wentylatory do wymienników ciepła, wentylatory [części in-
stalacji klimatyzacyjnych], wentylatory ze sprężonym powie-
trzem, wentylatory do użytku handlowego, wentylatory 
do użytku przemysłowego, wentylatory do użytku domowe-
go, wentylatory elektryczne będące elementami domowych 
instalacji wentylacyjnych, wentylatory elektryczne będące 
elementami domowych instalacji klimatyzacyjnych, nawilża-
cze do grzejników centralnego ogrzewania, elektryczne na-
wilżacze do użytku domowego, nawilżacze powietrza [inne 
niż do celów medycznych], nawilżacze powietrza [zbiorniki 
wody do grzejników centralnego ogrzewania], osuszacze 
powietrza, ogrzewacze powietrza, podgrzewacze powie-
trza, sterylizatory powietrza, filtry powietrza, oczyszczacze 
powietrza, induktory powietrza [klimatyzatory], domowe 
oczyszczacze powietrza, dmuchawy zimnego powietrza, 
dmuchawy gorącego powietrza, elektrostatyczne filtry po-
wietrza, generatory strumienia powietrza, elektryczne 
oczyszczacze powietrza, filtry do oczyszczania powietrza, 
urządzenia do sterylizacji powietrza, instalacje do uzdatnia-
nia powietrza, urządzenia do cyrkulacji powietrza, urządze-
nia do odświeżania powietrza, aparatura do podgrzewania 
powietrza, separatory do oczyszczania powietrza, urządze-
nia do uzdatniania powietrza, jonizatory do oczyszczania 
powietrza, instalacje do filtrowania powietrza, urządzenia 
do chłodzenia powietrza, urządzenia do oczyszczania po-
wietrza, systemy dozujące odświeżacze powietrza, oczysz-
czacze powietrza do samochodów, filtry do oczyszczaczy 
powietrza, filtry powietrza [części maszyn lub instalacji 
do oczyszczania powietrza], oczyszczacze powietrza 
[do użytku domowego], przemysłowe urządzenia do oczysz-
czania powietrza, cyklony [urządzenia do oczyszczania po-
wietrza], lampy bakteriobójcze do oczyszczania powietrza, 
filtry powietrza do urządzeń klimatyzacyjnych, pistolety joni-
zujące do oczyszczania powietrza, filtry powietrza do celów 
przemysłowych, filtry powietrza do użytku domowego, ste-
rylizatory powietrza do użytku domowego, aparatura i ma-
szyny do oczyszczania powietrza, urządzenia do odzyskiwa-
nia ciepła z powietrza, instalacje i urządzenia do uzdatniania 
powietrza, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza 
lub wody, jonizatory wody, filtry do wody, sterylizatory 
do wody, obiegowe ogrzewacze wody, urządzenia do uzdat-
niania wody, urządzenia do odkażania wody, urządzenia 
do odwapniania wody, filtry do uzdatniania wody, filtry 
do oczyszczania wody, ręczne urządzenia przenośne 
do oczyszczania wody, dzbanki do filtrowania wody, obudo-
wy filtrów do oczyszczania wody, filtry do wody do użytku 
przemysłowego, domowe filtry do wody z kranu, klimatyza-
tory, elektryczne klimatyzatory, klimatyzatory pokojowe, 
przenośne klimatyzatory, klimatyzatory montowane przy 
oknach [do celów przemysłowych], 37 naprawa urządzeń 
do wentylacji, naprawa i konserwacja urządzeń do wentyla-
cji, naprawa i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, udziela-
nie informacji związanych z naprawą lub konserwacją urzą-
dzeń do klimatyzacji, naprawa filtrów powietrza, naprawa 
urządzeń do filtrowania powietrza, naprawy i prace konser-
wacyjne związane z następującymi produktami: wentylatory 
będące częściami maszyn, naprawy i prace konserwacyjne 
związane z następującymi produktami: odpowietrzacze [od-
gazowywacze] wody zasilającej, naprawy i prace konserwa-
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cyjne związane z następującymi produktami: analizatory 
powietrza, naprawy i prace konserwacyjne związane z na-
stępującymi produktami: czujniki temperatury powietrza, 
naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi 
produktami: czujniki jakości powietrza, naprawy i prace kon-
serwacyjne związane z następującymi produktami: przyrzą-
dy do pomiaru zanieczyszczenia powietrza, naprawy i prace 
konserwacyjne związane z następującymi produktami: wen-
tylatory pokojowe, naprawy i prace konserwacyjne związane 
z następującymi produktami: wentylatory sufitowe, naprawy 
i prace konserwacyjne związane z następującymi produkta-
mi: wentylatory elektryczne, naprawy i prace konserwacyjne 
związane z następującymi produktami: wentylatory stołowe, 
naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi 
produktami: wentylatory do klimatyzacji, naprawy i prace 
konserwacyjne związane z następującymi produktami: prze-
nośne wentylatory elektryczne, naprawy i prace konserwa-
cyjne związane z następującymi produktami: wentylatory 
do systemów wentylacji, naprawy i prace konserwacyjne 
związane z następującymi produktami: elektryczne wentyla-
tory okienne, naprawy i prace konserwacyjne związane z na-
stępującymi produktami: wentylatory stosowane w klimaty-
zatorach, naprawy i prace konserwacyjne związane z nastę-
pującymi produktami: wentylatory do wymienników ciepła, 
naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi 
produktami: wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], 
naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi 
produktami: wentylatory ze sprężonym powietrzem, napra-
wy i prace konserwacyjne związane z następującymi pro-
duktami: wentylatory do użytku handlowego, naprawy i pra-
ce konserwacyjne związane z następującymi produktami: 
wentylatory do użytku przemysłowego, naprawy i prace 
konserwacyjne związane z następującymi produktami: wen-
tylatory do użytku domowego, naprawy i prace konserwa-
cyjne związane z następującymi produktami: wentylatory 
elektryczne będące elementami domowych instalacji wen-
tylacyjnych, naprawy i prace konserwacyjne związane z na-
stępującymi produktami: wentylatory elektryczne będące 
elementami domowych instalacji klimatyzacyjnych, napra-
wy i prace konserwacyjne związane z następującymi pro-
duktami: nawilżacze, naprawy i prace konserwacyjne związa-
ne z następującymi produktami: elektryczne nawilżacze, na-
prawy i prace konserwacyjne związane z następującymi 
produktami: nawilżacze przemysłowe, naprawy i prace kon-
serwacyjne związane z następującymi produktami: nawilża-
cze powietrza, naprawy i prace konserwacyjne związane 
z następującymi produktami: nawilżacze do pomieszczeń 
[urządzenia], naprawy i prace konserwacyjne związane z na-
stępującymi produktami: nawilżacze powietrza [do celów 
domowych], naprawy i prace konserwacyjne związane z na-
stępującymi produktami: nawilżacze do grzejników central-
nego ogrzewania, naprawy i prace konserwacyjne związane 
z następującymi produktami: elektryczne nawilżacze 
do użytku domowego, naprawy i prace konserwacyjne 
związane z następującymi produktami: nawilżacze powie-
trza [inne niż do celów medycznych], naprawy i prace kon-
serwacyjne związane z następującymi produktami: nawilża-
cze powietrza [zbiorniki wody do grzejników centralnego 
ogrzewania], naprawy i prace konserwacyjne związane z na-
stępującymi produktami: osuszacze powietrza, naprawy 
i prace konserwacyjne związane z następującymi produkta-
mi: ogrzewacze powietrza, naprawy i prace konserwacyjne 
związane z następującymi produktami: podgrzewacze po-
wietrza, naprawy i prace konserwacyjne związane z następu-
jącymi produktami: sterylizatory powietrza, naprawy i prace 
konserwacyjne związane z następującymi produktami: filtry 
powietrza, naprawy i prace konserwacyjne związane z na-

stępującymi produktami: oczyszczacze powietrza, naprawy 
i prace konserwacyjne związane z następującymi produkta-
mi: induktory powietrza [klimatyzatory], naprawy i prace 
konserwacyjne związane z następującymi produktami: do-
mowe oczyszczacze powietrza, naprawy i prace konserwa-
cyjne związane z następującymi produktami: dmuchawy 
zimnego powietrza, naprawy i prace konserwacyjne związa-
ne z następującymi produktami: dmuchawy gorącego po-
wietrza, naprawy i prace konserwacyjne związane z następu-
jącymi produktami: elektrostatyczne filtry powietrza, napra-
wy i prace konserwacyjne związane z następującymi pro-
duktami: urządzenia do sterylizacji powietrza, naprawy i pra-
ce konserwacyjne związane z następującymi produktami: 
generatory strumienia powietrza, naprawy i prace konserwa-
cyjne związane z następującymi produktami: elektryczne 
oczyszczacze powietrza, naprawy i prace konserwacyjne 
związane z następującymi produktami: filtry do oczyszcza-
nia powietrza, naprawy i prace konserwacyjne związane 
z następującymi produktami: instalacje do uzdatniania po-
wietrza, naprawy i prace konserwacyjne związane z następu-
jącymi produktami: urządzenia do cyrkulacji powietrza, na-
prawy i prace konserwacyjne związane z następującymi 
produktami: urządzenia do odświeżania powietrza, naprawy 
i prace konserwacyjne związane z następującymi produkta-
mi: aparatura do podgrzewania powietrza, naprawy i prace 
konserwacyjne związane z następującymi produktami: sepa-
ratory do oczyszczania powietrza, naprawy i prace konser-
wacyjne związane z następującymi produktami: urządzenia 
do uzdatniania powietrza, naprawy i prace konserwacyjne 
związane z następującymi produktami: jonizatory do oczysz-
czania powietrza, naprawy i prace konserwacyjne związane 
z następującymi produktami: instalacje do filtrowania powie-
trza, naprawy i prace konserwacyjne związane z następują-
cymi produktami: urządzenia do chłodzenia powietrza, na-
prawy i prace konserwacyjne związane z następującymi 
produktami: urządzenia do oczyszczania powietrza, napra-
wy i prace konserwacyjne związane z następującymi pro-
duktami: systemy dozujące odświeżacze powietrza, naprawy 
i prace konserwacyjne związane z następującymi produkta-
mi: oczyszczacze powietrza do samochodów, naprawy i pra-
ce konserwacyjne związane z następującymi produktami: 
filtry do oczyszczaczy powietrza, naprawy i prace konserwa-
cyjne związane z następującymi produktami: filtry powietrza 
[części maszyn lub instalacji do oczyszczania powietrza], na-
prawy i prace konserwacyjne związane z następującymi pro-
duktami: oczyszczacze powietrza [do użytku domowego], 
naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi 
produktami: przemysłowe urządzenia do oczyszczania po-
wietrza, naprawy i prace konserwacyjne związane z następu-
jącymi produktami: cyklony [urządzenia do oczyszczania 
powietrza], naprawy i prace konserwacyjne związane z na-
stępującymi produktami: lampy bakteriobójcze do oczysz-
czania powietrza, naprawy i prace konserwacyjne związane 
z następującymi produktami: filtry powietrza do urządzeń 
klimatyzacyjnych, naprawy i prace konserwacyjne związane 
z następującymi produktami: pistolety jonizujące do oczysz-
czania powietrza, naprawy i prace konserwacyjne związane 
z następującymi produktami: filtry powietrza do celów prze-
mysłowych, naprawy i prace konserwacyjne związane z na-
stępującymi produktami: filtry powietrza do użytku domo-
wego, naprawy i prace konserwacyjne związane z następu-
jącymi produktami: sterylizatory powietrza do użytku domo-
wego, naprawy i prace konserwacyjne związane z następu-
jącymi produktami: aparatura i maszyny do oczyszczania 
powietrza, naprawy i prace konserwacyjne związane z na-
stępującymi produktami: urządzenia do odzyskiwania ciepła 
z powietrza, naprawy i prace konserwacyjne związane z na-
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stępującymi produktami: filtry do wody, naprawy i prace 
konserwacyjne związane z następującymi produktami: insta-
lacje i urządzenia do uzdatniania powietrza, naprawy i prace 
konserwacyjne związane z następującymi produktami: urzą-
dzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, na-
prawy i prace konserwacyjne związane z następującymi 
produktami: jonizatory wody, naprawy i prace konserwa-
cyjne związane z następującymi produktami: sterylizatory 
do wody, naprawy i prace konserwacyjne związane z nastę-
pującymi produktami: obiegowe ogrzewacze wody, napra-
wy i prace konserwacyjne związane z następującymi pro-
duktami: urządzenia do uzdatniania wody, naprawy i prace 
konserwacyjne związane z następującymi produktami: urzą-
dzenia do odkażania wody, naprawy i prace konserwacyjne 
związane z następującymi produktami: urządzenia do od-
wapniania wody, naprawy i prace konserwacyjne związane 
z następującymi produktami: filtry do uzdatniania wody, na-
prawy i prace konserwacyjne związane z następującymi pro-
duktami: filtry do oczyszczania wody, naprawy i prace kon-
serwacyjne związane z następującymi produktami: dzbanki 
do filtrowania wody, naprawy i prace konserwacyjne związa-
ne z następującymi produktami: obudowy filtrów do oczysz-
czania wody, naprawy i prace konserwacyjne związane 
z następującymi produktami: filtry do wody do użytku 
przemysłowego, naprawy i prace konserwacyjne związane 
z następującymi produktami: ręczne urządzenia przenośne 
do oczyszczania wody, naprawy i prace konserwacyjne 
związane z następującymi produktami: domowe filtry 
do wody z kranu, naprawy i prace konserwacyjne związane 
z następującymi produktami: klimatyzatory, naprawy i prace 
konserwacyjne związane z następującymi produktami: elek-
tryczne klimatyzatory, naprawy i prace konserwacyjne zwią-
zane z następującymi produktami: klimatyzatory pokojowe, 
naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi 
produktami: przenośne klimatyzatory, naprawy i prace kon-
serwacyjne związane z następującymi produktami: klimaty-
zatory montowane przy oknach [do celów przemysłowych], 
40 wynajem wentylatorów, klimatyzatorów, nawilżaczy, 
elektrycznych wentylatorów chłodzących, wypożyczanie fil-
trów do wody, wypożyczanie filtrów powietrza.

(210) 506582 (220) 2019 11 08
(731) SIBUGOLPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Sibugolpl Ekogroszek ultra
(510), (511) 4 paliwa stałe, ciekłe, grafit, węgiel, mieszanki 
węgla, paliwa mineralne, paliwa w formie brykietów, pe-
letów, granulek, brykiety materiałów palnych, pochodne 
węgla, oleje opałowe, mazut, podpałki, oleje przemysłowe 
i tłuszcze, smary, węgiel kamienny, miał węglowy, brykie-
ty węglowe, koks, węgiel o niskiej zawartości siarki, węgiel 
o niskiej zawartości popiołu, 35 usługi sprzedaży towarów 
z zakresu branży paliwowej: paliwa stałe, paliwa stale, cie-
kłe, grafit, węgiel, mieszanki węgla, paliwa mineralne, paliwa 
w formie brykietów, peletów, granulek, brykiety materiałów 
palnych, pochodne węgla, oleje opałowe, mazut, podpał-
ki, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, materiały i przyrzą-
dy do składowania i transportu towarów w zakresie branży 
paliwowej, zgrupowanie, prezentacja, informacja i sprzedaż 
towarów z zakresu branży paliwowej w sklepach, hurtow-
niach oraz za pośrednictwem Internetu, sprzedaż wysyłkowa 
i katalogowa towarów z zakresu branży paliwowej, organi-
zowanie sieci sprzedaży, agencje eksportowo - importowe, 
pośrednictwo handlowe, wyszukiwanie partnerów handlo-
wych, pośredniczenie w zawieraniu kontraktów handlowych, 

informacja handlowa, promocja sprzedaży towarów z bran-
ży paliwowej, dostarczanie informacji handlowej, organizo-
wanie giełd, aukcji, przetargów, pokazów towarów, targów 
oraz wystaw w celach handlowych, reklamowych lub pro-
mocyjnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna w tym za pośred-
nictwem Internetu surowców naturalnych, węgla, 39 usługi 
składowania, pakowania i magazynowania towarów: paliwa 
stale, ciekłe, grafit, węgiel, mieszanki węgla, paliwa mineral-
ne, paliwa w formie brykietów, peletów, granulek, brykiety 
materiałów palnych, pochodne węgla, oleje opałowe, mazut, 
podpałki, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, usługi dystry-
bucji i transportu w zakresie ww. towarów.

(210) 506602 (220) 2019 11 08
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bioxynium Complex

(531) 26.13.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, środki toaletowe, olej-
ki eteryczne, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do my-
cia i pielęgnacji ciała, kosmetyki do pielęgnacji i upiększania 
włosów, kosmetyki do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty 
i dodatki do kąpieli, środki perfumeryjne i zapachowe, pły-
ny do mycia naczyń, płyny do mycia szyb i luster, preparaty 
do polerowania, środki do nadawania połysku, proszki i pły-
ny do prania, zmiękczania tkanin, środki wybielające, wata 
do celów kosmetycznych, 5 wyroby farmaceutyczne, pre-
paraty i artykuły higieniczne, leki, żywność i substancje die-
tetyczne do celów leczniczych, mineralne dodatki do żyw-
ności, suplementy diety i preparaty dietetyczne, witaminy, 
zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, her-
baty lecznicze, napary ziołowe, lecznicze wyciągi ziołowe, 
ekstrakty ziołowe, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, 
preparaty diagnostyczne, środki dezynfekcyjne i antysep-
tyczne, substancje chłonne do higieny osobistej, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów 
medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów 
leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny 
do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych, 
pomadki do celów leczniczych, preparaty do usuwania grzy-
bicy, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, prepara-
ty medyczne do odchudzania, preparaty i artykuły denty-
styczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów.

(210) 506617 (220) 2019 11 10
(731) GOLCZYK DARIUSZ FIRMA USŁUGOWA RATIO, 

Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) AKADEMIA DRONINGU
(510), (511) 41 edukacja w zakresie bezzałogowych statków 
powietrznych, szkolenia, kursy i coaching, szkolenia, kursy 
i coaching w zakresie budowy, obsługi, pilotażu bezzałogo-
wych statków powietrznych, organizowanie i prowadzenie 
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i pro-
wadzenie forów edukacyjnych w zakresie bezzałogowych 
statków powietrznych z udziałem osób, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, orga-
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nizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympo-
zjów dotyczących bezzałogowych statków powietrznych, 
organizowanie wystaw, organizowanie wystaw dotyczących 
bezzałogowych statków powietrznych, organizowanie wy-
staw w celach szkoleniowych i edukacyjnych, organizowanie 
i prowadzenie konkursów, organizowanie i prowadzenie kon-
kursów dotyczących bezzałogowych statków powietrznych, 
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warszta-
tów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów dotyczących bezzałogowych statków powietrznych, 
kształcenie praktyczne, kształcenie praktyczne dotyczące 
bezzałogowych statków powietrznych, szkolenia przemysło-
we, szkolenia przemysłowe dotyczące bezzałogowych stat-
ków powietrznych, usługi wydawnicze w zakresie publikacji 
dotyczących bezzałogowych statków powietrznych, usługi 
edukacyjne i instruktażowe, usługi edukacyjne i instruktażo-
we dotyczące bezzałogowych statków powietrznych.

(210) 506619 (220) 2019 11 11
(731) NASMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 02.09.19, 03.07.17, 29.01.03
(510), (511) 10 opaski podtrzymujące [bandaże], pończochy 
elastyczne do celów chirurgicznych, pończochy przeciw-
żylakowe, skarpety uciskowe zapobiegające zakrzepicy żył 
głębokich urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, 
medyczne narzędzia ręczne, bandaże elastyczne, aparatura 
i instrumenty chirurgiczne, nici chirurgiczne, aparatura dia-
gnostyczna do celów medycznych, drenujące rurki do celów 
medycznych, klamry chirurgiczne, kompresory [chirurgia], 
kompresy termoelektryczne [chirurgia], lasery do celów 
medycznych, aparaty i instrumenty medyczne, aparaty 
do sztucznego oddychania, odzież kompresyjna, 35 usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycz-
nymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
medycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzę-
tem medycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z urządzeniami medycznymi, zarządzanie kosztami medycz-
nymi, 41 kursy i szkolenia flebologiczne, porady w zakresie 
edukacji lub kształcenia doradztwa zawodowego, edukacja, 
informacje o edukacji, edukacja [nauczanie], instruktaże, or-
ganizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsłu-
ga kongresów, kształcenie praktyczne [pokazy], nauczanie, 
organizowanie i prowadzenia warsztatów [szkolenia], orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i pro-
wadzenie zjazdów, kształcenie praktyczne [pokazy], publiko-
wanie tekstów innych niż teksty reklamowe, pisanie tekstów 
innych niż reklamowe, tłumaczenia, poradnictwo zawodowe 
[porady w zakresie edukacji lub kształcenia], 42 laboratoria 
medyczne, projektowanie i opracowywanie medycznej 
aparatury diagnostycznej, badania naukowe do celów me-
dycznych, medyczne badania naukowe, usługi laboratoryjne 
w zakresie badań medycznych, 44 chirurgiczne usuwanie 
żylaków, kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, 

usługi w zakresie wkłuwania się do żył, laserowe usuwanie 
żylaków, usługi w zakresie diagnostyki chirurgicznej, kliniki 
medyczne, badania medyczne, usługi doradcze w zakresie 
chirurgii i flebologii, usługi w zakresie leczenia chirurgiczne-
go i flebologicznego, usługi doradcze dotyczące instrumen-
tów chirurgicznych, medyczna opieka pielęgniarska, opieka 
zdrowotna, ośrodki zdrowia, placówki opieki pielęgniarskiej, 
pomoc medyczna, porady w zakresie farmakologii i flebo-
logii, porady psychologiczne, szpitale, usługi terapeutycz-
ne, usługi położnych, usługi telemedyczne, wypożyczanie 
sprzętu medycznego, wykonywanie i przeprowadzanie ba-
dań medycznych.

(210) 506622 (220) 2019 11 11
(731) NASMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 02.09.19, 03.07.17, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 10 opaski podtrzymujące [bandaże], pończochy 
elastyczne do celów chirurgicznych, pończochy przeciw-
żylakowe, skarpety uciskowe zapobiegające zakrzepicy żył 
głębokich urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, 
medyczne narzędzia ręczne, bandaże elastyczne, aparatura 
i instrumenty chirurgiczne, nici chirurgiczne, aparatura dia-
gnostyczna do celów medycznych, drenujące rurki do celów 
medycznych, klamry chirurgiczne, kompresory [chirurgia], 
kompresy termoelektryczne [chirurgia], lasery do celów 
medycznych, aparaty i instrumenty medyczne, aparaty 
do sztucznego oddychania, odzież kompresyjna, 35 usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycz-
nymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
medycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzę-
tem medycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z urządzeniami medycznymi, zarządzanie kosztami medycz-
nymi, 41 kursy i szkolenia flebologiczne, porady w zakresie 
edukacji lub kształcenia doradztwa zawodowego, edukacja, 
informacje o edukacji, edukacja [nauczanie], instruktaże, or-
ganizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsłu-
ga kongresów, kształcenie praktyczne [pokazy], nauczanie, 
organizowanie i prowadzenia warsztatów [szkolenia], orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i pro-
wadzenie zjazdów, kształcenie praktyczne [pokazy], publiko-
wanie tekstów innych niż teksty reklamowe, pisanie tekstów 
innych niż reklamowe, tłumaczenia, poradnictwo zawodowe 
[porady w zakresie edukacji lub kształcenia, 42 laborato-
ria medyczne, projektowanie i opracowywanie medycznej 
aparatury diagnostycznej, badania naukowe do celów me-
dycznych, medyczne badania naukowe, usługi laboratoryjne 
w zakresie badań medycznych, 44 chirurgiczne usuwanie 
żylaków, kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, 
usługi w zakresie wkłuwania się do żył, laserowe usuwanie 
żylaków, usługi w zakresie diagnostyki chirurgicznej, kliniki 
medyczne, badania medyczne, usługi doradcze w zakresie 
chirurgii i flebologii, usługi w zakresie leczenia chirurgiczne-
go i flebologicznego, usługi doradcze dotyczące instrumen-
tów chirurgicznych, medyczna opieka pielęgniarska, opieka 
zdrowotna, ośrodki zdrowia, placówki opieki pielęgniarskiej, 
pomoc medyczna, porady w zakresie farmakologii i flebo-
logii, porady psychologiczne, szpitale, usługi terapeutycz-
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ne, usługi położnych, usługi telemedyczne, wypożyczanie 
sprzętu medycznego, wykonywanie i przeprowadzanie ba-
dań medycznych.

(210) 506625 (220) 2019 11 11
(731) PTASIEWICZ TOMASZ PEXET, STAROWIEJSKA, 

Ciechanów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STAROWIEJSKA

(531) 27.05.01, 06.07.08
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby garmażeryjne z mię-
sa, konserwy, buliony, koncentraty sosów, pasztety, sałatki, 
pasty, przetwory mięsno-warzywne, mrożonki mięsno-wa-
rzywne, mięsne i mięsno-warzywne półprodukty do spo-
rządzania żywności, zupy i wywary, oleje i tłuszcze jadalne, 
nabiał i substytuty nabiału, przetworzone owoce, warzywa 
i grzyby, wyroby ziemniaczane i ziemniaczano-mięsne, da-
nia gotowe: warzywne, mięsne, rybne, jajeczne, 30 produkty 
mączne i piekarnicze, w tym z zawartością mięsa, zamrożone 
surowe produkty mączne, w tym z zawartością mięsa i mie-
szanek mięsno-warzywnych, pierogi, ravioli, tortille, kluski, 
knedle, naleśniki, kanapki, pizze, wypieki, wyroby piekarni-
cze i cukiernicze, chleb, ciasta, ciastka, dania gotowe z ryżu, 
35 usługi w zakresie administrowania sklepami detalicznymi, 
hurtowniami, sklepami internetowymi, sprzedaż wysyłkowa 
i sprzedaż: produktów spożywczych, wędliniarskich, mię-
sa, wyrobów piekarniczych i cukierniczych, żywności dla 
niemowląt, żywności ekologicznej, dietetycznej do celów 
leczniczych, karmy dla zwierząt, usługi handlu detalicznego 
i hurtowego związane ze sprzedażą subskrybowanych pu-
dełek zawierających żywność, usługi reklamowe, marketin-
gowe i promocyjne.

(210) 506644 (220) 2019 11 12
(731) ARMED ORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARMED ORT RADOM

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 24.13.13, 26.02.03, 26.01.04, 
26.02.18

(510), (511) 10 gorsety do celów medycznych, protezy koń-
czyn, wkładki ortopedyczne, artykuły ortopedyczne.

(210) 506653 (220) 2019 11 12
(731) WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowny)

(540) SPORTOWE 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 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 prowadzenie 
koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, orga-
nizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i pro-
wadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympo-
zjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyj-
nych, organizowanie zawodów sportowych i imprez sporto-
wych, rezerwowanie miejsc na pokazy, sport (wypożyczanie 
sprzętu) [z wyjątkiem pojazdów], usługi klubów zdrowia 
[zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi rozrywkowe, usługi tre-
nera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trener-
skie, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie 
stadionów, zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby za-
jęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu, fankluby, udostęp-
nianie klubowych obiektów, sprzętu rekreacyjnego i sporto-
wego, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, 
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], 
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe.

(210) 506654 (220) 2019 11 12
(731) WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Widzewiak

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 25 odzież i odzież sportowa, buty sportowe, czap-
ki jako nakrycia głowy, czapki sportowe, daszki sportowe, daszki 
jako nakrycia głowy, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, 
szale, szaliki, 28 artykuły i sprzęt sportowy, gry, zabawki i akce-
soria do zabawy, 35 dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradz-
two w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, marke-
ting ukierunkowany, marketing imprez i wydarzeń, organizowa-
nie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
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pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, 
poszukiwania w zakresie patronatu, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, projektowanie ma-
teriałów reklamowych, promowanie towarów i usług w formie 
sponsorowania wydarzeń sportowych, reklama, sponsoring 
promocyjny, usługi promocyjne i reklamowe, sporządzanie 
indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, 
tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, usługi marketingowe usługi menedżerskie dla 
sportowców, usługi public relations, usługi relacji z mediami, 
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamo-
wych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie 
materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, 
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, 41 chronometraż imprez sportowych, kultura fizyczna, 
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i pro-
wadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, 
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i pro-
wadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warszta-
tów [szkolenie], organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych i im-
prez sportowych, rezerwowanie miejsc na pokazy, sport (wy-
pożyczanie sprzętu) [z wyjątkiem pojazdów], usługi klubów 
zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi rozrywkowe, usłu-
gi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi tre-
nerskie, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie 
stadionów, zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby zajęć 
rekreacyjnych na świeżym powietrzu, fankluby, udostępnianie 
klubowych obiektów, sprzętu rekreacyjnego i sportowego, pu-
blikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowa-
nie on-line elektronicznych książek i czasopism, udostępnianie 
publikacji elektronicznych [nie do pobrania], publikowanie tek-
stów, innych niż teksty reklamowe.

(210) 506664 (220) 2019 11 12
(731) MJG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śrem
(540) (znak słowny)
(540) BIG MASS
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych i dla budownic-
twa, preparaty do gruntowania, preparaty konserwujące sto-
sowane w budownictwie, środki do uszlachetniania betonu 
i zapraw, silikony, przemysłowe preparaty czyszczące, środki 
zabezpieczające przed wilgocią stosowane w murarstwie, 
kleje montażowe do płyt kartonowo - gipsowych, preparaty 
do klejenia, 2 farby, pokosty, lakiery, barwniki, bejce do drew-
na, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, 
zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, 19 zaprawy budowla-
ne, masy samopoziomujące, gładzie szpachlowe, gips, spo-
iny do fug, tynki szlachetne, powłoki ozdobno-ochronne dla 
budownictwa, niemetalowe materiały budowlane.

(210) 506668 (220) 2019 11 12
(731) MJG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śrem
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIG mass

(531) 26.11.02, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych i dla budownic-
twa, preparaty do gruntowania, preparaty konserwujące sto-
sowane w budownictwie, środki do uszlachetniania betonu 
i zapraw, silikony, przemysłowe preparaty czyszczące, środki 
zabezpieczające przed wilgocią stosowane w murarstwie, 
kleje montażowe do płyt kartonowo - gipsowych, preparaty 
do klejenia, 2 farby, pokosty, lakiery, barwniki, bejce do drew-
na, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, 
zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, 19 zaprawy budowla-
ne, masy samopoziomujące, gładzie szpachlowe, gips, spo-
iny do fug, tynki szlachetne, powłoki ozdobno-ochronne dla 
budownictwa, niemetalowe materiały budowlane.

(210) 506671 (220) 2019 11 12
(731) ECE PROJEKTMANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A AVENIDA LOUNGE

(531) 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 35 usługi reklamy, zarządzanie działalnością go-
spodarczą, administrowanie przedsiębiorstwem, prace biuro-
we, usługi centrum handlowego, mianowicie organizacyjne 
i zawodowe zarządzanie centrum handlowym oraz usługi 
w zakresie marketingu, organizowanie i koordynacja spraw 
bieżących oraz pomoc, mianowicie organizowanie i prowa-
dzenie imprez reklamowych, usługi doradcze w zakresie za-
rządzania przedsiębiorstwem, pomoc w zakresie zarządzania 
handlowego lub przemysłowego, rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych, bezpośrednia reklama pocztowa, usługi 
public relations, publikowanie tekstów reklamowych, przygo-
towywanie kolumn reklamowych, pokazy towarów dla celów 
promocyjnych, pośrednictwo i realizacja transakcji handlo-
wych, także w ramach handlu elektronicznego, organizowa-
nie kontaktów handlowych i biznesowych, również za po-
średnictwem Internetu, usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie farb, barwników, środków wybielających i innych substan-
cji stosowanych w praniu, środków do czyszczenia, polerowa-
nia, szorowania i ścierania, mydeł, wyrobów perfumeryjnych, 
olejków eterycznych, preparatów toaletowych, środków 
do pielęgnacji włosów, środków do czyszczenia zębów, ole-
jów i tłuszczów przemysłowych, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie świec i knotów do celów oświetleniowych, prepa-
ratów farmaceutycznych i weterynaryjnych, wyrobów sani-
tarnych do celów medycznych, substancji dietetycznych 
do celów medycznych, żywności dla niemowląt, plastrów, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie materiałów opatrun-
kowych, środków odkażających, metalowych materiałów 
i elementów dla budownictwa, budynków i przenośnych bu-
dynków z metalu, posągów i dzieł sztuki z metali nieszlachet-
nych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie drzwi metalo-
wych, bram metalowych, okien metalowych i metalowych 
osłon okiennych, pojemników oraz metalowych artykułów 
transportowych i opakowaniowych, maszyn i obrabiarek 
do przetwarzania materiałów i produkcji, usługi sprzedaży de-
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talicznej w zakresie obrabiarek, narzędzi ręcznych i przybo-
rów obsługiwanych ręcznie, sztućców, broni białej, z wyjąt-
kiem broni palnej, brzytew, usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie urządzeń do nagrywania transmisji i reprodukcji dźwię-
ku i obrazu, magnetycznych nośników informacji, usług 
sprzedaży detalicznej w zakresie płyt dźwiękowych, kas fiskal-
nych, maszyn liczących urządzeń do przetwarzania danych 
i komputerów, urządzeń do gaszenia ognia, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie artykułów ortopedycznych, urządzeń 
do oświetlania, gotowania, chłodzenia, wentylacji, zaopatrze-
nia w wodę i celów sanitarnych, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie pojazdów, sztucznych ogni, metali szlachetnych 
i ich stopów, ozdobnych pudełek z metali szlachetnych, pu-
szek z metali szlachetnych, monet, trofeów z metali szlachet-
nych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie posągów z me-
tali szlachetnych i ich stopów, ozdób odzieżowych z metali 
szlachetnych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie biżute-
rii, kamieni szlachetnych, zegarków i przyrządów zegarmi-
strzowskich, instrumentów muzycznych, papieru, tektury, 
podkładek papierowych, chusteczek papierowych, naklejek, 
stożkowych toreb papierowych, toreb papierowych, pudełek 
z papieru, szyldów z papieru i tektury, materiałów drukowa-
nych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie materiałów in-
troligatorskich, fotografii, artykułów piśmienniczych, klejów 
do artykułów papierniczych lub do celów gospodarstwa do-
mowego, materiałów dla artystów, pędzli, maszyn do pisania 
i artykułów biurowych (z wyjątkiem mebli), usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie materiałów instruktażowych i dydak-
tycznych (z wyjątkiem aparatów), materiałów opakowanio-
wych z tworzyw sztucznych, czcionek drukarskich, matryc 
do druku, kauczuku, gutaperki, gumy, miki, kulek gumo-
wych, mat gumowych, usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie ozdobnych odznak z miki, tworzyw sztucznych 
w formie wyciśniętej stosowanych w produkcji, materiałów 
do pakowania, uszczelniających i izolacyjnych, przewodów 
giętkich (nie z metalu), usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie skóry i imitacji skóry, skórzanych pudełek, skórzanych 
etui, toreb skórzanych, skórzanych walizek, skórzanych toreb 
podróżnych, skórzanych sznurówek, skóry do mebli, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie skór zwierzęcych, skór suro-
wych, kufrów i toreb podróżnych, parasoli, parasoli przeciw-
słonecznych i lasek, biczy, uprzęży i wyrobów rymarskich, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie materiałów budowla-
nych (niemetalowych), mebli, luster, ram do obrazów, mebli 
z drewna, drewnianych figurek, drewnianych pudełek, kor-
ków, szkatułek z korka, tablic korkowych (umeblowanie), me-
bli z trzciny, koszy wiklinowych, szkatułek z wikliny, pojemni-
ków z rogu, pojemników z kości, figurek z kości, popiersi z ko-
ści, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie biżuterii z kości 
słoniowej, figurek z kości słoniowej, szkatułek z fiszbinu, fiszbi-
nów do gorsetów i parasolek i parasoli, muszli, biżuterii z żół-
tego bursztynu, szkatułek z żółtego bursztynu, usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie statuetek z żółtego bursztynu, 
szkatułek z macicy perłowej, szkatułek z sepiolitu, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie przyborów i pojemników 
gospodarstwa domowego lub kuchennych, grzebieni i gą-
bek, pędzli, z wyjątkiem pędzli malarskich, materiałów do wy-
robu szczotek i pędzli, artykułów do czyszczenia, wełny stalo-
wej, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie nieprzetworzo-
nego lub półprzetworzonego szkła, z wyjątkiem szkła bu-
dowlanego, wyrobów szklanych, porcelany i wyrobów cera-
micznych, lin, sznurków, siatek, namiotów, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie plandek, żagli, worków, materiały wy-
ściełających i wypełniających, z wyjątkiem gumy lub tworzyw 
sztucznych, materiałów tekstylnych z nieprzetworzonych 
włókien, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie przędzy i nici 
do użytku tekstylnego, tekstyliów i wyrobów włókienniczych, 

narzut na łóżka i obrusów, odzieży, obuwia, nakryć głowy, ko-
ronek i haftów, wstążek i galonów, guzików, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie haftek, szpilek i igieł, sztucznych kwia-
tów, dywanów, dywaników, wycieraczek i mat, linoleum i in-
nych materiałów do przykrywania podłóg, ściennych mate-
riałów dekoracyjnych (nietekstylnych), gier, zabawek, artyku-
łów gimnastycznych i sportowych, ozdób choinkowych, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie mięsa, ryb, drobiu 
i dziczyzny, ekstraktów mięsnych, konserwowanych, mrożo-
nych, suszonych i gotowanych owoców i warzyw, galaretek, 
dżemów, kompotów, jaj, mleka i produktów mlecznych, jadal-
nych olejów i tłuszczy, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
kawy, herbaty, kakao i substytutów kawy, ryżu, tapioki i sago, 
mąki i produktów zbożowych, chleba, ciast i wyrobów cukier-
niczych, lodów, cukru, miodu, melasy, drożdży, proszku 
do pieczenia, soli, musztardy, octu, sosów (przyprawy), przy-
praw, lodu, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produk-
tów rolnych, ogrodniczych i leśnych oraz zbóż, żywych zwie-
rząt, świeżych owoców i warzyw, nasion, żywych roślin i kwia-
tów, karmy dla zwierząt, słodu, usługi sprzedaży detalicznej 
związane ze sprzedażą piwa, wód mineralnych i gazowanych 
oraz innych napojów bezalkoholowych, napojów owoco-
wych i soków owocowych, syropów i innych preparatów 
do produkcji napojów, napojów alkoholowych (z wyjątkiem 
piwa), tytoniu, artykułów dla palaczy, zapałek, 36 sprawy fi-
nansowe, usługi związane z majątkiem nieruchomym, usługi 
podmiotu odpowiedzialnego za budowę, mianowicie przy-
gotowanie budowy pod względem finansowym, administro-
wanie domami czynszowymi, agencje nieruchomości, zarzą-
dzanie majątkiem nieruchomym, usługi inwestycyjne, wynaj-
mowanie pomieszczeń sklepowych i biur oraz zarządzanie 
pomieszczeniami sklepowymi i biurami, zarządzanie finan-
sami, wynajem biur do coworkingu, wynajem biur (nieru-
chomości), wynajem powierzchni biurowej, 41 nauczanie, 
rozrywka, zajęcia sportowe i kulturalne, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, seminariów, warsztatów, kolo-
kwiów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie koncer-
tów, organizowanie zajęć sportowych i konkursów, organizo-
wanie wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyjnych, or-
ganizowanie konkursów (edukacyjnych lub rozrywkowych), 
nagrywanie na taśmach wideo, zarządzanie obiektami rekre-
acyjnymi, sportowymi i rozrywkowymi oraz wynajem obiek-
tów rekreacyjnych, sportowych i rozrywkowych, usługi edu-
kacyjne, usługi klubów rozrywkowych lub edukacyjnych, 
przedszkola, obsługa placu zabaw dla dzieci, w szczególności 
krytego placu zabaw dla dzieci, udostępnianie obiektów 
sportowych, usługi rozrywkowe dla dzieci, publikacja książek 
i czasopism, 43 udostępnianie pomieszczeń i urządzeń 
do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie po-
mieszczeń na posiedzenia, tymczasowy wynajem pokoju, 
usługi dostarczania żywności i napojów, zakwaterowanie 
tymczasowe, żłobek, żłobki dla dzieci, usługi opieki nad dzieć-
mi świadczone w obiektach handlowych.

(210) 506675 (220) 2019 11 12
(731) LIMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QKing PANUJE NAD SMAKIEM
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(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.13
(510), (511) 29 groch konserwowy, grzyby konserwowane, 
konserwy mięsne, konserwy rybne, konserwy z owocami, 
korniszony, mięso konserwowane, mrożone owoce, oliwki 
konserwowane, owoce konserwowane, owoce konserwo-
wane w alkoholu, owoce smażone, owoce smażone w cu-
krze, owoce w cukrze, pulpa owocowa, sałatki owocowe, 
skórki owoców, skórki owoców cytrusowych, suszone owo-
ce, daktyle, pestki słonecznika, rodzynki, soja konserwowana 
spożywcza, pędy bambusa konserwowane, oleje jadalne, 
olej kukurydziany, olej słonecznikowy, olej sezamowy, olej 
rzepakowy, olej z oliwek, batony na bazie orzechów i nasion, 
batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony spo-
żywcze na bazie orzechów, dżemy, fasola, fasolka konserwo-
wa, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzyw-
ne, imbir kandyzowany, kandyzowane przekąski owocowe, 
kandyzowane owoce, karczochy konserwowe, kokos prze-
tworzony, konserwowe owoce morza, konserwy, marynaty, 
kukurydza słodka konserwowana, marmolady owocowe, 
marynowana ostra papryka, marynowane papryczki jalape-
no, mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców 
i orzechów przetworzonych, mieszanki owoców suszonych, 
mleko kokosowe do celów kulinarnych, olej arachidowy 
do celów spożywczych, olej i tłuszcz kokosowy do celów 
spożywczych, olej kokosowy, olej sojowy, olej z oliwek jadal-
ny, oleje i tłuszcze, oliwa z oliwek, oliwki konserwowe, papry-
ka marynowana, pasta czosnkowa, pasta z bakłażana, pasta 
z cukinii, pasta z karczochów, pasta z oliwek, pasty do smaro-
wania na bazie warzyw, pomidory konserwowe, pomidory, 
przetworzone, pomidory obrane ze skóry, ryby w puszkach, 
warzywa w puszkach, warzywa konserwowane, 30 kapary, 
keczup (sos), kukurydza mielona, kukurydza prażona, kuku-
rydza prażona i popękana (pop-corn), mąka kukurydziana, 
płatki kukurydziane, ziarna kukurydziane, batoniki, batoniki 
energetyczne na bazie zbóż, batoniki muesli, batoniki zawie-
rające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców (wy-
roby cukiernicze), batony zbożowe i energetyczne, przeciery 
warzywne (sosy).

(210) 506682 (220) 2019 11 12
(731) GRUZIŃSKI CHLEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUZIŃSKI CHLEB GEORGIAN BREAD Zawsze świeży 

prosto z pieca

(531) 02.09.01, 08.01.02, 11.03.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, 35 usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, 
40 wypiek chleba, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napo-
je, usługi restauracyjne.

(210) 506692 (220) 2019 11 13
(731) WRÓBEL JUSTYNA JPW FREELANCE, Nieporęt
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MODELOWA EDUKACJA

(531) 03.11.07, 26.04.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą 
w zakresie franchisingu, usługi doradcze w zakresie zakłada-
nia przedsiębiorstw franchisingowych, handlowe usługi do-
radcze dotyczące franchisingu, 41 usługi edukacyjne, infor-
macja o edukacji: kształcenie dzieci, młodzieży i dorosłych, 
przedszkola, edukacja przedszkolna, nauczanie i szkolenia, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, 
organizowanie seminariów związanych z edukacją, 43 opie-
ka nad dziećmi w żłobkach, placówki opieki dziennej nad 
przedszkolakami i małymi dziećmi.

(210) 506693 (220) 2019 11 13
(731) WRÓBEL JUSTYNA JPW FREELANCE, Nieporęt
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MODELOWA SZKOŁA

(531) 03.11.07, 26.04.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą 
w zakresie franchisingu, usługi doradcze w zakresie zakłada-
nia przedsiębiorstw franchisingowych, handlowe usługi do-
radcze dotyczące franchisingu, 41 usługi edukacyjne, usługi 
edukacyjne świadczone przez szkoły, informacja o edukacji, 
kształcenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, nauczanie 
i szkolenia, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkole-
niowych.

(210) 506722 (220) 2019 11 13
(731) RINGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fun cosmetics Lalka

(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 3 aerozole do odświeżania i oczyszczania skó-
ry, antyperspiranty do użytku osobistego, aromatyczne 
olejki do kąpieli, balsamy do włosów, balsamy po gole-
niu, balsamy do ciała, balsamy do opalania [kosmetyki], 
balsamy do rąk, nielecznicze balsamy do stóp,  balsamy 
oczyszczające, balsamy samoopalające [kosmetyki], baza 
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podkładowa do paznokci [kosmetyki], bazy pod makijaż 
w postaci past, biały puder kosmetyczny do twarzy, błoto 
kosmetyczne do ciała, błyszczyki do ust, chusteczki nawil-
żane do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki 
pielęgnacyjne dla niemowląt, dentystyczne płyny do płu-
kania ust pozbawione substancji medycznych, dezodo-
ranty, dezodoranty do stóp, dezodoranty przeciwpotne, 
dezodoranty w kulce [przybory toaletowe], dezodoranty 
w sprayu dla kobiet, emalie do paznokci, emulsje do ciała, 
emulsje do depilacji, emulsje do mycia ciała nie zawierają-
ce mydła, emulsje do twarzy [do użytku kosmetycznego], 
emulsje do wzmacniania paznokci, emulsje po goleniu, 
emulsje wygładzające do skóry, emulsje z filtrem przeciw-
słonecznym [do użytku kosmetycznego], fluid do makija-
żu, henna [barwnik kosmetyczny], korektory do wgłębień 
i zmarszczek, kosmetyczne peelingi do ciała, kosmetyczne 
płyny do włosów, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, ko-
smetyczne pudry do twarzy, kosmetyczne środki nawil-
żające, kosmetyczne żele pod oczy, kosmetyki blokujące 
promieniowanie słoneczne, kosmetyki brązująco-opa-
lizujące, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do makijażu, 
kosmetyki do paznokci, kosmetyki do pielęgnacji skóry, 
kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do stosowania 
na skórę, kosmetyki do ust, kosmetyki do włosów, kosme-
tyki myjące, pielęgnujące i upiększające do skóry, włosów 
i paznokci, kosmetyki upiększające, kosmetyki w formie 
mleczek, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w formie 
sproszkowanej [pudry], kosmetyki w formie żeli, kosmetyki 
w gotowych zestawach, kosmetyki w postaci cieni do po-
wiek, kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki w postaci 
płynów, kosmetyki w postaci różu, kostki mydła do my-
cia ciała, kremy do rąk, kremy do skórek wokół paznokci, 
kremy do twarzy, kremy do włosów, kremy na odparze-
nia pieluszkowe [nieleczniczy], kremy pod oczy, kremy 
przeciw zmarszczkowe, kremowe mydła do ciała, kremy 
BB, kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], kremy 
do ciała, kremy do demakijażu, kremy do depilacji, kre-
my do golenia, kremy do mycia, kremy do oczyszczania 
skóry, kremy do paznokci, kremy kosmetyczne odżywcze, 
kremy nawilżające, kremy ochronne, kremy tonizujące [ko-
smetyki], kryształki do kąpieli, kule do kąpieli nasączone 
kosmetykami, olejkami i barwnikami, lakiery do włosów, 
lakiery do paznokci, maseczki do ciała, maseczki do twa-
rzy, maseczki do twarzy i ciała, masła do twarzy i ciała, 
mleczka do ciała, mleczka do ciała dla niemowląt, mleczka 
do demakijażu, mleczka do opalania [kosmetyki], mlecz-
ka do pielęgnacji skóry, mleczka kosmetyczne, musująca 
piana do kąpieli, mydła, mydła i żele, odżywki do włosów, 
olejki do celów kosmetycznych, oliwki dla niemowląt, pa-
ski z woskiem do usuwania owłosienia, pasta do zębów, 
peeling do stóp, peelingi do twarzy [kosmetyki], peelingi 
złuszczające do ciała, pianki do golenia, pianki do włosów, 
pianki pod prysznic i do kąpieli, płyn do kąpieli, płyny 
do demakijażu, preparaty do barwienia włosów, prepa-
raty do falowania i kręcenia włosów, preparaty do mycia 
i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu 
i paznokci, preparaty do włosów, róż do twarzy, rozpusz-
czalniki do usuwania lakierów, serum do celów kosme-
tycznych, sole do kąpieli, środki do usuwania skórek wo-
kół paznokci, szampony, toniki do skóry, żele pod prysznic 
i do kąpieli, zmywacze do paznokci.

(210) 506738 (220) 2019 11 14
(731) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Trępnowy

(540) (znak słowny)
(540) N-OPTI
(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (fitohormony), 
polepszacze do gleby, regulatory wzrostu roślin, stymu-
latory wzrostu [inne niż do użytku medycznego lub we-
terynaryjnych], bakterie [inne niż do celów medycznych 
lub weterynaryjnych], biostymulatory (środki oddziałujące 
na procesy życiowe roślin w inny sposób niż składnik po-
karmowy), środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż 
fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożyt-
nicze], środki do ochrony nasion, aktywatory biologiczne, 
aktywatory [środki chemiczne], naturalne i syntetyczne 
czynniki wspomagające wzrost roślin, chemiczne środki 
wspomagające do użytku w rolnictwie, chemiczne środki 
wspomagające do użytku w ogrodnictwie, płyny wspo-
magające do użytku wraz z dodatkami do fungicydów, 
środki nawilżające do użytku jako środki wspomagające 
do preparatów ochrony roślin, środki do wspomagania 
wzrostu roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin 
z mikroorganizmami, środki nawilżające do użytku z rolni-
czymi środkami chemicznymi, środki nawilżające do użyt-
ku w preparatach przeciw szkodnikom, środki ochrony 
roślin przeciw patogenom, produkty chemiczne do ha-
mowania rozwoju chwastów, 5 pestycydy, preparaty che-
miczne do zwalczania szkodników, środki grzybobójcze, 
środki chwastobójcze, preparaty do niszczenia robactwa, 
insektycydy, fungicydy, herbicydy.

(210) 506739 (220) 2019 11 14
(731) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Trępnowy

(540) (znak słowny)
(540) N-MAX
(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (fitohormony), po-
lepszacze do gleby, regulatory wzrostu roślin, stymulatory 
wzrostu [inne niż do użytku medycznego lub weterynaryj-
nych], bakterie [inne niż do celów medycznych lub wetery-
naryjnych], biostymulatory (środki oddziałujące na procesy 
życiowe roślin w inny sposób niż składnik pokarmowy), 
środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, 
herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środ-
ki do ochrony nasion, aktywatory biologiczne, aktywatory 
[środki chemiczne], naturalne i syntetyczne czynniki wspo-
magające wzrost roślin, chemiczne środki wspomagające 
do użytku w rolnictwie, chemiczne środki wspomagające 
do użytku w ogrodnictwie, płyny wspomagające do użyt-
ku wraz z dodatkami do fungicydów, środki nawilżające 
do użytku jako środki wspomagające do preparatów ochro-
ny roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin, środki 
do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środ-
ki nawilżające do użytku z rolniczymi środkami chemicz-
nymi, środki nawilżające do użytku w preparatach przeciw 
szkodnikom, środki ochrony roślin przeciw patogenom, 
produkty chemiczne do hamowania rozwoju chwastów, 
5 pestycydy, preparaty chemiczne do zwalczania szkodni-
ków, środki grzybobójcze, środki chwastobójcze, preparaty 
do niszczenia robactwa, insektycydy, fungicydy, herbicydy.

(210) 506741 (220) 2019 11 14
(731) MAZUREK STANISŁAW AMICUS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) IQ-AQUA MAT
(510), (511) 2 lakiery, lakiery do drewna.
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(210) 506772 (220) 2019 11 14
(731) MAZUREK STANISŁAW AMICUS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) IQ-SOFT FEEL
(510), (511) 2 lakiery, lakiery do drewna.

(210) 506775 (220) 2019 11 14
(731) GRABALSKI, KEMPIŃSKI I WSPÓLNICY  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GKW

(531) 27.05.01, 27.05.23, 27.05.17, 26.11.09, 29.01.12
(510), (511) 35 audyt finansowy, audyt przedsiębiorstw, 
audyt działalności gospodarczej, 41 szkolenia z zakresu 
świadczenia usług prawnych, 45 usługi prawne, usługi 
wsparcia prawnego, mediacje (usługi prawne), usługi infor-
macji prawnej, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi 
prawne dotyczące praw własności intelektualnej, usługi 
prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, 
usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, 
usługi związane z przeniesieniem tytułu własności, usługi 
prawne związane z prowadzeniem działalności gospodar-
czej, usługi rejestracyjne (prawne), usługi prawne pro bono, 
monitorowanie znaków towarowych (usługi prawne), usłu-
gi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów (usługi 
prawne), usługi prawne związane z negocjacją kontraktów 
dla osób trzecich.

(210) 506776 (220) 2019 11 14
(731) PALUCH ŁUKASZ MAKSYMILIAN, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4WISE

(531) 26.04.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 42 aktualizowanie oprogramowania kompu-
terowego, analizy pisma ręcznego [grafologia], analizy 
systemów komputerowych, badania dotyczące techno-
logii telekomunikacyjnych, badania naukowe, badania 
techniczne, chmura obliczeniowa, digitalizacja dokumen-
tów [skanowanie], doradztwo dotyczące bezpieczeństwa 
komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeń-
stwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa 
internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania 
i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w za-
kresie projektowania stron internetowych, dostarczanie 
informacji o technologii komputerowej i programowaniu 
za pośrednictwem strony internetowej, elektroniczne mo-
nitorowanie aktywności związanej z kartami kredytowymi 
w celu wykrywania oszustw w Internecie, elektroniczne 
monitorowanie identyfikujących informacji w celu wykry-
wania kradzieży tożsamości w Internecie, hosting serwe-
rów, hosting stron internetowych, instalacja oprogramo-
wania komputerowego, konserwacja oprogramowania 
komputerowego, kontrola jakości, konwersja danych lub 
dokumentów na formę elektroniczną, konwersja progra-

mów komputerowych i danych inna niż konwersja fizycz-
na, monitoring systemów komputerowych przy użyciu 
dostępu zdalnego, monitorowanie systemów kompute-
rowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie syste-
mów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzo-
wanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, 
odblokowywanie telefonów komórkowych, odzyskiwanie 
danych komputerowych, opracowywanie oprogramowa-
nia w ramach publikacji oprogramowania, opracowywa-
nie projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], pisanie techniczne, platforma jako usługa [PaaS], 
powielanie programów komputerowych, prace badawczo 
- rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, 
programowanie komputerów, projektowanie budowlane, 
projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie graficz-
ne materiałów promocyjnych, projektowanie opakowań, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, projek-
towanie systemów komputerowych, projektowanie wizy-
tówek, przechowywanie danych elektronicznych, styliza-
cja [wzornictwo przemysłowe], tworzenie i projektowanie 
indeksów informacji opartych na stronach internetowych 
dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzy-
mywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworze-
nie platform komputerowych, tworzenie zapasowych 
kopii danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie 
wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze w dziedzi-
nie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii 
komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii 
telekomunikacyjnej, usługi graficzne, usługi konsultacyjne 
w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmio-
tów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szyfro-
wania danych, usługi w zakresie ochrony antywirusowej 
komputerów, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, 
wynajmowanie serwerów www, wypożyczanie oprogra-
mowania komputerowego, wzornictwo przemysłowe.

(210) 506777 (220) 2019 11 14
(731) GRABALSKI, KEMPIŃSKI I WSPÓLNICY  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRABALSKI KEMPIŃSKI

(531) 26.11.09, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 audyt finansowy, audyt przedsiębiorstw, 
audyt działalności gospodarczej, 41 szkolenia z zakresu 
świadczenia usług prawnych, 45 usługi prawne, usługi 
wsparcia prawnego, mediacje (usługi prawne), usługi infor-
macji prawnej, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi 
prawne dotyczące praw własności intelektualnej, usługi 
prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, 
usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, 
usługi związane z przeniesieniem tytułu własności, usługi 
prawne związane z prowadzeniem działalności gospodar-
czej, usługi rejestracyjne (prawne), usługi prawne pro bono, 
monitorowanie znaków towarowych (usługi prawne), usłu-
gi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów (usługi 
prawne), usługi prawne związane z negocjacją kontraktów 
dla osób trzecich.

(210) 506787 (220) 2019 11 14
(731) MARCZUK MARCIN WAKACJE NA WYSPIE, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Wakacje Na Wyspie

(531) 06.19.16, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 dzierżawa domów, dzierżawa gruntu, dzier-
żawa lub wynajem budynków, dzierżawa nieruchomości 
posiadanych na własność, dzierżawa nieruchomości [tyl-
ko nieruchomości], dzierżawa budynków, organizowanie 
dzierżawy [tylko nieruchomości], organizowanie najmu nie-
ruchomości na wynajem, organizowanie umów dzierżawy 
i najmu nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy, 
organizowanie wynajmu mieszkań, organizowanie wynajmu 
nieruchomości, skomputeryzowane usługi informacyjne do-
tyczące nieruchomości, timesharing nieruchomości, udzie-
lanie informacji związanych z wynajmem budynków, usługi 
agencyjne lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budyn-
ków, usługi wykazów nieruchomości związanych z wynaj-
mem domów i mieszkań, usługi wynajmu mieszkań, usługi 
zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu, 
usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynka-
mi mieszkalnymi, usługi zarządzania własnością wakacyjną 
[timeshare], usługi znajdowania mieszkań na rzecz osób trze-
cich [stałe zamieszkanie], zapewnianie stałego zamieszkania, 
zapewnianie stałego zakwaterowania, wynajem domów, 
wynajem budynków, wynajem domów do wynajęcia, wy-
najem i dzierżawa zakwaterowania stałego, wynajem miesz-
kań, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, wynajem 
mieszkań, studio i pokoi, wynajem nieruchomości, wynajem 
zakwaterowania [mieszkania], zakwaterowanie (zapewnienie 
stałego -), 43 tymczasowe zakwaterowanie, udostępnianie 
zakwaterowania tymczasowego, usługi w zakresie zakwa-
terowania na pobyt czasowy, zapewnianie zakwaterowania 
tymczasowego, zapewnianie zakwaterowania na pobyt cza-
sowy, zakwaterowanie na pobyt czasowy, wynajmowanie 
pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie kwater, biu-
ra zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy turystyczne, 
doradztwo świadczone przez centra obsługi telefonicznej 
i infolinie w dziedzinie zakwaterowania tymczasowego, elek-
troniczne usługi informacyjne związane z hotelami, hostele 
(schroniska), hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie 
wakacyjne i turystyczne, informacja hotelowa, informacja 
na temat hoteli, motele, ocena zakwaterowania wakacyjne-
go, oferowanie zakwaterowania tymczasowego jako część 
pakietów pobytowych, organizowanie i udostępnianie za-
kwaterowania tymczasowego, organizowanie zakwaterowa-
nia w hotelach, organizowanie zakwaterowania dla turystów, 
organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, organi-
zowanie zakwaterowania tymczasowego, organizowanie 
zakwaterowania wakacyjnego, organizowanie zakwaterowa-
nia dla wczasowiczów, pensjonaty, domy gościnne, pensjo-
naty, ośrodki wypoczynkowe, rezerwacja hotelowa na rzecz 
osób trzecich, rezerwacja miejsc na kempingach, rezerwacja 
miejsc w pensjonatach, rezerwacja pokoi, rezerwacja poko-
jów hotelowych dla podróżnych, rezerwacja zakwaterowa-

nia w hotelach, rezerwacja zakwaterowania dla turystów, 
rezerwacja zakwaterowania, rezerwacja zakwaterowania 
tymczasowego, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, 
rezerwacja zakwaterowania na rzecz podróżnych, rezerwa-
cja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem in-
ternetu, rezerwacje hotelowe, rezerwacje miejsc w hotelach, 
rezerwowanie pokojów dla podróżnych, rezerwowanie tym-
czasowego zakwaterowania w postaci domów wakacyjnych, 
świadczenie usług informacyjnych dotyczących zakwatero-
wania dla podróżnych oraz usług agencyjnych w zakresie re-
zerwacji zakwaterowania dla podróżnych, świadczenie usług 
przez hotele i motele, świadczenie usług rezerwacji pokojów 
oraz rezerwacji hoteli, świadczenie usług w zakresie rezerwa-
cji zakwaterowania w hotelach, tymczasowy wynajem pokoi, 
udostępnianie informacji o usługach tymczasowego zakwa-
terowania, udostępnianie informacji on-line dotyczących 
rezerwacji hotelowych, udostępnianie informacji na temat 
zakwaterowania przez internet, udostępnianie informacji 
o tymczasowym zakwaterowaniu za pośrednictwem inter-
netu, udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, udo-
stępnianie obiektów i sprzętu dla przyczep kempingowych, 
udostępnianie sprzętu i obiektów kempingowych dla przy-
czep turystycznych, udostępnianie terenów i sprzętu kem-
pingowego, udostępnianie zakwaterowania tymczasowego 
dla gości, udostępnianie tymczasowych obiektów i sprzętu 
dla przyczep kempingowych, udzielanie informacji doty-
czących rezerwacji zakwaterowania, udzielanie informacji  
on-line dotyczących rezerwacji zakwaterowania na czas wa-
kacji, udzielanie informacji w zakresie hoteli, usługi agencji 
podróży w zakresie dokonywania rezerwacji hotelowych, 
usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania na wa-
kacje, usługi agencji w zakresie rezerwowania tymczaso-
wego zakwaterowania, usługi agencji w zakresie rezerwacji 
zakwaterowania w hotelach, usługi agencji w zakresie rezer-
wacji zakwaterowania [time share], usługi agencji wynajmu 
mieszkań [time share], usługi biur podróży w zakresie organi-
zowania zakwaterowania, usługi biur podróży w zakresie re-
zerwacji zakwaterowania w hotelu, usługi biur podróży w za-
kresie rezerwacji zakwaterowania, usługi biur podróży w za-
kresie rezerwacji zakwaterowania tymczasowego, usługi biur 
turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowań, usługi 
biur zakwaterowania, usługi biura turystycznego związane 
z rezerwacją zakwaterowania tymczasowego, usługi dorad-
cze w zakresie sprzętu i obiektów hotelowych, usługi hosteli 
dla turystów, usługi hoteli i moteli, usługi hotelowe, usługi 
hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, usługi obiektów 
gościnnych [zakwaterowanie], usługi recepcyjne dla tym-
czasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wy-
jazdami], usługi rezerwacji pokojów, usługi rezerwacji hoteli 
świadczone za pośrednictwem internetu, usługi rezerwacji 
zakwaterowania [time share], usługi rezerwacji zakwaterowa-
nia na wakacje, usługi w zakresie kwater wczasowych, usługi 
w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], usługi 
w zakresie obozów turystycznych [zakwaterowanie], usługi 
w zakresie odnajmowania zakwaterowania wakacyjnego, 
usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi w za-
kresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, usługi w zakre-
sie rezerwacji pokojów hotelowych, usługi w zakresie rezer-
wacji zakwaterowania, usługi w zakresie wynajmu pokojów, 
usługi w zakresie wymiany zakwaterowania [time share], 
usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, usługi w za-
kresie zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, usłu-
gi w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, usługi w zakre-
sie zakwaterowania, usługi zakwaterowania tymczasowego 
świadczone przez obozy wakacyjne, wycena zakwaterowa-
nia w hotelach, wynajem budynków przenośnych, wynajem 
domów letniskowych, wynajem pokoi jako tymczasowego 
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zakwaterowania, wynajem zakwaterowania na urlop, wyna-
jem zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszka-
niach wakacyjnych, wynajmowanie pokoi, wynajmowanie 
zakwaterowania na pobyt czasowy, zajazdy dla turystów, 
zakwaterowanie tymczasowe świadczone przez rancza 
dla turystów, zapewnianie obiektów i wyposażenia kem-
pingowego, zapewnianie tymczasowego zakwaterowania 
na czas pracy, zapewnianie zakwaterowania w hotelach, 
zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach 
i mieszkaniach, zapewnianie zakwaterowania tymczasowe-
go w domach wakacyjnych, zapewnianie zakwaterowania 
tymczasowego w mieszkaniach wakacyjnych, zapewnianie 
zakwaterowania w hotelach i motelach, zapewnianie zakwa-
terowania tymczasowego w pensjonatach.

(210) 506790 (220) 2019 11 14
(731) RZUCIDŁO ANNA F.H. PIECHOWSKA, Świlcza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KARPAT KEBAB

(531) 08.05.02, 26.11.12, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi związane z prowadzeniem barów, 
pubów, restauracji, usługi cateringowe, usługi barów typu 
fast-food na wynos, usługi w zakresie przygotowywania 
jedzenia i napojów, usługi w zakresie sprzedaży posiłków 
na wynos, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, udostępnianie obiektów i sprzętu 
na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, 
restauracje oferujące dania na wynos.

(210) 506793 (220) 2019 11 14
(731) PACZKA PAULA ELWIRA SKLEP ZOOLOGICZNY DZIKI 

ZWIERZ I PSI FRYZJER CIACH CIACH, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dziki Zwierz

(531) 03.01.08, 09.01.10, 27.05.01, 26.01.15, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa produktów 
dla zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych, ar-
tykułów spożywczych dla zwierząt domowych, obroży dla 
zwierząt domowych, smyczy dla zwierząt domowych, zaba-
wek dla zwierząt, misek do karmy dla zwierząt domowych, 
transporterów dla zwierząt domowych, kojców dla zwierząt 
domowych, legowisk dla zwierząt domowych, preparatów 
do pielęgnacji zwierząt, przyborów higienicznych dla zwie-
rząt, 44 zabiegi pielęgnacyjne zwierząt, zabiegi pielęgna-
cyjne zwierząt domowych, usługi w zakresie pielęgnacji 
zwierząt domowych, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, 
higiena i pielęgnacja urody zwierząt, strzyżenie zwierząt, 
strzyżenie psów, usługi doradcze związane z opieką nad 

zwierzętami, usługi doradcze związane z opieką nad zwie-
rzętami domowymi, usługi kosmetyczne dla zwierząt, usłu-
gi mycia zwierząt domowych, usługi salonów piękności dla 
zwierząt domowych.

(210) 506794 (220) 2019 11 14
(731) GRABALSKI, KEMPIŃSKI I WSPÓLNICY  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GKW
(510), (511) 35 audyt finansowy, audyt przedsiębiorstw, au-
dyt działalności gospodarczej, 41 szkolenia z zakresu świad-
czenia usług prawnych, 45 usługi prawne, usługi wsparcia 
prawnego, mediacje (usługi prawne), usługi informacji 
prawnej, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi praw-
ne dotyczące praw własności intelektualnej, usługi prawne 
świadczone w związku z procesami sądowymi, usługi praw-
ne związane z tworzeniem i rejestracją firm, usługi związane 
z przeniesieniem tytułu własności, usługi prawne związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi rejestra-
cyjne (prawne), usługi prawne pro bono, monitorowanie 
znaków towarowych (usługi prawne), usługi w zakresie al-
ternatywnego rozstrzygania sporów (usługi prawne), usługi 
prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich.

(210) 506796 (220) 2019 11 14
(731) PLANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowny)
(540) EXPERT FLEX
(510), (511) 17 węże ogrodowe, węże do podlewania, 
niemetalowe węże elastyczne, gumowe węże elastyczne 
wzmacniane materiałami syntetycznymi.

(210) 506797 (220) 2019 11 14
(731) PLANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowny)
(540) ROYAL FLEX
(510), (511) 17 węże ogrodowe, węże do podlewania, 
niemetalowe węże elastyczne, gumowe węże elastyczne 
wzmacniane materiałami syntetycznymi.

(210) 506799 (220) 2019 11 14
(731) MILLER BOŻENA, BABIARZ SZCZEPAN TERMEDIS 

SPÓŁKA CYWILNA, Syców
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TerMedis.pl Dbamy o Twoje zdrowie

(531) 27.05.01, 27.05.23, 29.01.12
(510), (511) 10 aparaty i instrumenty medyczne, urządzenia 
i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, urządzenia do masa-
żu, urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli, 35 usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycz-
nym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządze-
niami medycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami rehabilitacyjnymi, usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z urządzeniami rehabilitacyjnymi.
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(210) 506817 (220) 2019 11 15
(731) JULIETTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeziny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Julietta

(531) 03.13.01, 27.05.01
(510), (511) 3 perfumy, produkty perfumeryjne, mieszaniny 
zapachowe, wody toaletowe, wody zapachowe, kosmetyki, 
zestawy kosmetyków, saszetki zapachowe, drewno zapa-
chowe, olejki zapachowe, preparaty zapachowe, zapachowe 
woski, pałeczki zapachowe, zapachowe kamienie ceramicz-
ne, pokojowe spraye zapachowe, mieszaniny zapachowe po-
tpourri, zapachowe szyszki sosnowe, rozpylacze zapachowe 
do pomieszczeń, dezodoranty zapachowe do pomieszczeń, 
preparaty zapachowe do pomieszczeń, środki odświeżające 
powietrze [zapachowe], środki zapachowe do pomieszczeń, 
saszetki zapachowe do bielizny, środki perfumeryjne i zapa-
chowe, środki zapachowe do samochodów, kadzidła zapa-
chowe oczyszczające [kunko], sole zapachowe do kąpieli, 
zapachowe kremy do ciała, substancje zapachowe do użyt-
ku osobistego, rozpylacze zapachowe do bielizny [aerozole], 
środki zapachowe do celów domowych, mieszanki zapa-
chowe na bazie heliotropiny, mieszanki zapachowe na bazie 
geraniolu, spraye zapachowe do odświeżania tkanin, potpo-
urri [mieszanki zapachowe ziół i kwiatów], olejki zapachowe 
wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, saszetki zapa-
chowe do poduszeczek na oczy, zapachowe płyny i kremy 
do pielęgnacji ciała, 35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji 
towarów takich jak: perfumy, produkty perfumeryjne, mie-
szaniny zapachowe, wody toaletowe, wody zapachowe, 
zestawy kosmetyków, publikowanie tekstów reklamowych, 
pomoc w zakresie planowania działalności gospodarczej, 
zarządzanie działalnością gospodarczą, promocja sprzedaży, 
usługi sklepów detalicznych on-line związane z produktami 
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, perfumami i produktami 
perfumeryjnymi, mieszaninami zapachów, wodami toaleto-
wymi, wodami zapachowymi, usługi reklamowe, marketin-
gowe i promocyjne, promocyjne usługi handlowe, przygo-
towywanie handlowych tekstów reklamowych, promocja, 
reklama i marketing stron internetowych on-line, usługi re-
klamowe mające na celu promowanie handlu elektroniczne-
go, wydawanie ulotek reklamowych, reklama za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 
usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem 
Internetu.

(210) 506840 (220) 2019 11 17
(731) AMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) AMG
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, usługi 
agencji mieszkaniowych, dzierżawa nieruchomości, pośred-
nictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu nieruchomo-
ści, wycena nieruchomości, usługi wynajmu nieruchomości, 
wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biu-
rowych, zarządzanie majątkiem nieruchomym, zarządzanie 
finansowe projektami budowlanymi.

(210) 506844 (220) 2019 11 17
(731) AMG DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czechowice-Dziedzice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMG DEVELOPMENT

(531) 27.05.01, 26.07.25, 29.01.12
(510), (511) 37 budownictwo, budowa nieruchomości [bu-
downictwo], budowa budynków na zamówienie, usługi 
w zakresie wykonywania robót budowlanych, wykonywa-
nie prac remontowo-budowlanych, wznoszenie budynków 
mieszkalnych i przemysłowych, usługi doradcze w zakresie 
budowania.

(210) 506847 (220) 2019 11 17
(731) AMG REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) AMG REAL ESTATE
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, usługi 
agencji mieszkaniowych, dzierżawa nieruchomości, pośred-
nictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu nieruchomo-
ści, wycena nieruchomości, usługi wynajmu nieruchomości, 
wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biu-
rowych, zarządzanie majątkiem nieruchomym, zarządzanie 
finansowe projektami budowlanymi.

(210) 506850 (220) 2019 11 17
(731) AMG REIT SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) AMG REIT
(510), (511) 36 kupno i sprzedaż nieruchomości na własny 
rachunek, wynajem nieruchomości własnych, zarządza-
nie nieruchomościami własnymi, wynajem nieruchomości 
dzierżawionych, zarządzanie nieruchomościami dzierżawio-
nymi, pośrednictwo w obrocie nieruchomości.

(210) 506889 (220) 2019 11 18
(731) VICTORIA CYMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cymes simo BIO PRODUCTS
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(531) 05.03.11, 26.02.01, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe: gazowane, niega-
zowane, musujące, napoje owocowe, wyciągi z owoców 
lub warzyw, wody niegazowane i gazowane, mineralne, 
stołowe, sodowe, soki, napoje owocowe i soki owocowe, 
soki, napoje i nektary: warzywne, owocowo-warzywne, soki 
zagęszczone, przecierowe, sorbety (napoje), napoje izoto-
niczne, energetyczne, proteinowe, węglowodanowe, syropy 
zagęszczane, syropy do napojów, kawy, drinków i koktajli, 
zaprawy do napojów, syropy i preparaty do przygotowy-
wania napojów, koncentraty napojów, esencje do napojów, 
ekstrakty do napojów, napoje wzbogacone witaminami 
i minerałami, 35 usługi sprzedaży towarów: napoje bezalko-
holowe, napoje owocowe, wyciągi z owoców lub warzyw, 
wody niegazowane i gazowane, wody mineralne oraz sto-
łowe i sodowe, soki, napoje i soki owocowe, soki oraz na-
poje i nektary warzywne oraz owocowo-warzywne, soki 
zagęszczone, soki przecierowe, sorbety, napoje izotoniczne, 
napoje energetyczne, napoje proteinowe, napoje węglowo-
danowe, syropy zagęszczane, syropy do napojów i kawy oraz 
drinków i koktajli, zaprawy do napojów, syropy i preparaty 
do przygotowywania napojów, koncentraty napojów, esen-
cje do napojów, ekstrakty do napojów, napoje wzbogacone 
witaminami i minerałami, zarządzanie sklepami: detaliczny-
mi, hurtowymi oraz internetowymi, doradztwo gospodarcze 
związane z franchisingiem, zarządzanie biznesowe przedsię-
biorstwami franczyzowymi.

(210) 506892 (220) 2019 11 18
(731) VOBRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Brodnica

(540) (znak słowny)
(540) JAMAJKA
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i czekoladowe, słodycze, 
czekolady, bombonierki, ciastka, cukierki, pastylki, wiśnie 
w czekoladzie, wafle i wafelki, batony, chałwa, napoje na ba-
zie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, 
galaretki owocowe, mleczne pianki w czekoladzie, lody.

(210) 506895 (220) 2019 11 18
(731) VOBRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Brodnica

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAMAJKA

(531) 05.01.12, 05.07.06, 08.01.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i czekoladowe, słodycze, 
czekolady, bombonierki, ciastka, cukierki, pastylki, wiśnie 
w czekoladzie, wafle i wafelki, batony, chałwa, napoje na ba-
zie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, 
galaretki owocowe, mleczne pianki w czekoladzie, lody.

(210) 506935 (220) 2019 11 19
(731) SOKOŁOWSKA MONIKA STUDIO MAGNETIC NAILS, 

Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STUDIO Magnetic nails MONIKA SOKOŁOWSKA

(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi zarządzania sprzedażą kosmetyków, 
41 organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów i zjaz-
dów z dziedziny kosmetyki, 44 zabiegi i usługi kosmetyczne .

(210) 506938 (220) 2019 11 19
(731) NACZAS PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Milele leather & accessories

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 rękawice do grilla, rękawice do mycia sa-
mochodów, rękawice do piekarnika, rękawice do pielęgna-
cji zwierząt, rękawice do polerowania, rękawice do użytku 
domowego, rękawice kuchenne, rękawice ogrodnicze, 
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, rękawiczki, szale.

(210) 506943 (220) 2019 11 20
(731) Walmark a.s., Třinec, CZ
(540) (znak słowny)
(540) Sinulan. Wybierz moc natury i oddychaj swobodnie
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, witaminy, mine-
rały i pierwiastki śladowe, preparaty higieniczne do celów 
medycznych, odżywcze suplementy diety do celów me-
dycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane 
do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla 
niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, prepa-
raty witaminowe w postaci suplementów diety, środki od-
każające, lecznicze środki do czyszczenia zębów i syropy, 
herbata ziołowa i ekstrakty do celów leczniczych, lecznicze 
dodatki do żywności, preparaty odżywcze lub dietetyczne 
do celów leczniczych do użycia jako codzienne suplementy 
diety w postaci artykułów spożywczych w proszku lub od-
dzielnych mieszanek, zawierających w szczególności mleko 
w proszku lub białko zwierzęce lub białko roślinne, także 
z witaminami lub minerałami lub pierwiastkami śladowy-
mi lub dodatkiem cukru, preparaty białkowe lub żywność 
do celów leczniczych, produkty wzbogacone w witaminy 
i minerały w postaci koncentratów do użytku medycznego 
jako suplementy diety, suplementy diety do celów nieme-
dycznych ujęte w tej klasie, środki pobudzające oddycha-
nie, produkty farmaceutyczne do leczenia chorób dróg 
oddechowych, preparaty farmaceutyczne do zapobiega-
nia chorobom układu oddechowego, 35 usługi reklamowe 
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz materiałów medycznych, zarządzanie 
działalnością gospodarczą związaną ze sprzedażą detalicz-
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ną i hurtową produktów do pielęgnacji zdrowia, środków 
toaletowych, suplementów żywnościowych, napojów, le-
ków i produktów farmaceutycznych, administrowanie dzia-
łalnością gospodarczą, usługi w zakresie czynności biuro-
wych, administrowanie działalnością gospodarczą związaną 
z udzielaniem licencji na towary i usługi osób trzecich, ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą poprzez marketing 
pośredni za pomocą sieci społecznościowych w Internecie, 
blogów internetowych oraz innych pośrednich sieci łączno-
ści elektronicznej i wymiany informacji, komercyjne informa-
cje i porady dla konsumentów, badania rynkowe, doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, informacja o działalności gospodarczej, usługi public 
relations, prezentowanie firm w Internecie i innych mediach, 
prezentowanie przedsiębiorstw inwestorom (investor rela-
tions), prezentowanie firm dla kandydatów do pracy, także 
w Internecie, organizacja i prowadzenie imprez reklamo-
wych, prezentacji przedsiębiorstw i imprez rekrutacyjnych, 
także przez Internet, planowanie i kształtowanie środków 
reklamowych, prezentacji przedsiębiorstw i środków rekru-
tacyjnych, organizowanie wystaw i targów w celach han-
dlowych i reklamowych, wydawanie i redagowanie tekstów 
reklamowych, reklama telewizyjna, radiowa i internetowa, 
tworzenie i rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych za-
równo w postaci ogłoszeń o pracę, jak i także tworzenie 
jednolitego wizerunku (corporate identity) przedsiębiorstw 
w mediach, planowanie, organizowanie i przeprowadzanie 
występów na targach, rozwijanie i tworzenie koncepcji re-
klamowych i promocyjnych, badania rynkowe, udzielanie 
informacji biznesowych i marketingowych w Internecie, pro-
wadzenie imprez informacyjnych w odniesieniu do spraw 
zawodowych w dziedzinie opieki zdrowotnej, negocjowanie 
umów z aptekami, hurtownikami, podmiotami świadczący-
mi opiekę zdrowotną, usługi opiekuńcze, domami opieki dla 
osób starszych i domami pomocy społecznej, audyt działal-
ności gospodarczej, w szczególności księgowość w zakresie 
zdrowia publicznego, usługi reklamowe obejmujące promo-
wanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa 
w zakresie leczenia i zarządzania zaburzeniami zdrowotnymi 
oraz podejmowania odpowiednich działań w zaradzaniu 
tym zaburzeniom, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środ-
ków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz 
zaopatrzenia medycznego, sprzedaż detaliczna lub hurtowa 
on-line środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sani-
tarnych oraz zaopatrzenia medycznego, udostępnianie prze-
wodników reklamowych on-line związanych z produktami 
farmaceutycznymi oraz zaopatrzeniem medycznym.

(210) 506959 (220) 2019 11 20
(731) NURMANOV GEORGY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pielmień fastfood rosyjski

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 30 pierożki, ravioli, 43 bary, stołówki, restauracje.

(210) 506964 (220) 2019 11 20
(731) SOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)

(540) ESSA
(510), (511) 16 materiały drukowane, 18 parasole i parasolki, 
walizy i torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły słu-
żące do przenoszenia, 25 nakrycia głowy, odzież, obuwie, 
35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi  
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie nakryć głowy, 
odzieży i dodatków odzieżowych, obuwia, walizek, parasoli 
przeciwdeszczowych, toreb, torebek, artykułów bagażo-
wych i artykułów sportowych, 41 usługi wydawnicze i repor-
terskie, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 506966 (220) 2019 11 20
(731) 9BYTES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe do pobrania, opro-
gramowanie komputerowe, aplikacje internetowe do pobra-
nia, oprogramowanie do pobrania na komputery, telefony 
komórkowe i inne urządzenia mobilne umożliwiające użyt-
kownikowi uzyskiwanie dostępu do witryny internetowej 
w poszukiwaniu informacji, w tym w celu dostępu do infor-
macji i ich pobrania, przeszukiwania Internetu, zamieszczania 
recenzji i ocen, urządzenia nawigacyjne do pojazdów (kom-
putery pokładowe), 42 usługi podmiotów zewnętrznych 
w dziedzinie informatyki, usługi doradcze ekspertów w za-
kresie sieci informatycznych, usługi doradztwa informatycz-
nego, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyski-
wania systemów informatycznych, doradztwo, konsultacje 
i informacja w zakresie technologii informacyjnych, projek-
towanie systemów informatycznych dotyczących zarzą-
dzania, projektowanie, wdrażanie i zarządzanie systemami 
informatycznymi do zarządzania procesami w magazynach, 
programowanie komputerów, powielanie programów kom-
puterowych, tworzenie i projektowanie indeksów informacji 
opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usłu-
gi informatyczne], usługi podmiotów zewnętrznych w dzie-
dzinie informatyki, zarządzanie projektami informatycznymi 
w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych [EDP], 
usługi szkoleniowe dotyczące stosowania technologii infor-
matycznej, dostarczanie specjalistycznych raportów w za-
kresie informatyki.

(210) 506967 (220) 2019 11 20
(731) COSMO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Suchy Las

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mono
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(531) 27.05.01
(510), (511) 3 baza podkładowa do paznokci, baza pod la-
kier, emalie do paznokci, lakier podkładowy do paznokci, 
lakiery do paznokci, lakiery termiczne, brokat do paznokci, 
cyrkonie do dekoracji paznokci, kalkomanie do ozdabiania 
paznokci, korektory do lakieru do paznokci, lakier w aerozolu 
do dekoracji paznokci, proszki do zdobienia paznokci, mate-
riały na powłoki do paznokci, materiały na powłoki do pa-
znokci u rąk, podkłady do paznokci, powłoki do nadawania 
kształtu paznokciom u rąk, preparaty do odbudowy ubyt-
ków paznokcia lub budowy przedłużania paznokcia, prepa-
raty kosmetyczne do przyspieszenia schnięcia lakieru na pa-
znokciach, tworzywa sztuczne utwardzone światłem do wy-
twarzania sztucznych paznokci, żele do tworzenia powłok 
lakierowych na paznokciach, naklejane ozdoby do paznokci, 
proszki do nadawania kształtu sztucznym paznokciom, pyłki 
brokatowe do paznokci, sztuczne paznokcie i inne prepa-
raty, które można nanieść na paznokcie, tipsy, utwardzacze 
do paznokci, żel do paznokci, żel kolorowy do paznokci, żele 
do przedłużania paznokci, aceton do usuwania lakierów 
do paznokci, folie do usuwania lakierów, tasiemka samo-
przylepna do usuwania lakieru z paznokci, zmywacze do pa-
znokci w sztyfcie, zmywacze lakieru do paznokci [kosmety-
ki], emulsje do wzmacniania paznokci, kremy do paznokci, 
nielecznicze balsamy do stosowania na paznokcie, odżywki 
utwardzające do paznokci [kosmetyki], oliwki do paznokci, 
paski do paznokci, preparaty do oczyszczania paznokci, pre-
paraty do odtłuszczania paznokci, preparaty do polerowania 
paznokci, płyny do uszlachetniania powierzchni lakierów 
do paznokci, produkty do regeneracji paznokci, preparaty 
do pielęgnacji paznokci, preparaty kosmetyczne wzmacnia-
jące paznokcie, rozjaśniacze do paznokci, kosmetyki do pa-
znokci, krem do skórek wokół paznokci, odżywki do pa-
znokci, olejek do skórek wokół paznokci, płyny do manicure 
i pedicure, środki do osuszania powierzchni paznokcia przed 
lakierowaniem, środki do pielęgnacji paznokci sztucznych 
i naturalnych, środki do usuwania skórek wokół paznokcia, 
wzmacniacze do paznokci, żele do usuwania skórek, gaziki 
do celów kosmetycznych, oliwka do naskórka, produkty ko-
smetyczne do pielęgnacji paznokci, waciki do celów kosme-
tycznych.

(210) 506968 (220) 2019 11 20
(731) DYCZKO RAFAŁ NEXTSTORE, Brzeźno
(540) (znak słowny)
(540) lile
(510), (511) 11 elektryczne suszarki do rąk, suszarki do wło-
sów, wieszaki na ręczniki podgrzewane elektrycznie, czajni-
ki, dzbanki do filtrowania wody, elektryczne zaparzacze 
do herbaty, elektryczne zaparzacze do kawy, garnki elek-
tryczne, elektryczne garnki żaroodporne, parowary elek-
tryczne, szybkowary elektryczne, patelnie elektryczne, grille 
elektryczne, domowe ekspresy do kawy [elektryczne], elek-
tryczne tostery, elektryczne opiekacze, elektryczne urządze-
nia do gotowania, gofrownice, przybory kuchenne elek-
tryczne, rondle elektryczne, samowary elektryczne, suszarki 
do żywności elektryczne, tace grzewcze, tostery, urządzenia 
do opiekania i pieczenia, woki elektryczne, fondue [urządze-
nia do gotowania], frytkownice, podgrzewacze do jedzenia, 
elektryczne urządzenia do pieczenia chleba, 21 zastawa sto-
łowa, przybory kuchenne i pojemniki, artykuły gospodar-
stwa domowego, bidony sprzedawane puste, brytfanny, 
blaszane wyroby do pieczenia, blachy do pieczenia [nieelek-
tryczny sprzęt kuchenny], butelki, cedzaki, ceramiczna zasta-
wa stołowa, ceramiczne serwisy do kawy, chochle, chwytaki 
odporne na żar piekarnika, ciśnieniowe ekspresy do kawy, 

cukiernice, czajniczki do herbaty, deski do krojenia, deski 
do noży, deski do serów, dopasowane dozowniki i uchwyty 
do papieru do wycierania, osuszania, polerowania i czysz-
czenia, durszlaki do użytku domowego, dzbanki do kawy, 
dzbanki na mleko, dzbanuszki, dziadki do orzechów, ekspre-
sy do kawy nieelektryczne, filiżanki, filtry do kawy nieelek-
tryczne, filtry do herbaty, foremki, formy do ciast, formy 
do pieczenia, garnki, gofrownice do ciast nieelektryczne, im-
bryczki do herbaty, kafeterki, kieliszki do jajek, klipsy do obru-
sów, kosze do użytku domowego, kosze metalowe na śmie-
ci, kosze na chleb, koszyczki na herbatę nie z metali szlachet-
nych, kubki, kubły, kuchenne przybory nie z metali szlachet-
nych, lejki, łopatki, łyżki do mieszania, łyżki wazowe, łyżki 
durszlakowe [przybory kuchenne], maselniczki, maty do pie-
czenia, metalowe pudełka obiadowe, miksery domowe nie-
elektryczne, miski do mieszania, miski na owoce, miski z two-
rzyw sztucznych [pojemniki dla gospodarstwa domowego], 
miski ze szkła, misy ceramiczne, misy do podawania żywno-
ści, młynki do użytku domowego ręczne, młynki do kawy, 
młynki do soli i pieprzu, naczynia, naczynia do gotowania, 
naczynia do pieczenia, naczynia do pieczenia wykonane 
z ceramiki, naczynia obiadowe z porcelany, naczynia 
nie z metali szlachetnych, naczynia szklane do konserwowa-
nia żywności, naczynia żaroodporne, nieelektryczne szybko-
wary [garnki ciśnieniowe], nieelektryczne wyciskarki do soku, 
patelnie, patery, pieprzniczki i solniczki, plastikowe pudełka 
obiadowe, podkładki pod garnki, podstawki stołowe pod na-
czynia, pojemniczki na przyprawy z metali szlachetnych, po-
jemniki do przechowywania żywności, pojemniki do użytku 
domowego lub kuchennego, pojemniki kuchenne, pojemni-
ki na chleb, pojemniki termoizolacyjne, pokrywki do garn-
ków, pokrywki do patelni, pokrywki do rondli, półmiski [tace], 
prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], porcelanowa zastawa 
stołowa, przenośne dozowniki do napojów, przybory do pie-
czenia, przybory do użytku w gospodarstwie domowym, 
przybory kuchenne, pucharki, pudełka obiadowe, pudełka 
śniadaniowe, puste pojemniki - rozpylacze, rękawice kuchen-
ne, rondle, salaterki, ręczne suszarki do sałaty, serwisy do her-
baty, serwisy do kawy [zastawa stołowa], sitka kuchenne, 
skrobaki (akcesoria kuchenne), słoiki do zastosowań domo-
wych, słoiki, dzbanki szklane, sosjerki, stojaczki na przyprawy, 
stojaki do ciast i ciastek, stojaki, wieszaki na kubki, suszarki 
do naczyń [stojaki], szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akce-
soria barowe, tace do użytku domowego, talerze, tarki do ce-
lów kuchennych, termoizolacyjne pojemniki na żywność lub 
napoje, termosy, tłuczki kuchenne, tortownice do ciast, trze-
paczki nieelektryczne, wałki do ciasta, wazony, wazy do zup, 
wiadra do użytku w gospodarstwie domowym, wyroby por-
celanowe, zestawy do oliwy i octu, zestawy do przypraw, 
przybory kosmetyczne i toaletowe, dozowniki do detergen-
tów, dozowniki mydła, dozowniki do płynów stosowane 
z butelkami, dozowniki do ręczników papierowych, dozow-
niki szamponu, drążki na ręczniki, dozowniki do przechowy-
wania papieru toaletowego [inne niż zamontowane na sta-
łe], misy i miseczki, miednice [naczynia], mydelniczki, pojem-
niki na mydło, pojemniki na płyny, puste, do użytku domo-
wego, pojemniki przystosowane do przechowywania przy-
borów toaletowych, stojaki na papier toaletowy, stojaki 
na szczotki klozetowe, szczotki kąpielowe, uchwyty do szczo-
tek toaletowych, uchwyty na produkty do mycia ciała, wie-
szaki na ręczniki, zasobniki papieru toaletowego, przybory 
do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały 
do wytwarzania szczotek, sprzęt i artykuły do sprzątania 
i czyszczenia, rękawice do czyszczenia do użytku domowe-
go, gumowe rękawiczki do gospodarstwa domowego, ręka-
wice do polerowania, rękawice do ścierania kurzu, 35 usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży deta-
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licznej i hurtowej świadczone on-line w zakresie następują-
cych towarów: elektryczne suszarki do rąk, suszarki do wło-
sów, wieszaki na ręczniki podgrzewane elektrycznie, czajniki, 
dzbanki do filtrowania wody, elektryczne zaparzacze do her-
baty, elektryczne zaparzacze do kawy, garnki elektryczne, 
elektryczne garnki żaroodporne, parowary elektryczne, 
szybkowary elektryczne, patelnie elektryczne, grille elek-
tryczne, domowe ekspresy do kawy [elektryczne], elektrycz-
ne tostery, elektryczne opiekacze, elektryczne urządzenia 
do gotowania, gofrownice, przybory kuchenne elektryczne, 
rondle elektryczne, samowary elektryczne, suszarki do żyw-
ności elektryczne, tace grzewcze, tostery, urządzenia 
do opiekania i pieczenia, woki elektryczne, zastawa stołowa, 
przybory kuchenne i pojemniki, artykuły gospodarstwa do-
mowego, bidony sprzedawane puste, brytfanny, blaszane 
wyroby do pieczenia, blachy do pieczenia [nieelektryczny 
sprzęt kuchenny], butelki, cedzaki, ceramiczna zastawa stoło-
wa, ceramiczne serwisy do kawy, chochle, chwytaki odporne 
na żar piekarnika, ciśnieniowe ekspresy do kawy, cukiernice, 
czajniczki do herbaty, deski do krojenia, deski do noży, deski 
do serów, dopasowane dozowniki i uchwyty do papieru 
do wycierania, osuszania, polerowania i czyszczenia, durszla-
ki do użytku domowego, dzbanki do kawy, dzbanki na mle-
ko, dzbanuszki, dziadki do orzechów, ekspresy do kawy nie-
elektryczne, filiżanki, filtry do kawy nieelektryczne, filtry 
do herbaty, foremki, formy do ciast, formy do pieczenia, 
garnki, gofrownice do ciast nieelektryczne, imbryczki do her-
baty, kafeterki, kieliszki do jajek, klipsy do obrusów, kosze 
do użytku domowego, kosze metalowe na śmieci, kosze 
na chleb, koszyczki na herbatę nie z metali szlachetnych, 
kubki, kubły, kuchenne przybory nie z metali szlachetnych, 
lejki, łopatki, łyżki do mieszania, łyżki wazowe, łyżki durszla-
kowe [przybory kuchenne], maselniczki, maty do pieczenia, 
metalowe pudełka obiadowe, miksery domowe nieelek-
tryczne, miski do mieszania, miski na owoce, miski z tworzyw 
sztucznych [pojemniki dla gospodarstwa domowego], miski 
ze szkła, misy ceramiczne, misy do podawania żywności, 
młynki do użytku domowego ręczne, młynki do kawy, młyn-
ki do soli i pieprzu, naczynia, naczynia do gotowania, naczy-
nia do pieczenia, naczynia do pieczenia wykonane z cerami-
ki, naczynia obiadowe z porcelany, naczynia nie z metali 
szlachetnych, naczynia szklane do konserwowania żywności, 
naczynia żaroodporne, nieelektryczne szybkowary [garnki 
ciśnieniowe], nieelektryczne wyciskarki do soku, patelnie, pa-
tery, pieprzniczki i solniczki, plastikowe pudełka obiadowe, 
podkładki pod garnki, podstawki stołowe pod naczynia, po-
jemniczki na przyprawy z metali szlachetnych, pojemniki 
do przechowywania żywności, pojemniki do użytku domo-
wego lub kuchennego, pojemniki kuchenne, pojemniki 
na chleb, pojemniki termoizolacyjne, pokrywki do garnków, 
pokrywki do patelni, pokrywki do rondli, półmiski [tace], pra-
sy do czosnku [sprzęt kuchenny], porcelanowa zastawa sto-
łowa, przenośne dozowniki do napojów, przybory do pie-
czenia, przybory do użytku w gospodarstwie domowym, 
przybory kuchenne, pucharki, pudełka obiadowe, pudełka 
śniadaniowe, puste pojemniki-rozpylacze, rękawice kuchen-
ne, rondle, salaterki, ręczne suszarki do sałaty, serwisy do her-
baty, serwisy do kawy [zastawa stołowa], sitka kuchenne, 
skrobaki (akcesoria kuchenne), słoiki do zastosowań domo-
wych, słoiki, dzbanki szklane, sosjerki, stojaczki na przyprawy, 
stojaki do ciast i ciastek, stojaki, wieszaki na kubki, suszarki 
do naczyń [stojaki], szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akce-
soria barowe, tace do użytku domowego, talerze, tarki do ce-
lów kuchennych, termoizolacyjne pojemniki na żywność lub 
napoje, termosy, tłuczki kuchenne, tortownice do ciast, trze-
paczki nieelektryczne, wałki do ciasta, wazony, wazy do zup, 
wiadra do użytku w gospodarstwie domowym, wyroby por-

celanowe, zestawy do oliwy i octu, zestawy do przypraw, 
przybory kosmetyczne i toaletowe, dozowniki do detergen-
tów, dozowniki mydła, dozowniki do płynów stosowane 
z butelkami, dozowniki do ręczników papierowych, dozow-
niki szamponu, drążki na ręczniki, dozowniki do przechowy-
wania papieru toaletowego [inne niż zamontowane na sta-
łe], misy i miseczki, miednice [naczynia], mydelniczki, pojem-
niki na mydło, pojemniki na płyny, puste, do użytku domo-
wego, pojemniki przystosowane do przechowywania przy-
borów toaletowych, stojaki na papier toaletowy, stojaki 
na szczotki klozetowe, szczotki kąpielowe, uchwyty do szczo-
tek toaletowych, uchwyty na produkty do mycia ciała, wie-
szaki na ręczniki, zasobniki papieru toaletowego, przybory 
do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały 
do wytwarzania szczotek, sprzęt i artykuły do sprzątania 
i czyszczenia, rękawice do czyszczenia do użytku domowe-
go, gumowe rękawiczki do gospodarstwa domowego, ręka-
wice do polerowania, rękawice do ścierania kurzu, fondue 
[urządzenia do gotowania], frytkownice, podgrzewacze 
do jedzenia, elektryczne urządzenia do pieczenia chleba.

(210) 506970 (220) 2019 11 20
(731) KRYSIAK PRZEMYSŁAW PKKK PROJEKT, Płońsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3/3A

(531) 26.11.09, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 42 usługi projektowe - projektowanie budow-
lane, budynków, domów, wnętrz, przestrzeni biurowych, 
budynków przemysłowych, restauracji, analiza wykonalności 
projektów.

(210) 506977 (220) 2019 11 20
(731) FABRYKA SYPIALNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fs fabryka sypialni

(531) 01.01.03, 01.07.06, 09.01.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, meble do wnętrz, zestawy mebli, łóżka, łóżka tapi-
cerowane, łóżka drewniane, łóżka dziecięce, łóżka piętrowe, 
podstawy łóżek, materace, podstawy pod materace, pod-
główki, wałki, pościel, oprócz bielizny pościelowej, poduszki, 
meble sypialne, meble dla dzieci, meble drewniane, meble 
tapicerowane, elementy meblowe, regały [meble], fotele, 
krzesła, toaletki [meble], szafy [meble], szafki [meble], szafki 
nocne, komody, witryny, biurka, stoły, stoliki, szuflady, lustra 
[meble], ramy do łóżek, stelaże do łóżek, panele meblo-
we, zagłówki [meble], artykuły z drewna i wikliny, nie ujęte 
w innych klasach, 24 pokrowce i narzuty na meble, teksty-
lia do sypialni, tekstylia do wyposażenia domu, bielizna po-
ścielowa i koce, poszewki na kołdry, poszewki na poduszki, 
kołdry, przykrycia na łóżka, narzuty, bielizna stołowa, wyroby 
tekstylne do wieszania na ścianach, obicia ścienne z mate-
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riałów tekstylnych, zasłony, ręczniki, materiały i tkaniny tek-
stylne, tkaniny tekstylne do wyrobu domowych artykułów 
tekstylnych, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone on-line 
w zakresie następujących towarów: meble i akcesoria me-
blowe wyposażenia domu, meble do wnętrz, zestawy mebli, 
łóżka, łóżka tapicerowane, łóżka drewniane, łóżka dziecięce, 
łóżka piętrowe, podstawy łóżek, materace, podstawy pod 
materace, podgłówki, wałki, pościel, oprócz bielizny poście-
lowej, poduszki, meble sypialne, meble dla dzieci, meble 
drewniane, meble tapicerowane, elementy meblowe, regały 
[meble], fotele, krzesła, toaletki [meble], szafy [meble], szafki 
[meble], szafki nocne, komody, witryny, biurka, stoły, stoliki, 
szuflady, lustra [meble], ramy do łóżek, stelaże do łóżek, pa-
nele meblowe, zagłówki [meble], artykuły z drewna i wikliny, 
nie ujęte w innych klasach, pokrowce i narzuty na meble, 
tekstylia do sypialni, tekstylia do wyposażenia domu, bieli-
zna pościelowa i koce, poszewki na kołdry, poszewki na po-
duszki, kołdry, przykrycia na łóżka, narzuty, bielizna stołowa, 
wyroby tekstylne do wieszania na ścianach, obicia ścienne 
z materiałów tekstylnych, zasłony, ręczniki, materiały i tkaniny 
tekstylne, tkaniny tekstylne do wyrobu domowych artyku-
łów tekstylnych, 37 odnowa, naprawa i konserwacja mebli, 
serwis sprzedawanego sprzętu meblowego, usługi montażu 
mebli, instalacja mebli, instalowanie mebli na wymiar, tapi-
cerowanie mebli, usługi w zakresie remontów i wykończenia 
pomieszczeń, 42 usługi w zakresie projektowania wnętrz, 
usługi doradcze w zakresie projektowania wnętrz, usługi 
projektowania mebli, usługi w zakresie projektowania wy-
stroju wnętrz domowych, doradztwo w zakresie dekoracji 
wnętrz, doradztwo związane z wyborem tkanin dekoracyj-
nych [projektowanie wnętrz], usługi w dziedzinie wzornic-
twa przemysłowego, usługi doradcze w zakresie wzornictwa 
przemysłowego, usługi informacyjne dotyczące łączenia ko-
lorów, farb i wyposażenia do celów projektowania wnętrz, 
udostępnianie strony internetowej z informacjami w dziedzi-
nie aranżacji wnętrz.

(210) 506979 (220) 2019 11 20
(731) KAMIŃSKI MACIEJ KRZYSZTOF EKO-TECH, Chodzież
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bull’s-eye Design

(531) 27.05.01
(510), (511) 13 mechanizm regulacji baki kolby.

(210) 506981 (220) 2019 11 20
(731) SKRZYPIEC ADAM, Kędzierzyn Koźle
(540) (znak słowny)
(540) FRKNTN
(510), (511) 9 nagrania audio i wideo, muzyczne nagrania 
dźwiękowe, nagrane taśmy dźwiękowe z nagraniami mu-
zycznymi, nagrania muzyczne w postaci płyt, filmy wideo, 
nagrania muzyczne w formie dysków, nagrane dyski wideo, 
nagrane płyty cd-i, nagrane płyty dvd, nagrane taśmy mu-
zyczne, pliki muzyczne do pobierania, serie muzycznych 
nagrań dźwiękowych, nagrane taśmy wideo z nagraniami 
muzycznymi, nagrania wideo z muzyką, do pobrania, okula-
ry, pamięć usb [pendrive], 25 odzież, nakrycia głowy, bluzki, 
bluzy z kapturem, bluzy sportowe, bielizna, bokserki, skar-

petki, chusty [odzież], daszki [odzież], kamizelki, kostiumy, 
koszule, koszulki bez rękawów, koszulki z krótkim rękawem, 
koszulki z nadrukami, kurtki, krótkie spodnie, legginsy, paski, 
podkoszulki, rękawiczki, spodenki, spodnie, stroje sportowe, 
stroje plażowe, swetry, szaliki, szlafroki, szorty, t-shirty z krót-
kim rękawem, topy [odzież], bandany, chustki na głowę, 
czapki [nakrycia głowy], czapki z daszkiem, kaptury [odzież], 
kominiarki, opaski na głowę [odzież], 35 usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, doradztwo, konsultacje i po-
moc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, negocjowa-
nie kontraktów reklamowych, organizacja i przeprowadza-
nie imprez reklamowych, organizowanie i przeprowadzanie 
wydarzeń promocyjnych, produkcja nagrań dźwiękowych 
do celów reklamowych, produkcja nagrań dźwiękowych 
do celów marketingowych, promowanie koncertów mu-
zycznych, promowanie działalności gospodarczej, pro-
mowanie muzyki innych poprzez dostarczanie portfolio  
on-line za pośrednictwem witryn internetowych, promo-
wanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem 
reklam na stronach internetowych, publikacja treści rekla-
mowych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, udostępnianie powierzchni reklamowej, 
czasu reklamowego i mediów, usługi reklamowe i marketin-
gowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, 
wynajem powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, 
wyświetlanie reklam dla osób trzecich, zarządzanie promo-
cją sławnych osób, udostępnianie i wynajem przestrzeni 
reklamowej w internecie, usługi impresariów w działalności 
artystycznej, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą, usługi nawiązywania kontaktów zawodowych, usługi 
on-line z zakresu nawiązywania kontaktów biznesowych, 
usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone 
na rzecz wykonawców muzycznych, usługi w zakresie za-
rządzania biznesowego świadczone na rzecz muzyków, ne-
gocjowanie transakcji handlowych w zakresie działalności 
artystycznej, usługi agencji wyszukiwania talentów [impre-
sariat w działalności artystycznej], usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
świadczone on-line w zakresie następujących towarów: 
nagrania audio i wideo, muzyczne nagrania dźwiękowe, 
nagrane taśmy dźwiękowe z nagraniami muzycznymi, na-
grania muzyczne w postaci płyt, filmy wideo, nagrania mu-
zyczne w formie dysków, nagrane dyski wideo, nagrane pły-
ty cd-i, nagrane płyty dvd, nagrane taśmy muzyczne, pliki 
muzyczne do pobierania, serie muzycznych nagrań dźwię-
kowych, nagrane taśmy wideo z nagraniami muzycznymi, 
nagrania wideo z muzyką, do pobrania, okulary, pamięć usb 
[pendrive], odzież, nakrycia głowy, bluzki, bluzy z kapturem, 
bluzy sportowe, bielizna, bokserki, skarpetki, chusty [odzież], 
daszki [odzież], kamizelki, kostiumy, koszule, koszulki bez rę-
kawów, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, 
kurtki, krótkie spodnie, legginsy, paski, podkoszulki, ręka-
wiczki, spodenki, spodnie, stroje sportowe, stroje plażowe, 
swetry, szaliki, szlafroki, szorty, t-shirty z krótkim rękawem, 
topy [odzież], bandany, chustki na głowę, czapki [nakrycia 
głowy], czapki z daszkiem, kaptury [odzież], kominiarki, 
opaski na głowę [odzież], 41 muzyczne usługi wydawnicze 
i usługi w zakresie nagrywania muzyki, usługi wydawnicze 
w zakresie utworów muzycznych, pisanie i publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, usługi w zakresie 
pisania tekstów piosenek, pisanie piosenek, publikowanie 
tekstów muzycznych, publikowanie piosenek, świadczenie 
usług w zakresie studiów nagrań wideo, usługi w zakresie 
transkrypcji muzyki, udostępnianie publikacji elektronicz-
nych on-line z dziedziny muzyki, nie do pobrania, usługi 
pisania tekstów, usługi publikacji, nagrywanie i produkcja 
nagrań dźwiękowych, usługi edycji nagrań audio i wideo, 
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doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, montaż 
lub nagrywanie dźwięku i obrazu, montaż taśm dźwięko-
wych, usługi w zakresie produkcji muzycznej, produkcja 
filmów, produkcja muzycznych filmów wideo, produkcja 
nagrań audiowizualnych, produkcja nagrań dźwiękowych 
i/lub wideo, produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, 
produkcja nagrań dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku 
i obrazu, produkcja piosenek do filmów, realizacja nagrań 
audiowizualnych, realizacja rozrywki na żywo, realizowa-
nie rozrywki w postaci nagrań dźwiękowych, udostępnia-
nie nagrań muzyki cyfrowej, nie do pobrania, z internetu, 
udostępnianie obiektów i sprzętu do studia nagrań, usługi 
produkcji taśm audio, usługi w zakresie nagrań, usługi stu-
dia nagrań, usługi w zakresie muzycznych studiów nagrań, 
usługi w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie mu-
zyki, nagrań wideo i filmów, zapewnianie obiektów i sprzętu 
do studia nagrań, usługi rozrywkowe, usługi miksowania 
muzyki, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
muzycznych, przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie koncertów, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji 
miejsc na koncerty muzyczne, organizowanie wydarzeń 
muzycznych, produkcja koncertów muzycznych, kompono-
wanie muzyki dla osób trzecich, organizowanie konferencji 
związanych z rozrywką, organizowanie konferencji doty-
czących działalności kulturalnej, organizowanie konkursów 
artystycznych, organizowanie konkursów w celach kultural-
nych, organizowanie seminariów związanych z działalnością 
kulturalną, organizowanie seminariów związanych z roz-
rywką, organizowanie wystaw w celach rozrywkowych, or-
ganizowanie wystaw w celach kulturalnych, organizowanie 
zjazdów w celach rozrywkowych, organizowanie zjazdów 
w celach kulturalnych, prezentowanie ścieżek dźwiękowych 
filmów wideo, didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne, do-
starczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, impresariat 
artystyczny, muzyczne widowiska sceniczne wykonywane 
w miejscach przeznaczonych do występów, organizacja 
imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja rozrywek 
muzycznych, organizowanie festiwali, organizowanie wyda-
rzeń muzycznych, organizowanie występów muzycznych 
na żywo, produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących 
występy piosenkarzy, udzielanie informacji w dziedzinie 
muzyki, usługi klubowe [rozrywka], zarządzanie stroną arty-
styczną występów muzycznych.

(210) 506988 (220) 2019 11 21
(731) POLMLEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VITARELLA DI COCO

(531) 05.03.11, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 substytuty mleka, mleko i napoje kokosowe, 
produkty spożywcze seropodobne, produkty spożywcze 
na bazie substytutów mleka.

(210) 507023 (220) 2019 11 21
(731) WYDAWNICTWO SEIDEL-PRZYWECKI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Józefosław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKSPLOATATORA forum

(531) 01.15.15, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 czasopisma elektroniczne, publikacje elek-
troniczne, 16 czasopisma, periodyki, czasopisma branżowe, 
czasopisma fachowe, periodyki drukowane, 35 udostępnie-
nie przestrzeni reklamowej w czasopismach, usługi reklamo-
we, marketingowe i promocyjne, publikowanie materiałów 
i tekstów reklamowych, reklama, usługi prenumeraty.

(210) 507058 (220) 2019 11 22
(731) ZIMNIAK ADAM LOVEAT CATERING DIETETYCZNY, 

Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) love eat CATERING

(531) 02.09.01, 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi barów, restauracji i kawiarni, usługi 
mobilnych restauracji, usługi restauracji szybkiej obsługi, 
usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usłu-
gi w zakresie żywności i napojów na wynos, usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, katering dietetyczny, katering 
eventowy, oferowanie, zapewnianie i serwowanie żywności 
i napojów w restauracjach, barach i kawiarniach, obsługa ga-
stronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor-
tem, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje 
do bezpośredniego spożycia, usługi w zakresie przygotowy-
wania jedzenia i napojów, usługi w zakresie przygotowywa-
nia posiłków i napojów.

(210) 507062 (220) 2019 11 22
(731) DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, KROTOSZYN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mangillo

(531) 26.04.06, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 makarony, makaron spożywczy, makaron 
pełnoziarnisty, makaron razowy, spaghetti, makaron mu-
szelki, makaron nitki, makaron paski, makaron rurki, makaron 
wstążki, zacierka, ravioli, przetwory młynarskie, inne podob-
ne produkty zbożowe, przekąski z produktów zbożowych, 
przetworzone zboża, żywność wytworzona całkowicie lub 
częściowo ze zbóż, przekąski zbożowe, przekąski ryżowe, 
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preparaty zbożowe, płatki zbożowe suszone, musli, płat-
ki śniadaniowe, płatki owsiane, płatki kukurydziane, mąka, 
mąka spożywcza, mąka pszenna, mąka żytnia, mąka kuku-
rydziana, mąka gorczycowa, tapioka, potrawy na bazie mąki, 
żywność na bazie mąki. produkty na bazie mąki, pizze, zapie-
kanki, pierogi, pyzy, kluski, pierogi, kopytka, mrożone wyroby 
mączne, kasze spożywcze, kuskus, kasza manna, ryż, wyroby 
piekarnicze i cukiernicze, bułka tarta.

(210) 507084 (220) 2019 11 22
(731) WOLSKA RENATA P.P.H.U. RENA, Gospodarz
(540) (znak słowny)
(540) LEPTIR
(510), (511) 25 bielizna osobista, bielizna damska, body [bie-
lizna]: bielizna [część garderoby], bielizna dla niemowląt, bieli-
zna dla mężczyzn, bielizna damska typu body, ciepła bielizna 
[z długim rękawem i długimi nogawkami], majtki, majtki dzie-
cięce [odzież], majtki damskie, majtki dla niemowląt, piżamy, 
szlafroki, podomki [szlafroki], koszulki dla dzieci, koszule nocne, 
damskie koszule nocne, okrycia [narzutki] nakładane na koszu-
le nocne, biustonosze, biustonosze miękkie, nieusztywniane, 
biustonosze bez ramiączek, biustonosze samonośne, spodnie, 
spodnie dziecięce, spodnie dresowe, spodnie do piżamy, poń-
czochy, dresy damskie, pasy do pończoch, wyroby pończosz-
nicze, skarpetki, kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, 
kombinezony damskie jednoczęściowe [playsuit], kostiumy 
dla kobiet, kostiumy kąpielowe dla kobiet, buty damskie, leg-
ginsy, halki [bielizna], spodenki, topy [odzież], tuniki, sukienki 
damskie, gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], męska bieli-
zna jednoczęściowa, bokserki, slipy męskie, figi damskie, bluzy 
dresowe, koszulki z krótkim rękawem, koszule do spania, majt-
ki dziecięce [odzież], bluzki, sukienki dla niemowląt i małych 
dzieci, szale, ramiączka do biustonoszy [części odzieży], pod-
wiązki, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi w za-
kresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w za-
kresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzie-
żowych, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą 
odzieży i dodatków odzieżowych, usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z bielizną, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z bielizną, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
świadczone on-line w zakresie odzieży i bielizny.

(210) 507121 (220) 2019 11 25
(731) WDW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 24.01.09, 24.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, 17 artykuły i materiały izolacyjne i zabezpie-
czające, 19 niemetalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne.

(210) 507134 (220) 2019 11 25
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Omecardin
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitar-
ne do celów medycznych, żywność i substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 507135 (220) 2019 11 25
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Femofar
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitar-
ne do celów medycznych, żywność i substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 507136 (220) 2019 11 25
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Kalix
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitar-
ne do celów medycznych, żywność i substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 507137 (220) 2019 11 25
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Omepraz
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitar-
ne do celów medycznych, żywność i substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 507146 (220) 2019 11 12
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) Bielenda 100% PURE VEGAN
(510), (511) 3 maseczki do włosów, szampony, odżywki 
do włosów.

(210) 507153 (220) 2019 11 19
(731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowny)
(540) HERBATY BABCI MALINY
(510), (511) 30 herbata i produkty herbaciane, napoje na ba-
zie herbaty, herbata mrożona, herbata mrożona i mieszanki 
herbaciane w proszku, herbaty ziołowe i napary nie do ce-
lów medycznych.

(210) 507177 (220) 2019 11 25
(731) 4KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Poznań
(540) (znak słowny)
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(540) KK KINDERKRAFT X-MOOV
(510), (511) 12 wózki dziecięce, części i akcesoria do wózków 
dziecięcych.

(210) 507393 (220) 2019 11 29
(731) REMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRUPOWA IZBA

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, dokonywanie rezerwacji 
restauracji i posiłków, oferowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla 
gości, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], or-
ganizowanie bankietów, przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygo-
towywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, 
restauracje oferujące dania na wynos, restauracje serwujące 
wykwintne artykuły spożywcze, restauracje z grillem, rezer-
wacja stolików w restauracjach, serwowanie jedzenia i na-
pojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie 
żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności i napo-
jów w restauracjach i barach, usługi barów i restauracji, usługi 
restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restaura-
cyjne, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi w za-
kresie dostarczania napojów, usługi w zakresie gotowania 
posiłków, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usłu-
gi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi 
w zakresie restauracji [brasserie], usługi w zakresie sprzedaży 
posiłków na wynos, usługi w zakresie żywności i napojów 
na wynos.

(210) 507394 (220) 2019 11 29
(731) REMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPORT CORNER fun & friends restaurant

(531) 02.01.08, 26.11.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, dokonywanie rezerwacji 
restauracji i posiłków, oferowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla 
gości, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], or-
ganizowanie bankietów, przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygo-
towywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, 
restauracje oferujące dania na wynos, restauracje serwujące 
wykwintne artykuły spożywcze, restauracje z grillem, rezer-
wacja stolików w restauracjach, serwowanie jedzenia i na-
pojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie 
żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności i napo-
jów w restauracjach i barach, usługi barów i restauracji, usługi 
restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restaura-

cyjne, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi w za-
kresie dostarczania napojów, usługi w zakresie gotowania 
posiłków, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usłu-
gi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi 
w zakresie restauracji [brasserie], usługi w zakresie sprzedaży 
posiłków na wynos, usługi w zakresie żywności i napojów 
na wynos.

(210) 507396 (220) 2019 11 29
(731) MACTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRUSTED BY PROS

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 akumulatory elektryczne, zasilacze elektrycz-
ne, baterie, ładowarki, urządzenia alarmowe, lasery nie do ce-
lów medycznych, liczniki, liczniki rowerowe, flary i race, race 
do sygnalizacji drogowej, flary ratunkowe, flary alarmowe, 
sygnalizacja świetlna i mechaniczna, oświetlenie sygnaliza-
cyjne, lampy sygnalizacyjne, nakładki sygnalizacyjne, trójkąty 
sygnalizacyjne i ostrzegawcze, tarcze odblaskowe, paski od-
blaskowe, soczewki z tworzywa sztucznego, filtry promieni 
ultrafioletowych, filtry optyczne, okulary ochronne, włączniki 
przyciskowe, 11 lampy: elektryczne, oświetleniowe, uliczne, 
luminescencyjne do oświetlenia, laboratoryjne, górnicze, 
bezpieczeństwa, gazowe, bakteriobójcze do oczyszczania 
powietrza, do akwarium, lampy ultrafioletowe nie do celów 
medycznych, lampy warsztatowe, lampy elektryczne na cho-
inkę, klosze, osłony, reflektory do lamp, palniki, rury i zawie-
szenia do lamp, instalacje do oświetlenia, uchwyty do lamp, 
uchwyty do latarek, urządzenia do oświetlenia pojazdów, 
reflektory i światła do pojazdów, reflektory przeszukujące, 
światła do rowerów, lampy rowerowe, uchwyty rowerowe 
do lamp, race oświetlające, race widmowe, światła odblasko-
we, lampy bezpieczeństwa LED, latarki, czołówki, szperacze, 
najaśnice, latarnie oświetleniowe, latarnie weneckie, żarówki, 
filtry do latarek, filtry do urządzeń oświetleniowych.

(210) 507399 (220) 2019 11 29
(731) REMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STEK CHAŁUPA

(531) 26.03.01, 26.03.23, 26.05.04, 27.05.01
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, dokonywanie rezerwacji 
restauracji i posiłków, oferowanie żywności i napojów dla go-
ści w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości, 
organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizo-
wanie bankietów, przygotowywanie i zaopatrywanie w żyw-
ność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie 
posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje 
oferujące dania na wynos, restauracje serwujące wykwintne 
artykuły spożywcze, restauracje z grillem, rezerwacja stolików 
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w restauracjach, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie 
napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla 
gości, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i ba-
rach, usługi barów i restauracji, usługi restauracji sprzedających 
posiłki na wynos, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji miejsc 
w restauracjach, usługi w zakresie dostarczania napojów, usłu-
gi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie przygoto-
wywania posiłków, usługi w zakresie przygotowywania jedze-
nia i napojów, usługi w zakresie restauracji [brasserie], usługi 
w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi w zakresie 
żywności i napojów na wynos.

(210) 507400 (220) 2019 11 29
(731) REMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAZDOWO KUŹNIA

(531) 26.01.06, 26.04.03, 26.04.07, 27.05.01
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, dokonywanie rezerwacji re-
stauracji i posiłków, oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości, or-
ganizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowa-
nie bankietów, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność 
i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie 
posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje 
oferujące dania na wynos, restauracje serwujące wykwintne 
artykuły spożywcze, restauracje z grillem, rezerwacja stolików 
w restauracjach, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie 
napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla 
gości, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i ba-
rach, usługi barów i restauracji, usługi restauracji sprzedających 
posiłki na wynos, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji miejsc 
w restauracjach, usługi w zakresie dostarczania napojów, usłu-
gi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie przygoto-
wywania posiłków, usługi w zakresie przygotowywania jedze-
nia i napojów, usługi w zakresie restauracji [brasserie], usługi 
w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi w zakresie 
żywności i napojów na wynos.

(210) 507404 (220) 2019 11 29
(731) WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE SPÓŁKA 

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

(531) 20.07.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe i marketingowe świadczo-
ne za pośrednictwem bloga, usługi współpracy z blogerami, 
usługi sprzedaży detalicznej i/albo hurtowej, w tym za po-
średnictwem sieci Internet, oraz usługi w zakresie gromadze-
nia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem 
telekomunikacji następujących towarów: e-booki, czasopi-
sma elektroniczne, publikacje elektroniczne, edukacyjne ma-
teriały do pobrania, podcasty, podcasty do pobrania, książki 
audio, książki zapisane na płytach, nagrania wideo, nagrane 
magnetyczne nośniki danych, dyski optyczne zapisane, na-
grane płyty CD i DVD, magnesy dekoracyjne, magnesy na lo-
dówkę, biżuteria, książki, czasopisma [periodyki], materiały 
drukowane, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, 
publikacje reklamowe, drukowane materiały szkoleniowe, 
drukowane ulotki informacyjne, afisze, plakaty, kalendarze, 
pocztówki, plakaty, zakładki do książek z papieru lub tektu-
ry, zakładki do książek, skórzane zakładki do książek, zakład-
ki i klipsy do znakowania stron, zakładki do książek z metali 
szlachetnych, artykuły piśmiennicze, pióra, długopisy, pisaki, 
ołówki, kredki, papeteria, okładki, obwoluty [artykuły papier-
nicze], ochronne okładki na książki, podpórki do książek, ple-
caki, torby, torby płócienne, podpórki pod książki, podpórki 
do książek [meble], półki [meble], półki na książki, kubki, kufle, 
szklanki, kieliszki, odzież, nakrycia głowy, obuwie, słodycze, 
cukierki, przekąski składające się głównie z produktów zbo-
żowych, napoje bezalkoholowe, 41 edukacja, nauczanie, do-
starczanie informacji edukacyjnych, publikacja materiałów 
edukacyjnych, pisanie i publikowanie tekstów innych niż tek-
sty reklamowe, udostępnianie publikacji on-line, publikacja 
materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub 
Internetu, publikowanie drogą elektroniczną, przygotowy-
wanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferen-
cji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie wykła-
dów, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elek-
tronicznej innych niż do celów reklamowych.

(210) 507413 (220) 2019 11 29
(731) MINDHAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MINDHAND

(531) 02.09.15, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, apa-
raty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, instrumenty 
do użytku w protetyce stomatologicznej, sprzęt i instrumen-
ty chirurgiczne do użytku stomatologicznego, aparaty orto-
pedyczne, protezy ortopedyczne, protezy kończyn, protezy 
stosowane w stomatologii, protezy stosowane w okulistyce, 
materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 28 gry, za-
bawki i akcesoria do zabawy, 44 usługi medyczne.
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(210) 507417 (220) 2019 11 29
(731) MAĆKOWIAK KATARZYNA, Olsztyn;
JERZAK PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOOKS&FUN

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 książki elektroniczne do pobrania, książki audio, 
książki dźwiękowe, książki zapisane na płytach lub taśmach, 
e-booki, oprogramowanie do pobrania, w tym aplikacje, 
nagrania wideo, w tym do pobrania, nagrania audio, w tym 
do pobrania, nagrania z muzyką do pobrania, gry wideo za-
pisane na nośnikach, gry wideo do pobrania, 16 książki, książ-
ki dla dzieci, książeczki do kolorowania, w tym z naklejkami, 
naklejki, przybory szkolne jako artykuły piśmiennicze, zeszy-
ty, zeszyty szkolne, kredki ołówkowe, kredki świecowe, kred-
ki szkolne, flamastry, piórniki, pióra i długopisy, pojemniki 
na długopisy, ołówki, gumki do ścierania, pudełka z farbami 
dla dzieci, bloki papierowe, materiały szkoleniowe i instruk-
tażowe, materiały do modelowania, barwniki do materiałów 
do modelowania, masy specjalne do modelowania, masy 
do modelowania typu slime, tworzywa sztuczne do mo-
delowania, modelina polimerowa, glina do modelowania, 
pasta do modelowania, kleje do użytku artystycznego, kleje 
do celów papierniczych, kleje do materiałów papierniczych 
lub do użytku domowego, kleje z brokatem do celów pi-
śmienniczych, brokat do celów piśmienniczych i biurowych, 
piasek kolorowany do celów rzemieślniczych i artystycz-
nych, wyposażenie dla artystów, rzemieślników i modelarzy, 
35 usługi sprzedaży następujących towarów: książki elektro-
niczne do pobrania, książki audio, książki dźwiękowe, książki 
zapisane na płytach lub taśmach, e-booki, oprogramowanie 
do pobrania, w tym aplikacje, nagrania wideo, w tym do po-
brania, nagrania audio, w tym do pobrania, nagrania z mu-
zyką do pobrania, gry wideo zapisane na nośnikach, gry wi-
deo do pobrania, książki, książki dla dzieci, książeczki do ko-
lorowania, w tym z naklejkami, naklejki, przybory szkolne 
jako artykuły piśmiennicze, zeszyty, zeszyty szkolne, kredki 
ołówkowe, kredki świecowe, kredki szkolne, flamastry, piór-
niki, pióra i długopisy, pojemniki na długopisy, ołówki, gumki 
do ścierania, pudełka z farbami dla dzieci, bloki papierowe, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały do mode-
lowania, barwniki do materiałów do modelowania, masy 
specjalne do modelowania, masy do modelowania typu sli-
me, tworzywa sztuczne do modelowania, modelina polime-
rowa, glina do modelowania, pasta do modelowania, kleje 
do użytku artystycznego, kleje do celów papierniczych, kle-
je do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, 
kleje z brokatem do celów piśmienniczych, brokat do celów 
piśmienniczych i biurowych, piasek kolorowany do celów 
rzemieślniczych i artystycznych, wyposażenie dla artystów, 
rzemieślników i modelarzy, artykuły do zabawy dla dzieci, 
zabawki, zabawkowe zestawy drukarskie, gry, gry planszowe, 
gry quizowe, gry towarzyskie, gry edukacyjne, gry-łamigłów-
ki logiczne, gry karciane, gry elektroniczne, gry mechanicz-
ne, kości do gry, kubki na kości do gry, kubki jako zabawki, 
plastelina do zabawy, ciastolina, zestawy modelarskie, usługi 
prowadzenia sklepów, hurtowni, sklepów internetowych, 
hurtowni internetowych, aukcji internetowych i agencji im-
portowo-eksportowych z towarami wymienionymi w niniej-
szej klasie.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 507429 (220) 2019 12 02
(731) KAŹMIERCZAK BEATA BLUE DESIGN, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLUE DESIGN

(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, rękawiczki, 
apaszki, szale, szaliki, kapelusze, suknie, spódnice, spodnie, 
rękawiczki z dzianiny i z materiałów skóropodobnych, ma-
rynarki, bluzki, sukienki, żakiety, garsonki, komplety odzieży, 
odzież wierzchnia, odzież sportowa, garnitury, koszule, bieli-
zna nocna, bielizna osobista, odzież sportowa, dresy, chusty, 
czapki, ubrania dżersejowe, garnitury, stroje kąpielowe, ką-
pielówki, kurtki, leginsy, odzież ze skóry, odzież z imitacji skó-
ry, okrycia wierzchnie- odzież, pantofle domowe, peleryny, 
piżamy, podkoszulki, pończochy, rajstopy, rajtuzy, skarpetki, 
spodnie, spódnice, sukienki, swetry, szelki do spodni, szlafro-
ki, t-shirty.

(210) 507430 (220) 2019 12 02
(731) NORDIS CHŁODNIE POLSKIE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zielona Góra

(540) (znak słowny)
(540) GREEN NORDIS
(510), (511) 30 lody spożywcze, lody na patyku, desery lodo-
we, rolady lodowe, torty lodowe, lody w kuwetach, sorbety, 
szerbety, konfekcja lodowa.

(210) 507435 (220) 2019 12 02
(731) EURODYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ED EURO DYSTRYBUCJA

(531) 24.15.01, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych.

(210) 507459 (220) 2019 12 02
(731) CHŁODEX MAŁGORZATA I PIOTR NALEWAJA  

SPÓŁKA JAWNA, Gniezno
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Jump Now!

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.04
(510), (511) 41 usługi parku trampolin.

(210) 507460 (220) 2019 12 02
(731) TOPOLSKA ANNA, Dąbrówka; KOLENDA DOMINIK, 

Gołuchów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZONA

(531) 26.13.01, 27.05.01
(510), (511) 37 zarządzanie projektem budowy, zarządzanie 
projektami budowlanymi na terenie budowy, usługi nadzoru 
budowlanego w zakresie projektów budowlanych, nadzór 
budowlany w zakresie projektów inżynierii wodno - lądowej, 
42 usługi architektoniczne i inżynieryjne, usługi architekto-
niczne w zakresie projektowania budynków, usługi architek-
tury wnętrz, wspomagane komputerowo usługi projektowe 
związane z architekturą, opracowywanie projektów budow-
lanych, projektowanie stoisk wystawowych, opracowywanie 
projektów technicznych do projektów budowlanych, usługi 
w zakresie inżynierii budowlanej, usługi w zakresie projekto-
wania technicznego, usługi w zakresie rysunku techniczne-
go, usługi technologiczne i projektowanie w tym zakresie, 
projektowanie oświetlenia krajobrazowego, projektowanie 
mebli, projektowanie mebli biurowych usługi zarządzania 
projektami inżynieryjnymi, zarządzanie projektami archi-
tektonicznymi, planowanie projektu, planowanie budowy 
nieruchomości, usługi w zakresie projektowania wspomaga-
nego komputerowo, usługi doradcze w zakresie architektu-
ry, usługi doradcze w zakresie urbanistyki, usługi doradcze 
w zakresie architektury wnętrz oraz dekoracji wnętrz, do-
radztwo techniczne związane z projektowaniem, doradztwo 
projektowe, doradztwo w zakresie projektowania konstruk-
cyjnego, doradztwo w zakresie projektów technologicz-
nych, doradztwo w dziedzinie automatyzacji biura i miejsca 
pracy, doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego, 
usługi doradcze związane z podaniami o zabudowę terenu, 
dostarczanie raportów inżynieryjnych, oceny techniczne 
związane z projektowaniem, badania architektoniczne, ba-
dania dotyczące budynków, badania dotyczące projektowa-
nia, badania dotyczące planowania urbanistycznego, dostar-
czanie informacji w dziedzinie projektowania architektonicz-
nego za pośrednictwem strony internetowej, projektowanie 
i opracowywanie stron internetowych, opracowywanie 
i utrzymywanie stron internetowych, opracowanie oprogra-
mowania komputerowego, konfiguracja oprogramowania 
komputerowego, opracowywanie kodów komputerowych, 
opracowywanie oprogramowania rzeczywistości wirtual-
nej, opracowywanie oprogramowania komputerowego 
na potrzeby projektowania wspomaganego komputerowo 
produkowania wspomaganego komputerowo- CAD/CAM, 
opracowywanie programów komputerowych zapisywanych 
na nośnikach danych- oprogramowanie przeznaczonych 
do wykorzystania w budownictwie i zautomatyzowanym 
wytwarzaniu- CAD/CAM, projektowanie i rozwój oprogra-

mowania komputerowego, doradztwo w projektowaniu 
stron internetowych, usługi graficzne, usługi związane z pro-
jektowaniem graficznym w zakresie sztuki, projektowanie 
wizualne, projektowanie znaków, grafika artystyczna, pro-
jektowanie graficzne, projektowanie graficzne materiałów 
promocyjnych, projektowanie i projektowanie graficzne 
do tworzenia stron WWW, projektowanie wizytówek, rende-
rowanie grafiki komputerowej- obróbka cyfrowa obrazów, 
usługi w zakresie projektowania komputerowego.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 507464 (220) 2019 12 02
(731) AMICA HANDEL I MARKETING SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Płyty INDUKCJA 2.0

(531) 26.11.12, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 11 domowe urządzenia do gotowania i pod-
grzewania, piekarniki elektryczne i gazowe, domowe kuch-
nie gazowe i elektryczne, indukcyjne płyty grzejne, części 
do wyżej wymienionych towarów w klasie 11.

(210) 507465 (220) 2019 12 02
(731) AMICA HANDEL I MARKETING SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Płyty GAZ 2.0

(531) 01.15.05, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 11 domowe urządzenia do gotowania i pod-
grzewania, piekarniki elektryczne i gazowe, domowe kuch-
nie gazowe i elektryczne, płyty grzejne do gotowania, części 
do wyżej wymienionych towarów w klasie 11.

(210) 507485 (220) 2019 12 02
(731) TOFIL IWONA STORISMA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) storisma

(531) 02.01.01, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe w zakresie odzieży, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzie-
żowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, 
usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów 
odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obu-
wiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, 
pokazy mody w celach handlowych, usługi handlu detalicz-
nego w zakresie akcesoriów mody, 45 zindywidualizowane 
usługi doradztwa w zakresie mody, usługi doradztwa osobi-
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stego w zakresie stylizacji ubioru, usługi zindywidualizowa-
nej stylizacji ubioru, informacje w zakresie mody, udostęp-
nianie informacji o modzie.

(210) 507494 (220) 2019 12 02
(731) LACTALIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.03.01, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mleko, ser, sery niedojrzewające bez dodat-
ków smakowych i z dodatkami smakowymi, przykładowo 
owocowymi, warzywnymi, zbożowymi i czekoladowymi, 
serki homogenizowane, masło, jogurt, jogurty smakowe, na-
poje jogurtowe lub na bazie mleka, kefir, kefiry z dodatkami 
smakowymi, bita śmietana, koktajle mleczne, maślanki, ser-
watki, śmietana, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje 
mleczne fermentowane, zsiadłe mleko, produkty mleczne, 
produkty na bazie mleka takie jak smakowe desery mleczne, 
desery mleczne z dodatkami w postaci czekolady, galaretki, 
bitej śmietany, owoców, miąższu owoców, owoców kandy-
zowanych, wiórków kokosowych, bakalii, skórek owoco-
wych, napoje energetyzujące- energy-drinki na bazie mleka, 
30 wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, czekolada pitna, 
kajmak, jogurt mrożony- lody spożywcze, napoje czekolado-
we z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe 
z mlekiem, lody, puddingi, sorbety i inne jadalne lody.

(210) 507498 (220) 2019 12 02
(731) BRZOZOWSKA ALINA AMANU, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STREET LEGEND

(531) 03.01.04, 29.01.15
(510), (511) 25 bluzy z kapturem, kurtki z kapturem chronią-
ce przed zimnem i wiatrem.

(210) 507501 (220) 2019 12 03
(731) BEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) morning

(531) 01.15.09, 27.05.01
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napo-
je bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy 
i inne preparaty do produkcji napojów, napoje owocowe nie-
alkoholowe, napoje bezalkoholowe, soki i napoje warzywne, 
bezalkoholowe napoje gazowane, napoje wzbogacone do-
datkowymi pierwiastkami śladowymi, napoje z dodatkiem 
witamin, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, woda mi-
neralna- napoje, napoje izotoniczne, napoje owocowe, na-
poje dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje ener-
getyzujące zawierające kofeinę, napoje wzbogacone mine-
rałami nie do celów medycznych, napoje instant, lemoniady, 
napoje na bazie owoców lub warzyw, soki gazowane, soki 
owocowe, soki warzywne, smoothies, soki ze świeżych owo-
ców, owocowe nektary, bezalkoholowe, nektary owocowe, 
bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, syropy do produk-
cji lemoniady, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 
woda litowa, woda sodowa, woda stołowa, piwo.

(210) 507502 (220) 2019 12 03
(731) BEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) morning apple

(531) 01.15.09, 27.05.01
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napo-
je bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy 
i inne preparaty do produkcji napojów, napoje owocowe nie-
alkoholowe, napoje bezalkoholowe, soki i napoje warzywne, 
bezalkoholowe napoje gazowane, napoje wzbogacone do-
datkowymi pierwiastkami śladowymi, napoje z dodatkiem 
witamin, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, woda mi-
neralna- napoje, napoje izotoniczne, napoje owocowe, na-
poje dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje ener-
getyzujące zawierające kofeinę, napoje wzbogacone mine-
rałami nie do celów medycznych, napoje instant, lemoniady, 
napoje na bazie owoców lub warzyw, soki gazowane, soki 
owocowe, soki warzywne, smoothies, soki ze świeżych owo-
ców, owocowe nektary, bezalkoholowe, nektary owocowe, 
bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, syropy do produk-
cji lemoniady, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 
woda litowa, woda sodowa, woda stołowa, piwo.
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(210) 507503 (220) 2019 12 03
(731) BEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) morning orange

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napo-
je bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy 
i inne preparaty do produkcji napojów, napoje owocowe 
niealkoholowe, napoje bezalkoholowe, soki i napoje warzyw-
ne, bezalkoholowe napoje gazowane, napoje wzbogacone 
dodatkowymi pierwiastkami śladowymi, napoje z dodat-
kiem witamin, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, woda 
mineralna [napoje], napoje izotoniczne, napoje owocowe, 
napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje ener-
getyzujące zawierające kofeinę, napoje wzbogacone minera-
łami [nie do celów medycznych], napoje instant, lemoniady, 
napoje na bazie owoców lub warzyw, soki gazowane, soki 
owocowe, soki warzywne, smoothies, soki ze świeżych owo-
ców, owocowe nektary, bezalkoholowe, nektary owocowe, 
bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, syropy do produk-
cji lemoniady, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 
woda litowa, woda sodowa, woda stołowa, piwo.

(210) 507507 (220) 2019 12 03
(731) MIRAI CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otwock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIRAI CLINIC

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 usługi edukacji pozaszkolnej, 42 badania 
naukowe w dziedzinie medycyny i fizjoterapii, prace ba-
dawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny i fizjoterapii, 
43 usługi restauracyjne, usługi gastronomiczne, usługi cate-
ringowe (przygotowywanie i dostarczanie posiłków), usługi 
hotelowe, usługi tymczasowego zakwaterowania, 44 usługi 
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi szpitali, usługi 
medyczne, usługi fizjoterapii.

(210) 507508 (220) 2019 12 03
(731) FINGROW CONSULTING GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FINGROW INSURANCE

(531) 01.15.23, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo 
w sprawach ubezpieczeniowych, informacja o ubezpiecze-
niach.

(210) 507509 (220) 2019 12 03
(731) FINGROW CONSULTING GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKO - BIAŁORUSKI Fundusz Spójności

(531) 03.07.07, 27.05.01, 29.01.15, 26.03.04
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w za-
kresie zarządzania biznesem, usługi doradcze w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem, fakturowanie, usługi podatkowe, 
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
rekrutacja personelu.

(210) 507510 (220) 2019 12 03
(731) AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) NIEBIESKI WRÓBEL
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.

(210) 507511 (220) 2019 12 03
(731) AGROCHEM PUŁAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Człuchów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DobroMag

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 1 nawozy, nawozy dla rolnictwa, 35 publikowa-
nie tekstów reklamowych, sponsorowanych, promocyjnych, 
handlowych, przygotowywanie reklam w tym papierowych, 
radiowych, telewizyjnych, prezentowanie produktów w me-
diach, za pośrednictwem sieci komputerowych, interneto-
wych, on-line, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
promocyjnych, promocja sprzedaży nawozów, preparatów, 
środków chemicznych i agrochemicznych dla osób trzecich, 
organizacja wystaw, targów w celach handlowych lub re-
klamowych, komunikacja marketingowa z wykorzystaniem 
mediów społecznościowych, 44 usługi doradcze z dziedziny 
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.

(210) 507515 (220) 2019 12 03
(731) FINGROW CONSULTING GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FINGROW MEDIA
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(531) 01.15.23, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace 
biurowe.

(210) 507517 (220) 2019 12 03
(731) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 

W BIDZINACH, Bidziny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sarad

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 przetwory z owoców i warzyw, 30 produkty 
z nasion zbóż, w tym ryż, 31 korzenie spożywcze.

(210) 507527 (220) 2019 12 03
(731) HETMANOWSKI TOMASZ ANGORA EXPORT-IMPORT, 

Budzyń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hurtownia odzieży ANGORA SECOND-HAND  

& OUTLET STOCK

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących 
towarów: odzież, obuwie, akcesoria na szyję, nakrycia głowy.

(210) 507529 (220) 2019 12 03
(731) CZAJKOWSKI ADAM NOKON, Borowina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIMPLE HOUSE

(531) 26.04.02, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 malowanie powierzchni budynków, bu-
dowa nieruchomości [budownictwo], usługi generalnych 
wykonawców budowlanych, usługi budowlane, konstruk-
cyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi instalacyjne 
w zakresie rusztowań budowlanych, platform roboczych 
i budowlanych, budowa domów na zamówienie, montaż 
[instalacja] konstrukcji budynków, budowa nieruchomości 
komercyjnych, budowa sklepów: budownictwo, budowa 
budynków na zamówienie, budowa ścian, konsultacje bu-
dowlane, wznoszenie centrów handlowych, odnawianie 
wnętrz budynków, budowa budynków mieszkalnych i ko-
mercyjnych, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń 
budowlanych, montaż izolacji do budynków, usługi bu-
dowlane w zakresie budynków mieszkalnych, budowanie 
nieruchomości, konsultacje w zakresie nadzoru budow-
lanego, usługi budowlane, usługi zarządzania budową, 

budowa bloków mieszkalnych, budowa ścian działowych 
we wnętrzach, malowanie budynków, konserwacja nie-
ruchomości, udzielanie informacji on-line związanych 
ze wznoszeniem budynków, udzielanie informacji zwią-
zanych z odbudową budynków, przygotowywanie terenu 
pod budowę, usługi doradztwa budowlanego, budowa 
pomieszczeń, izolowanie budynków, budowa obiektów 
wypoczynkowych, usługi malowania dekoracyjnego, 
sprzątanie nieruchomości, budowa biur, nadzór nad re-
nowacją budynków, nadzór nad wyburzaniem budynków, 
budowa galerii, udzielanie informacji związanych z kon-
strukcją budynków, zarządzanie projektami na miejscu in-
westycji w zakresie konstruowania budynków, przekształ-
cenie obiektów biznesowych, rozbiórka budynków, budo-
wa fundamentów budynków, sprzątanie placów budowy, 
usługi doradcze w zakresie instalacji pomp, budowanie 
domów, usługi hydrauliczne i szklarskie, udzielanie infor-
macji związanych z renowacją budynków, usługi nadzoru 
budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieru-
chomości, usługi instalacji dachów, sprzątanie budynków 
i terenów przemysłowych, konstrukcja i naprawa budyn-
ków, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nie-
ruchomości przemysłowych, budowa kompleksów bizne-
sowych, usługi izolacyjne, nadzór budowlany, wznoszenie 
budynków i innych konstrukcji, konserwacja i naprawa bu-
dynków, wznoszenie obszarów mieszkalnych, zarządzanie 
projektem budowy, usługi doradcze w zakresie kładzenia 
rur, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, 
budowa części budynków, 42 projektowanie techniczne 
i doradztwo, doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, pro-
fesjonalne doradztwo w zakresie wzornictwa przemysło-
wego, świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz 
budynków, projektowanie budynków przemysłowych, 
doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, 
planowanie [projektowanie] biurowców wielopiętrowych, 
projektowanie pomiarów geodezyjnych, projektowanie 
instalacji i urządzeń przemysłowych, profesjonalne do-
radztwo dotyczące projektowania wnętrz, usługi dorad-
cze związane z projektowaniem budynków, usługi pro-
jektowania, usługi projektowania dotyczące architektury, 
doradztwo techniczne związane z projektowaniem, usługi 
projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, pro-
jektowanie dekoracji wnętrz, usługi projektowe związane 
z nieruchomościami, projektowanie budowlane, plano-
wanie [projektowanie] dobudówek, planowanie [projek-
towanie] budynków, projektowanie systemów inżynierii 
budowlanej, planowanie przestrzenne [projektowanie] 
wnętrz, projektowanie domów, usługi architektonicz-
ne w zakresie projektowania budynków komercyjnych, 
wspomagane komputerowo usługi projektowe związane 
z architekturą, projektowanie przestrzeni biurowych, pro-
jektowanie budynków, planowanie i projektowanie osiedli 
mieszkaniowych, projektowanie działań zaradczych w celu 
usunięcia wad w konstrukcjach, planowanie [projekto-
wanie] restauracji, projektowanie wnętrz komercyjnych, 
usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, 
projektowanie wnętrz budynków, usługi architektoniczne 
w zakresie projektowania budynków przemysłowych, pro-
jektowanie analiz wykonalności w zakresie projektów, oce-
ny techniczne związane z projektowaniem, projektowanie 
centrów handlowych, usługi architektoniczne w zakresie 
projektowania obiektów biurowych, projektowanie hoteli.

(210) 507531 (220) 2019 12 03
(731) CHOSZCZEWSKI DARIUSZ GUN EAGLE 

RUSZNIKARNIA, Ostrołęka
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gun eagle rusznikarnia

(531) 26.01.01, 23.03.01, 23.03.05, 03.07.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 13 broń i amunicja, 35 usługi sprzedaży hur-
towej w związku z bronią, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z bronią, 37 nagwintowywanie luf broni, ponow-
ne czernienie broni, naprawa lub konserwacja broni palnej, 
konserwacja i naprawa broni lotniczej, konserwacja, serwis 
i naprawa systemów broni, udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją broni palnej.

(210) 507533 (220) 2019 12 03
(731) AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) WESOŁY WRÓBEL
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.

(210) 507555 (220) 2019 12 03
(731) WYTWÓRNIA SPRZĘTU ELEKTROENERGETYCZNEGO 

AKTYWIZACJA SPÓŁDZIELNIA PRACY, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A AKTYWIZACJA

(531) 26.01.01, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 sprzęt ochronny do celów elektroenergetycz-
nych, 42 badanie sprzętu elektroenergetycznego, szkolenia 
BHP dla osób związanych z elektroenergetyką.

(210) 507559 (220) 2019 12 03
(731) CHOSZCZEWSKI DARIUSZ GUN EAGLE 

RUSZNIKARNIA, Ostrołęka
(540) (znak słowny)
(540) GUN EAGLE
(510), (511) 13 broń i amunicja, 35 usługi sprzedaży hur-
towej w związku z bronią, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z bronią, 37 nagwintowywanie luf broni, ponow-
ne czernienie broni, naprawa lub konserwacja broni palnej, 
konserwacja i naprawa broni lotniczej, konserwacja, serwis 
i naprawa systemów broni, udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją broni palnej.

(210) 507564 (220) 2019 12 03
(731) MIRAI CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otwock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIRAI CLINIC

(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 41 usługi edukacji pozaszkolnej, 42 badania 
naukowe w dziedzinie medycyny i fizjoterapii, prace ba-
dawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny i fizjoterapii, 
43 usługi restauracyjne, usługi gastronomiczne, usługi cate-
ringowe (przygotowywanie i dostarczanie posiłków), usługi 
hotelowe, usługi tymczasowego zakwaterowania, 44 usługi 
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi szpitali, usługi 
medyczne, usługi fizjoterapii.

(210) 507678 (220) 2019 12 05
(731) AZURIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Klinika 44
(510), (511) 44 opieka zdrowotna, medyczna, pielęgniarska, 
porady w zakresie medycyny estetycznej, wykonywanie za-
biegów medycyny estetycznej, chirurgia plastyczna.

(210) 507713 (220) 2019 12 06
(731) MAJEWSKI DANIEL DM PROMOTION, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEYNN BEAUTY

(531) 27.05.01, 27.05.05
(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 to twarzy, produkty kolorowe do po-
liczków, pudry w kamieniu [kosmetyki], róż, róż bo twarzy, 
szminki do ust, tusz do brwi, tusze do rzęs, wydłużające tu-
sze do rzęs, kremowe mydło do ciała, mydła, mydła do rąk, 
mydła do pielęgnacji ciała, mydła kosmetyczne, mydła w kre-
mie do mycia, mydła 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, 
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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 skóry, 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 skory 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 
figurki  wykonane ze szkła, ozdobne pudelka szklane, sta-
tuetki z porcelany, ceramiki. gliny, terakoty lub szklą, szkło 
ozdobne, pojemniki na pędzelki, szczotki do włosów, szczot-
ki kąpielowe, 24 ręczniki, ręczniki [duże, kąpielowe], ręczniki 
wykonane z materiałów tekstylnych, tekstylne artykuły ką-
pielowe, 35 usługi handlu detalicznego związane z prepara-
tami do włosów, usługi sklepów detalicznych on-line zwią-
zane 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 szkól pielęgnacji urody, 44 doradztwo dotyczące ko-
smetyków, doradztwo dotyczące urody, doradztwo w dzie-
dzinie pielęgnacji ciała i urody, higiena i pielęgnacja urody, 
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 skóry, usługi doradztwa dotyczącego ma-
kijażu świadczonego on-line lub osobiście, usługi doradztw 
a w zakresie pielęgnacji włosów, usługi doradztw a w zakre-
sie makijażu, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania 
makijażu, usługi manicure i pedicure, usługi kosmetyczne 
w zakresie wykonywania makijażu, 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 porad kosmetycz-
nych, usługi w zakresie zabiegów upiększających, usługi wi-
zażystów, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, 
usługi zabiegów pielęgnacji ciała, zabiegi kosmetyczne, za-
biegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twa-
rzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi kosmetyczne 
na ciało, twarz i włosy, zabiegi pielęgnacji urody.

(210) 507715 (220) 2019 12 06
(731) SZUBERT ANNA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARKA WSPIERA MARKĘ

(531) 03.07.17, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie reklam, przy-
gotowywanie reklam prasowych, produkcja materiałów re-
klamowych i reklam, reklama i marketing: publikacja treści 
reklamowych, usługi agencji reklamowych, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, projektowanie ulotek re-
klamowych, doradztwo reklamowe i marketingowe, usługi 
reklamowe i marketingowe, publikowanie materiałów re-
klamowych on-line, usługi reklamowe, marketingowe i pro-
mocyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w In-
ternecie, pokazy [do celów promocyjnych/reklamowych], 
publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, reklama 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
pokazy mody w celach handlowych, pokazy mody w ce-
lach promocyjnych [organizacja -], zapewnianie modelek 
i modeli do celów promocyjnych, usługi modelek i modeli 
do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, organizo-
wanie pokazów mody w celach handlowych, organizacja 
pokazów mody w celach promocyjnych, promowanie wy-
darzeń specjalnych: marketing imprez i wydarzeń, organi-
zowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, or-
ganizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, 
41 organizowanie pokazów na żywo, organizacja pokazów 
mody w celach rozrywkowych, rozrywka w formie poka-
zów mody, usługi edukacyjne związane i modą, organizacja 
pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie 
i prezentowanie pokazów rozrywkowych dotyczących stylu 
i mody, organizowanie i prowadzenie konferencji i kongre-
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sów, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów 
[szkolenia], organizowanie i prowadzenie konkursów [eduka-
cyjnych lub rozrywkowych], organizowanie i prowadzenie 
ceremonii przyznawania nagród, organizowanie konferencji 
dotyczących handlu, organizowanie konferencji w celach 
rekreacyjnych, organizowanie konferencji związanych z re-
klamą, organizowanie konferencji związanych z rozrywką, 
organizowanie konferencji dotyczących rozrywki, organi-
zowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej, 
organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, organizo-
wanie konferencji dotyczących edukacji, organizowanie kon-
kursów edukacyjnych, organizowanie konkursów w celach 
rozrywkowych: organizowanie konkursów w celach szkole-
niowych, organizowanie konkursów w celach kulturalnych, 
organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowa-
nie spotkań i konferencji, organizowanie seminariów i kon-
ferencji, organizowanie seminariów związanych z rozrywką, 
prowadzenie konferencji edukacyjnych, seminaria, usługi 
w zakresie konferencji, produkcja konkursów talentów, usługi 
wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie książek i czaso-
pism, organizowanie wydarzeń muzycznych, organizowanie 
lokalnych wydarzeń kulturalnych, organizowanie konkursów, 
organizacja konkursów edukacyjnych, organizowanie konfe-
rencji, wystaw i konkursów, organizacja konkursów w dzie-
dzinie rozrywki, organizowanie konkursów w celach eduka-
cyjnych, usługi edukacyjne, rozpowszechnianie materiałów 
edukacyjnych, organizacja konferencji edukacyjnych, zapew-
nianie pokazów edukacyjnych, usługi edukacyjne i instrukta-
żowe, imprezy kulturalne, organizowanie festynów w celach 
kulturalnych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, 
organizowanie pokazów w celach kulturalnych, organizowa-
nie wystaw w celach kulturalnych, organizacja imprez kultu-
ralnych i artystycznych, przeprowadzanie aktywności kultu-
ralnych, zapewnianie zajęć kulturalnych, usługi rozrywkowe, 
zajęcia sportowe i kulturalne, usługi wydawnicze i reporter-
skie, wypożyczanie książek, publikowanie książek, warszta-
ty w celach edukacyjnych, warsztaty w celach kulturalnych, 
warsztaty w celach szkoleniowych.

(210) 507716 (220) 2019 12 06
(731) XELLIO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) modu technic

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 42 inżynieria techniczna.

(210) 507717 (220) 2019 12 06
(731) MAJEWSKI DANIEL DM PROMOTION, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEYNN BEAUTY

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.05
(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 to twarzy, produkty kolorowe do po-
liczków, pudry w kamieniu [kosmetyki], róż, róż bo twarzy, 
szminki do ust, tusz do brwi, tusze do rzęs, wydłużające tu-
sze do rzęs, kremowe mydło do ciała, mydła, mydła do rąk, 
mydła do pielęgnacji ciała, mydła kosmetyczne, mydła w kre-
mie do mycia, mydła 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 1 ciała, mleczka do cia-
ła, mleczka kosmetyczne, mleczka nawilżające, mus do pie-
lęgnacji skóry, nielecznicze peelingi do twarzy, nielecznicze 
serum do skory, 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 skóry, 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 skory 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, 
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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 
figurki  wykonane ze szkła, ozdobne pudelka szklane, sta-
tuetki z porcelany, ceramiki. gliny, terakoty lub szklą, szkło 
ozdobne, pojemniki na pędzelki, szczotki do włosów, szczot-
ki kąpielowe, 24 ręczniki, ręczniki [duże, kąpielowe], ręczniki 
wykonane z materiałów tekstylnych, tekstylne artykuły ką-
pielowe, 35 usługi handlu detalicznego związane z prepara-
tami do włosów, usługi sklepów detalicznych on-line zwią-
zane 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 szkól pielęgnacji urody, 44 doradztwo dotyczące ko-
smetyków, doradztwo dotyczące urody, doradztwo w dzie-
dzinie pielęgnacji ciała i urody, higiena i pielęgnacja urody, 
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 skóry, usługi doradztwa dotyczącego ma-
kijażu świadczonego on-line lub osobiście, usługi doradztw 
a w zakresie pielęgnacji włosów, usługi doradztw a w zakre-
sie makijażu, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania 
makijażu, usługi manicure i pedicure, usługi kosmetyczne 
w zakresie wykonywania makijażu, 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 porad kosmetycz-
nych, usługi w zakresie zabiegów upiększających, usługi wi-
zażystów, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, 
usługi zabiegów pielęgnacji ciała, zabiegi kosmetyczne, za-
biegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twa-
rzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi kosmetyczne 
na ciało, twarz i włosy, zabiegi pielęgnacji urody.

(210) 507719 (220) 2019 12 06
(731) XELLIO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) modu PROTECT

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 42 inżynieria techniczna.

(210) 507720 (220) 2019 12 06
(731) XELLIO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) modu HALE

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 42 inżynieria techniczna.

(210) 507722 (220) 2019 12 06
(731) MAJEWSKI DANIEL DM PROMOTION, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEYNN BEAUTY

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 3 dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne], 
kremy perfumowane, perfumowane kosmetyki w aerozo-
lu do ciała, perfumowane wody toaletowe, perfumy, spraye 
do ciała, woda perfumowana, woda toaletowa, zapachowe 
kremy i płyny do pielęgnacji ciała, zapachy, balsamy samoopa-
lające [kosmetyki], błyszczyki do ust, brokat do twarzy, brokat 
do twarzy i ciała, cienie do powiek, etui na szminkę, eyelinery, 
eyelinery w ołówku, fluid do makijażu, kleje do sztucznych rzęs, 
włosów i paznokci, kolorowe kosmetyki do oczu, kompaktowe 
kosmetyki do makijażu, korektor do twarzy, kosmetyczne pu-
dry do twarzy, kosmetyki brązująco - opalizujące, kosmetyki 
do brwi, kosmetyki do ust, kredki do makijażu, kredki do ust, kre-
my kosmetyczne, ołówki do brwi, palety błyszczyków do ust, 
palety cieni do powiek, prasowany puder to twarzy, produkty 
kolorowe do policzków, pudry w kamieniu [kosmetyki]] róż, róż 
do twarzy, szminki do ust, tusz do brwi, tusze do rzęs wydłu-
żające tusze do rzęs, kremowe mydło do ciała, mydła, mydła 
do rąk, mydła do pielęgnacji ciała, mydła kosmetyczne, mydła 
w kremie do mycia, mydła płynie do kąpieli, peelingi złuszcza-
jące do stop peelingi złuszczające do rąk, szampony do ciała, 
żele do użytku kosmetycznego żele pod prysznic, aromatyczne 
olejki do kąpieli, kule do kąpieli nasączone kosmetykami, olej-
kami 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, dezodo-
ranty, balsamy do ciała, balsamy do rąk, balsamy do stop [nie-
lecznicze], balsamy do ust, błoto kosmetyczne do ciała, emulsje 
do wzmacniania paznokci, kosmetyczne maski błotne, koncen-
traty nawilżające [kosmetyki], kosmetyczne peelingi do ciała, 
kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyki do paznokci, kre-
my do rąk, kremy do twarzy, kremy do aromaterapii, kremy 
do ciała, kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, 
kremy perfumowane, kremy po goleniu, kremy ujędrniające 
skórę, lakiery do paznokci, maseczki do ciała, maseczki do stóp 
do pielęgnacji skóry, maseczki do twarzy, maseczki nawilżają-
ce, maseczki oczyszczające, maseczki upiększające do twarzy, 
maseczki z glinki do skóry, masło do ciała, masło do rąk i ciała, 
mleczka do ciała, mleczka kosmetyczne, mleczka nawilżają-
ce, mus do pielęgnacji skóry, nielecznicze peelingi do twarzy, 
nielecznicze serum do skóry, odżywki do paznokci, odżywki 
do ust, olejki do ciała, olejki do opalania j peelingi złuszczające 
do ciała, peelingi złuszczające do twarzy, pianka do czyszczenia, 
płyn do golenia, płyn do kąpieli, płyn do twarzy, płyn tonizują-
cy do twarzy, ciała i rąk, płyny do golenia, płyny oczyszczające, 
preparaty kosmetyczne do samo opalania, proszki do kąpieli, 
puder do ciała, rzęsy, rzęsy sztuczne, serum do twarzy do ce-
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lów kosmetycznych, preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry 
[peelingi], sole do kąpieli, szminki w kremie do ust, toniki do skó-
ry, toniki do twarzy [kosmetyki], zapachowe kremy do ciała, żele 
do twarzy, żele oczyszczające, balsam do włosów, kosmetycz-
ne płyny do włosów, kremy odżywcze, maseczki do włosów, 
odżywki do włosów, odżywki nawilżając do włosów, odżywki 
pielęgnacyjne do włosów, pianka do włosów, pianka do styliza-
cji włosów, płyny do stylizacji włosów, płyny ochronne do wło-
sów, preparaty do układania włosów, preparaty kosmetyczne 
do włosów i skóry głowy, serum do włosów, szampony do wło-
sów, szampony z odżywką do włosów, balsamy do golenia, pły-
ny po goleniu, 4 świece perfumowane, świece zapachowe, za-
pachowe świece aromaterapeutyczne, 10 rękawice do masażu, 
21 aplikatory do kosmetyków, aplikatory do makijażu, aplikatory 
do makijażu oczu, aplikatory do nakładania makijażu na oczy, 
atomizery do perfum, dozowniki do kosmetyków, dozowniki 
do mydła w płynie [do celów domowych], dozowniki mydła, 
dozowniki produktów do mycia ciała, dozowniki szamponu, 
flakony na perfumy, gąbeczki do nakładania 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 kosmetyczne, przybory toaletowe, przyrządy ręczne 
do nakładania kosmetyków, puderniczki [pojemniczki], ręka-
wice do peelingu, rozpylacze do perfum, szczoteczki do brwi, 
szczoteczki do rzęs, szczoteczki do tuszu do rzęs, szczotki kąpie-
lowe, artykuły porcelanowe dla celów dekoracyjnych, ozdobne 
figurki wykonane ze szkła, ozdobne pudełka szklane, statuetki 
z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, szkło ozdobne, 
pojemniki na pędzelki, szczotki do włosów, szczotki kąpielo-
we, 24 ręczniki, ręczniki [duże kąpielowe], ręczniki wykonane 
z materiałów tekstylnych, tekstylne artykuły kąpielowe, 35 usłu-
gi handlu detalicznego związane z preparatami do włosów, 
usługi sklepów detalicznych on-line związane z produktami 
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży detalicz-
nej świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, 
41 instruktaż w zakresie pielęgnacji ciała, nauczanie w zakre-
sie pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, 
szkolenia w zakresie kosmetyki i urody, usługi szkol pielęgnacji 
urody, 44 doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo do-
tyczące urody, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, 
higiena i pielęgnacja urody, konsultacje dotyczące kosmetyków, 
manicure, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, na-
kładanie produktów kosmetycznych na ciało, salony piękności, 
udzielanie informacji o urodzie, udzielanie informacji w dziedzi-
nie stylizacji włosów, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, 
usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze 
związane z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa dotyczącego 
makijażu świadczonego on-line lub osobiście, usługi doradz-
twa w zakresie pielęgnacji włosów, usługi doradztwa w zakresie 
makijażu, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makija-
żu, usługi manicure i pedicure, usługi kosmetyczne w zakresie 
wykonywania makijażu, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, 
usługi pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji stóp, usługi pie-
lęgnacji 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, usłu-
gi w zakresie porad kosmetycznych, usługi w zakresie zabiegów 
upiększających, usługi wizażystów, usługi zabiegów kosmetycz-
nych na twarz i ciało, usługi zabiegów pielęgnacji ciała, zabiegi 
kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosme-
tyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi 
kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, zabiegi pielęgnacji urody.

(210) 507724 (220) 2019 12 06
(731) XELLIO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) modu SYSTEM

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 42 inżynieria techniczna.

(210) 507726 (220) 2019 12 06
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) STESTAFIL
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania 
u ludzi.

(210) 507728 (220) 2019 12 06
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) VIRIBRET
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne do leczenia chorób 
dróg oddechowych, wziewne preparaty farmaceutyczne 
do leczenia chorób i zaburzeń układu oddechowego, prepa-
raty farmaceutyczne do leczenia astmy.

(210) 507730 (220) 2019 12 06
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) EFFISPIR
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne do leczenia chorób 
dróg oddechowych, wziewne preparaty farmaceutyczne 
do leczenia chorób i zaburzeń układu oddechowego, prepa-
raty farmaceutyczne do leczenia astmy.

(210) 507733 (220) 2019 12 06
(731) TKOCZ DARIUSZ, SIDEK JACEK BUCHCIK  

SPÓŁKA CYWILNA, Bieruń
(540) (znak słowny)
(540) BUCHCIK
(510), (511) 30 kluski gotowane na parze, kluski na parze 
nadziewane, pampuchy (kluski gotowane na parze), knedle 
czeskie (nie ziemniaczane), produkty zbożowe gotowane 
na parze, wyroby mączne gotowane na parze, gotowe da-
nia na bazie produktów zbożowych i mąki do gotowania 
na parze.

(210) 507735 (220) 2019 12 06
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) NORMAZONID
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne do leczenia chorób 
dróg oddechowych, wziewne preparaty farmaceutyczne 
do leczenia chorób i zaburzeń układu oddechowego, prepa-
raty farmaceutyczne do leczenia astmy.

(210) 507739 (220) 2019 12 06
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
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(540) ADABABY
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne prze-
ciwgorączkowe, przeciwbólowe i przeciwzapalne.

(210) 507741 (220) 2019 12 06
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) ADAMED PHARMA
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, kosmetyki, płyny 
do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 prepara-
ty i substancje farmaceutyczne, preparaty medyczne, preparaty 
weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, żyw-
ność dietetyczna do celów leczniczych, dietetyczna żywność 
przystosowana do celów medycznych, preparaty i substancje 
lecznicze, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla lu-
dzi, suplementy diety dla zwierząt, materiały opatrunkowe, 
środki odkażające, 42 prace badawcze w zakresie poszukiwa-
nia nowych i rozwijania znanych molekuł oraz ich stosowania 
w medycynie, badania dotyczące leków, badania dotyczące 
środków farmaceutycznych, badania naukowe w zakresie me-
dycyny, prace badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, 
badania naukowe do celów medycznych w zakresie chorób 
nowotworowych, badania i rozwój w dziedzinie przemysłu far-
maceutycznego, projektowanie i opracowywanie technologii 
medycznej, projektowanie i opracowywanie medycznej apa-
ratury diagnostycznej, udostępnianie informacji naukowych 
w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, udzielanie 
informacji i danych związanych z badaniami i rozwojem me-
dycznym, udzielanie informacji na temat badań medycznych 
i naukowych w dziedzinie farmaceutyków i badań klinicznych, 
naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, 
przemysłowa analiza i prace badawcze w dziedzinie medycy-
ny i farmacji, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu 
i oprogramowania, analizy chemiczne, badania biologiczne, 
badania chemiczne, badania w dziedzinie kosmetyki, projekto-
wanie opakowań, doradztwo związane z badaniami farmaceu-
tycznymi i opracowywaniem produktów farmaceutycznych.

(210) 507754 (220) 2019 12 06
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TĘCZOWE KREACJE

(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 masy plastyczne do zabawy, 28 zabawki, gry 
i przedmioty do zabawy.

(210) 507757 (220) 2019 12 06
(731) PW EKOAMRET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowny)
(540) CELAWEREX
(510), (511) 1 materiały filtracyjne [preparaty chemiczne], 
materiały filtracyjne [substancje mineralne].

(210) 507760 (220) 2019 12 06
(731) POLSKI TEATR TAŃCA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI TEATR TAŃCA

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 02.01.30
(510), (511) 41 publikacja broszur, publikacja czasopism, 
multimedialne wydania publikacji elektronicznych, muzycz-
ne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania mu-
zyki, pisanie scenariuszy, publikacja kalendarzy, publikacja 
materiałów edukacyjnych, publikacje multimedialne, publi-
kowanie fotografii, publikowanie książek edukacyjnych, pu-
blikowanie nut, publikowanie książek związanych z rozryw-
ką, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie 
piosenek, publikowanie scenariuszy do użytku teatralnego, 
publikowanie recenzji, publikowanie tekstów edukacyjnych, 
usługi w zakresie transkrypcji muzyki, usługi wydawnicze, 
usługi wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, do-
starczanie informacji na temat aktywności kulturalnych, 
impresariat teatralny, imprezy kulturalne, imprezy taneczne, 
informacja o rozrywce, informacje dotyczące działalności 
kulturalnej, koncerty muzyczne, kierownictwo artystyczne 
artystów estradowych, kształcenie i szkolenia w dziedzinie 
muzyki i rozrywki, muzyczne widowiska sceniczne wyko-
nywane w miejscach przeznaczonych do występów, obozy 
letnie w zakresie rozrywki i edukacji, obsługa koncertów mu-
zycznych, organizacja i prezentacja przedstawień na żywo, 
organizacja i prezentacja widowisk, organizacja i prowa-
dzenie balów, organizacja i przeprowadzanie aktywności 
kulturalnych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozryw-
kowych, organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycz-
nych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, orga-
nizacja imprez rozrywkowych, organizacja konkursów mu-
zycznych, organizacja widowisk, organizacja występów roz-
rywkowych na żywo, organizowanie festiwali, organizowanie 
festynów w celach edukacyjnych, organizowanie festynów 
w celach kulturalnych, organizowanie i prowadzenie koncer-
tów, organizowanie imprez muzycznych, organizowanie im-
prez tanecznych, organizowanie koncertów, organizowanie 
konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie, produkcja 
i wystawianie spektakli teatralnych, organizowanie przedsta-
wień, organizowanie spektakli rozrywkowych, organizowa-
nie widowisk muzycznych, organizowanie widowisk scenicz-
nych, organizowanie wydarzeń muzycznych, planowanie 
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, pokazy baletowe, 
pokazy filmowe, pokazy taneczne na żywo, prezentacja dzieł 
teatralnych, prezentacja koncertów, prezentacja przedsta-
wień na żywo, prezentacja recitali, produkcja nagrań audio 
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, 
produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy 
tancerzy, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
produkcja przedstawień, produkcja sztuk scenicznych, pro-
dukcje teatralne, przedstawienia baletowe, przedstawienia 
muzyczne, studia tańca, teatralne widowiska sceniczne wy-
konywane w miejscach przeznaczonych do występów, udo-
stępnianie obiektów i sprzętu kinematograficznego lub te-
atralnego, udostępnianie obiektów i sprzętu do pokazywa-
nia filmów, widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń 
edukacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu do tańca, 
udostępnianie obiektów i sprzętu teatralnego, usługi agencji 
rezerwujących miejsca na przedstawienia teatralne, usługi 
artystów estradowych, usługi edukacyjne i instruktażowe, 
usługi festiwali muzycznych, usługi informacyjne związane 
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z rozrywką, usługi koncertów muzycznych, usługi prezentacji 
audiowizualnych do celów rozrywkowych, usługi rozrywko-
we świadczone przez artystów scenicznych, usługi teatralne, 
usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie 
kultury, usługi w zakresie produkcji widowisk, usługi w za-
kresie sal tanecznych, widowiska muzyczne, widowiska te-
atralne i widowiska muzyczne, występy taneczne, muzycz-
ne i dramatyczne, zarządzanie stroną artystyczną spektakli 
teatralnych, zarządzanie stroną artystyczną występów mu-
zycznych, zarządzanie koncertami, edukacja.

(210) 507772 (220) 2019 12 07
(731) PIWKO MACIEJ MM STUDIO, Świdnik
(540) (znak słowny)
(540) Kontroleo
(510), (511) 42 monitoring systemów komputerowych przy 
użyciu dostępu zdalnego.

(210) 507773 (220) 2019 12 07
(731) GOLDEN RULES ZMYSŁOWSKI KĘSKA-JONIEC 

SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOLDEN RULES

(531) 29.01.12, 27.05.01, 25.01.25
(510), (511) 14 akcesoria do biżuterii, amulety, biżuteria i wy-
roby jubilerskie, biżuteria na ciało, biżuteria sztuczna, biżuteria 
szlachetna, biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria z two-
rzyw sztucznych, biżuteria z tworzyw sztucznych, imitacja 
biżuterii, imitacje kamieni szlachetnych, kamienie szlachetne, 
perły, metale szlachetne i ich imitacje, kasetki na biżuterię, 
kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, ozdoby [bi-
żuteria], ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półsz-
lachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, ozdoby 
z biżuterii sztucznej, posągi i figurki wykonane z lub pokryte 
szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami 
i ich imitacjami, przyrządy do mierzenia czasu, pudełka na bi-
żuterię i pudełka na zegarki, saszetki na biżuterię do składowa-
nia, szkatułki na biżuterię, sztuczna biżuteria, woreczki na biżu-
terię dopasowane, wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie.

(210) 507778 (220) 2019 12 08
(731) VC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wełnica

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKS START GNIEZNO

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 16 czcionki drukarskie, matryce, papier, papiero-
we artykuły piśmienne, papierowe wyroby artystyczne, biu-
rowe artykuły papiernicze, papier na artykuły spożywcze, 
artykuły papiernicze do pisania, karton, karton opakowanio-
wy, pojemniki kartonowe, opakowania kartonowe, pudła 
kartonowe, wypełnienie z papieru lub kartonu, etykiety z pa-
pieru lub kartonu, pudełka z papieru lub kartonu, tablice 
ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, szyldy z papieru lub 
z kartonu, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, druki, mate-
riały introligatorskie, fotografie, artykuły biurowe, biurowe 
artykuły papiernicze, aktówki jako artykuły biurowe, segrega-
tory, teczki jako artykuły biurowe, nawilżacze jako artykuły 
biurowe, identyfikatory, bloczki karteczek samoprzylepnych, 
przenośne zestawy drukarskie, tacki na dokumenty, teczki 
na dokumenty, kasetki na papeterię, falcerki do papieru, zwi-
jacze do identyfikatorów, etui na identyfikatory, korektory 
w taśmie, dozowniki taśmy przylepnej, noże do papieru, ko-
rektory w płynie, pióra i długopisy, sortowniki jako stojaki 
na dokumenty, nawilżacze do powierzchni klejących, ochro-
na gumowa na palce, taśmy do przenośnych drukarek ety-
kiet, klipsy do etui na identyfikatory, papier, papier firmowy, 
gumki do ścierania, koszulki na dokumenty do użytku biuro-
wego, koszulki do przechowywania zbiorów, skoroszyty, sko-
roszyty do dokumentów, przekładki do dokumentów, po-
jemniki na biurko, stojaki biurkowe na wizytówki, pojemniki 
na korespondencję, papier do korespondencji, teczki na ko-
respondencję, stojaki na korespondencję, podstawki na ko-
respondencję, okładki, obwoluty, dziurkacze do papieru, 
dziurkacze do użytku biurowego, rozszywacze, zszywacze, 
zszywki biurowe, zakładki, kleje do celów domowych, kleje 
do użytku biurowego, taśma klejąca, przyborniki na biurko, 
podkładki na biurko, pinezki, szpilki do znakowania, klipsy 
do papieru, nożyki do otwierania listów, podajniki do taśmy 
klejącej, zwilżacze końcówek palców będące przyborami 
biurowymi, linijki, temperówki, tusze do pieczątek, zbiorniki 
z tuszem, poduszki nasączone tuszem, pióra kulkowe, pióra 
wieczne, zestawy piór i długopisów, tusz do wiecznych piór, 
zbiorniczki z tuszem do wiecznych piór, wkłady atramento-
we, wkłady do długopisów, grafity do ołówków, ołówki, na-
boje z atramentem do przyborów piśmienniczych, atrament 
do narzędzi piśmienniczych, tablice na notatki, tablice su-
chościeralne, tablice magnetyczne do planowania zajęć 
i spotkań, markery, pisaki, pojemniki na markery, wkłady 
do markerów, markery do ścierania na mokro, gąbki do tablic 
suchościeralnych, kalka kopiująca, papierowe identyfikatory 
imienne, kalendarze, podkładki na biurko z kalendarzem, or-
ganizery do użytku biurowego, koperty, samoprzylepne ety-
kiety drukowane, gumki, notesy, notatniki, niszczarki doku-
mentów jako maszyny biurowe, maszyny biurowe do bindo-
wania papieru, urządzenia do laminowania dokumentów 
do użytku biurowego, gilotyny do papieru, maszyny do ko-
pertowania do użytku biurowego, materiały przeznaczone 
dla artystów, ryty artystyczne, obrazy artystyczne, sztalugi 
dla artystów, płótna dla artystów, pióra dla artystów, pastele 
dla artystów, blejtramy dla artystów, ołówki dla artystów, od-
bitki artystyczne graficzne, papierowe wyroby artystyczne, 
pędzle malarskie dla artystów, węgiel rysunkowy dla arty-
stów, kleje do użytku artystycznego, sztalugi do użytku 
przez artystów, kreda do użytku przez artystów, materiały 
do modelowania dla artystów, zestawy do malowania dla 
artystów, miseczki na farby wodne dla artystów, materiały 
przeznaczone dla artystów, ryty artystyczne, obrazy arty-
styczne, sztalugi dla artystów, płótna dla artystów, pióra dla 
artystów, pastele dla artystów, blejtramy dla artystów, ołówki 
dla artystów, odbitki artystyczne graficzne, papierowe wyro-
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by artystyczne, pędzle malarskie dla artystów, węgiel rysun-
kowy dla artystów, kleje do użytku artystycznego, sztalugi 
do użytku przez artystów, kreda do użytku przez artystów, 
materiały do modelowania dla artystów, zestawy do malo-
wania dla artystów, miseczki na farby wodne dla artystów, 
diagramy, drukowane instrukcje dotyczące metod naucza-
nia, drukowane materiały edukacyjne, drukowane materiały 
w zakresie kursów korespondencyjnych, karty, książki eduka-
cyjne, mapy, materiały edukacyjne i instruktażowe, podręcz-
niki edukacyjne, podręczniki instruktażowe, podręczniki 
użytkownika, zeszyty ćwiczeń, folia z tworzyw sztucznych 
do pakowania, arkusze z tworzyw sztucznych do pakowania, 
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, worki z two-
rzyw sztucznych do pakowania, torby z tworzyw sztucznych 
do pakowania, 25 odzież, odzież damska, odzież męska, 
odzież dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, topy, odzież 
wierzchnia dla kobiet i mężczyzn, odzież wierzchnia dla 
dziewcząt i chłopców, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież 
sportowa, odzież wieczorowa, odzież treningowa, odzież 
do spania, sukienki, suknie, t-shirty, koszulki, bluzy, bluzki, 
spódnice, koszule, spodnie, bielizna damska, bielizna męska, 
bielizna dziecięca, kurtki, skarpetki, obuwie, obuwie sporto-
we, obuwie codzienne, obuwie rekreacyjne, obuwie piłkar-
skie, obuwie do uprawiania sportów, obuwie męskie i dam-
skie, nakrycia głowy, daszki jako nakrycia głowy, czapki jako 
nakrycia głowy, sportowe nakrycia głowy inne niż kaski, opa-
ski na głowę, termoaktywne nakrycia głowy, 28 zabawki, za-
bawki drewniane, kolejki zabawki, zabawki pluszowe, zabaw-
ki wypchane, zabawki mówiące, zabawki muzyczne, zabawki 
elektroniczne, zabawki bujane, zabawki bambusowe, zabaw-
ki dmuchane, zabawki nakręcane, zabawki giętkie, zabawki 
inteligentne, zabawki modułowe, zabawki edukacyjne, robo-
ty zabawkowe, zabawki budowlane, zabawki do wanny, za-
bawki zawierające skarbonki, mechaniczne zabawki akcji, 
zabawki na baterie, odbijające się zabawki, zabawki tryskają-
ce wodą, zabawki do wody, zabawki do jeżdżenia, zabawki 
do pchania, zabawki do szkicowania, zabawki do piaskowni-
cy, zabawki do boksowania, zabawki do piasku, zabawki 
do rysowania, zabawki na kółkach, inteligentne pluszowe 
zabawki, zabawki zdalnie sterowane, nakręcane chodzące 
zabawki, zabawki z tkanin, zabawki do ciągnięcia, zabawki 
sterowane radiowo, zabawki dla niemowląt, zabawki dla 
dzieci, zabawki wypchane ziarenkami, zabawki do ściskania, 
wieloczęściowe zabawki konstrukcyjne, zabawki z metalu, 
zabawki mechaniczne z metalu, elektroniczne zabawki 
do nauki, zabawki akcji na baterie, zdalnie obsługiwane lata-
jące zabawki, dmuchane zabawki do jeżdżenia, zabawki 
w kształcie zwierząt, piszczące zabawki do ściskania, zabawki 
konstrukcyjne zazębiające się, zabawki wykonane z drewna, 
wielofunkcyjne zabawki dla niemowląt, zabawki z tworzyw 
sztucznych, nadmuchiwane zabawki do basenu, zabawki 
wykonane z gumy, nadmuchiwane zabawki do kąpieli, za-
bawki typu fidget spinner, helikoptery zabawki sterowane 
radiowo, zabawki do piętrowego układania, zabawki rozwo-
jowe dla niemowląt, zwierzęta zabawki napędzane silnikiem, 
zabawki w postaci puzzli, wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, 
zabawki związane z magią, zabawki - pojazdy sterowane 
elektronicznie, zdalnie sterowane zabawki elektroniczne, na-
dmuchiwane zabawki przypominające pojazdy powietrzne, 
zabawki uruchamiane za pomocą dźwigni, nadmuchiwane 
zabawki z cienkiej gumy, zabawki na kółkach napędzane pe-
dałami, nadmuchiwane zabawki w postaci łódek, zabawki, 
które po otworzeniu wyskakują, zabawki sprzedawane w for-
mie zestawów, zabawki do użytku na zewnątrz, zabawki 
w postaci urządzeń domowych, zabawki przystosowane 
do celów edukacyjnych, zabawki do użytku w basenach, za-
bawki do jeżdżenia bez napędu silnikowego, zabawki do za-

wieszania w łóżeczkach dziecięcych, zabawki w postaci imi-
tacji artykułów spożywczych, zabawki w postaci mechanicz-
nych dozowników słodyczy, zabawki do użytku w wózkach 
dziecięcych, zabawki w postaci przekształcanych pojazdów-
-robotów, roboty zabawki sterowane za pomocą radia, prze-
nośne gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, 
zabawki imitujące przedmioty używane przez dorosłych 
w życiu codziennym, gry, gry elektroniczne, gry sportowe, 
gry quizowe, gry fabularne, gry karciane, gry towarzyskie, gry 
planszowe, ozdoby choinkowe, przyrządy gimnastyczne, ob-
ręcze gimnastyczne, piłki gimnastyczne, stołki gimnastycz-
ne, pałki gimnastyczne, konie gimnastyczne, skrzynie gimna-
styczne, artykuły gimnastyczne, odskocznie do gimnastyki, 
gimnastyczne drążki poziome, poręcze równoległe do gim-
nastyki, liny do gimnastyki rytmicznej, wstążki do gimnastyki 
artystycznej, przenośny domowy sprzęt gimnastyczny, przy-
rządy gimnastyczne do rozciągania, ławki do użytku gimna-
stycznego, drążki do ćwiczeń, artykuły sportowe, drążki 
do hantli do podnoszenia ciężarów, ekspandery do klatki 
piersiowej, ergometry wioślarskie, gimnastyczne drążki po-
ziome, gryfy do hantli do podnoszenia ciężarów, hantle, han-
tle do podnoszenia ciężarów, hantle kettlebell, ławki do ćwi-
czeń, ławki do ćwiczenia mięśni brzucha, ławki do podno-
szenia ciężarów, ławki do użytku sportowego, maszyny 
do ćwiczeń sprawnościowych, maszyny do ćwiczeń fizycz-
nych wyposażone w ciężarki, maszyny do przysiadów, plat-
formy do ćwiczeń, poręcze równoległe do gimnastyki, przy-
rządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, przyrządy stosowa-
ne w kulturystyce, ręcznie obsługiwane obręcze do ćwiczeń 
oporowych na górne i dolne partie ciała, ręczne trenażery 
nóg, sprzęt do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, 
sprzęt do ćwiczeń fizycznych obsługiwany ręcznie, sprzęt 
do treningów sportowych, sprzęt sportowy, stojaki do przy-
siadów, sztangi do podnoszenia ciężarów, trenażery mięśni 
brzucha, trenażery eliptyczne, uchwyty do podnoszenia cię-
żarów, uchwyty do artykułów sportowych, uchwyty do ro-
bienia pompek, urządzenia do ćwiczeń fizycznych, urządze-
nia do kulturystyki, urządzenia do wzmacniania ciała, 32 piwo 
i produkty piwowarskie, piwo rzemieślnicze, piwo pszenicz-
ne, piwo słodowe, piwo bezalkoholowe, piwo pełne jasne, 
piwo typu saison, piwo typu koźlak, czarne piwo, piwo 
o smaku kawy, piwo jasne typu ale, korzenne piwa, piwa 
smakowe, napoje na bazie piwa, piwa o małej zawartości al-
koholu, porter, stout, indyjskie piwa jasne ale, napoje bezal-
koholowe o smaku piwa, shandy jako napój składający się 
z piwa i lemoniady, mineralizowane piwa, drinki na bazie 
piwa, soki, soki gazowane, organiczny sok owocowy, soki 
owocowe, mieszane soki owocowe, skoncentrowane soki 
owocowe, gazowane soki owocowe, koncentraty soków 
owocowych, napoje zawierające głównie soki owocowe, na-
poje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, syropy 
do wyrobu napojów, syropy do napojów, syropy do sporzą-
dzania smakowych wód mineralnych, syropy do wytwarza-
nia napojów bezalkoholowych, woda, woda niegazowana, 
woda aromatyzowana, woda mineralna, woda źródlana, 
woda wzbogacona odżywczo, gazowana woda mineralna, 
esencje do produkcji napojów, ekstrakty chmielu do produk-
cji piwa, preparaty do produkcji wody gazowanej, proszki 
do produkcji napojów bezalkoholowych, syropy do produk-
cji napojów aromatyzowanych owocami, 35 reklama, usługi 
w zakresie reklamy, kompilacja reklam, rozpowszechnianie 
reklam, przygotowywanie reklam, publikacja reklam, produk-
cja materiałów reklamowych i reklam, usługi reklamy graficz-
nej, usługi reklamy zewnętrznej, przygotowywanie doku-
mentów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamo-
wych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, przygoto-
wywanie ulotek reklamowych, projektowanie ulotek rekla-
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mowych, projektowanie broszur reklamowych, projektowa-
nie logo reklamowych, przygotowywanie materiałów rekla-
mowych, przygotowywanie kampanii reklamowych, two-
rzenie reportaży reklamowych, redagowanie tekstów rekla-
mowych, reprodukcja materiału reklamowego, wykonywa-
nie materiałów reklamowych, produkcja materiałów rekla-
mowych, projektowanie materiałów reklamowych, uaktual-
nianie materiałów reklamowych, usługi konsultingowe doty-
czące reklamy, analizy w zakresie reklamy, usługi informacyj-
ne dotyczące reklamy, doradztwo biznesowe dotyczące re-
klamy, badania w zakresie reklamy, pośrednictwo w zakresie 
reklamy, produkcja wizualnych materiałów reklamowych, 
przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, roz-
powszechnianie reklam dla osób trzecich, przygotowywanie 
reklam dla osób trzecich, dokonywanie uzgodnień w zakre-
sie reklamy, gromadzenie informacji związanych z reklamą, 
rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, usługi pla-
nowania w zakresie reklamy, usługi w zakresie reklamy gra-
ficznej, usługi reklamowe na rzecz innych, dystrybucja pro-
spektów do celów reklamowych, doradztwo dotyczące re-
klamy w zakresie działalności gospodarczej, konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reklamy, 
przygotowywanie i umieszczanie reklam zewnętrznych 
na rzecz osób trzecich, zarządzanie w działalności handlo-
wej, administrowanie działalnością handlową, prace biuro-
we, usługi w zakresie prac biurowych, 41 nauczanie, zapew-
nianie szkoleń, kształcenia i nauczania, rozrywka, organizo-
wanie rozrywki, informacja o rozrywce, prowadzenie imprez 
rozrywkowych, przeprowadzanie aktywności rozrywko-
wych, usługi w zakresie rozrywki, usługi rozrywkowe 
na żywo, szkolenia sportowe, edukacja sportowa, usługi 
sportowe, zajęcia sportowe, organizowanie zajęć sporto-
wych i imprez sportowych, przygotowywanie imprez spor-
towych, wynajem sprzętu sportowego, rezerwowanie obiek-
tów sportowych, produkcja imprez sportowych, szkolenia 
zawodników sportowych, usługi klubów sportowych, pro-
wadzenie zawodów sportowych, organizowanie obozów 
sportowych, organizowanie turniejów sportowych, usługi 
sportowe i kulturalne, zajęcia sportowe i rekreacyjne, usługi 
trenerskie w zakresie sportu, usługi szkoleniowe w zakresie 
sportu, usługi rozrywkowe związane ze sportem, udzielanie 
informacji związanych ze sportem, imprezy kulturalne, za-
pewnianie zajęć kulturalnych, prowadzenie imprez kultural-
nych, przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizo-
wanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, warsztaty w celach 
kulturalnych, organizowanie imprez w celach kulturalnych.

(210) 507779 (220) 2019 12 08
(731) FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA ELDA  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELDA Hurtownia Elektryczna

(531) 01.15.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następują-
cych towarów: urządzenia energoelektroniczne, urządzenia 
elektrotechniczne, urządzenia energetyczne, sterowniki pro-
gramowalne, artykuły elektryczne, oświetlenie zewnętrzne 
i wewnętrzne, artykuły teletechniczne, kable, przewody, 
osprzęt elektroinstalacyjny, oprawy oświetleniowe, apara-

tura modułowa, aparatura rozdzielcza, obudowy urządzeń 
elektrycznych, rozdzielacze energii elektrycznej, korytka 
do kabli, elektryczne urządzenia sterownicze, urządzenia fo-
towoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, 37 usłu-
gi elektryków, usługi wykonawców instalacji elektrycznych, 
instalowanie sieci łączności elektronicznej, usługi układania 
przewodów elektrycznych, usługi w zakresie instalacji elek-
trycznych, montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, 
instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, instalowanie 
systemów zasilanych energią słoneczną, instalacja systemów 
paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budyn-
kach mieszkalnych, instalacja systemów paneli słonecznych 
zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych 
transport, 39 transport, transport drogowy, transport towa-
rów, logistyka transportu, maklerstwo transportowe, usługi 
transportowe, strzeżony transport towarów, organizowanie 
transportu towarów, usługi transportu pojazdami, usługi 
pośrednictwa transportowego, wynajem pojazdów trans-
portowych, transport i dostawy towarów, dostarczanie infor-
macji dotyczących transportu, usługi transportu drogowego 
ładunków, organizowanie transportu powietrznego ładun-
ków, organizowanie transportu morskiego towarów, pako-
wanie towarów podczas transportu, magazynowanie ładun-
ku przed transportem, usługi agencji transportowej w zakre-
sie organizowania transportu towarów, dystrybucja towarów 
drogą lądową, transport pojazdami do ciężkich ładunków, 
transport towarów w warunkach chłodniczych, kontrola to-
warów przeznaczonych do transportu, udzielanie informacji 
dotyczących transportu ładunku, profesjonalne doradztwo 
w zakresie transportu, usługi w zakresie organizowania 
transportu, usługi doradcze związane z transportem, usługi 
informacyjne związane z transportem, skomputeryzowane 
planowanie związane z transportem, usługi doradztwa zwią-
zane ze śledzeniem towarów podczas transportu jako infor-
macje dotyczące transportu, usługi w zakresie bezpiecznego 
magazynowania, udostępnianie danych związanych z meto-
dami transportu, świadczenie skomputeryzowanych usług 
doradztwa dotyczących transportu, pośrednictwo w zakre-
sie frachtu i transportu, usługi agencyjne w zakresie orga-
nizowania transportu towarów, usługi wynajmu związane 
z transportem i magazynowaniem, usługi w zakresie rezer-
wacji podróży i środków transportu, spedycja, usługi spedy-
cji, spedycja towarów, spedycja ładunków, spedycja towarów 
drogą powietrzną, spedycja ładunków drogą morską, spedy-
cja towarów drogą lądową, usługi agencji spedycji towarów, 
usługi spedycji ładunku drogą powietrzną, usługi spedycji 
ładunku drogą lądową, magazynowanie, informacja o ma-
gazynowaniu, usługi związane z magazynowaniem towa-
rów, fracht jako przewóz towarów, udzielanie informacji do-
tyczących pośrednictwa w przewozie ładunków, śledzenie 
pojazdów do przewozu ładunków przy użyciu komputera 
lub systemów globalnego pozycjonowania jako informacja 
o transporcie, fracht, załadunek frachtu, pośrednictwo frach-
towe, usługi frachtu lądowego, usługi agencji frachtowych, 
obsługa ładunków i usługi frachtowe, usługi w zakresie cargo 
i frachtu.

(210) 507782 (220) 2019 12 08
(731) GORCZYŃSKA ALICJA JOANNA P.H.U. AGROMAIS, 

Gołuszowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALOSZA
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(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież 
dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, topy, odzież wierzch-
nia dla kobiet i mężczyzn, odzież wierzchnia dla dziewcząt 
i chłopców, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież tre-
ningowa, odzież do spania, sukienki, suknie, t-shirty, koszulki, 
bluzy, bluzki, spódnice, koszule, spodnie, bielizna damska, 
bielizna męska, bielizna dziecięca, kurtki, skarpetki.

(210) 507788 (220) 2019 12 09
(731) GOGIVING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.09.16, 02.09.01, 25.07.08, 26.04.04
(510), (511) 35 reklama, reklama on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych, reklama radiowa, reklama w czasopismach, rekla-
ma korespondencyjna, reklama typu „płać za kliknięcie”, re-
klama zewnętrzna, rozpowszechnianie reklam.

(210) 507791 (220) 2019 12 09
(731) STAL-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.04, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe pręty zbrojeniowe, zbrojenia meta-
lowe do betonu, zbrojeniowe (materiały -) dla budownictwa 
[metalowe], metalowe kratownice przestrzenne, kosze me-
talowe, metalowe kosze dachowe do użytku w budownic-
twie, walcówka, siatki metalowe, pręty żebrowane, konstruk-
cje metalowe dla budownictwa, stal, stal walcowana, stal 
konstrukcyjna, stal prętowa, stalowe materiały budowlane, 
ramy stalowe do budynków, modułowe, prefabrykowane, 
stalowe szkielety konstrukcji, zbrojenia stalowe do użytku 
w budowie podłóg betonowych, słupy stalowe, konstrukcje 
stalowe, metalowe prefabrykaty konstrukcyjne, prefabryko-
wane konstrukcje metalowe,metalowe pręty zbrojeniowe, 
zbrojenia metalowe do betonu, zbrojeniowe (materiały -) dla 
budownictwa [metalowe], metalowe kratownice przestrzen-
ne, kosze metalowe, metalowe kosze dachowe do użytku 
w budownictwie, walcówka, siatki metalowe, pręty żebro-
wane, konstrukcje metalowe dla budownictwa, stal, stal wal-
cowana, stal konstrukcyjna, stal prętowa, stalowe materiały 
budowlane, ramy stalowe do budynków, modułowe, prefa-
brykowane, stalowe szkielety konstrukcji, zbrojenia stalowe 
do użytku w budowie podłóg betonowych, słupy stalowe, 
konstrukcje stalowe, metalowe prefabrykaty konstrukcyjne, 
prefabrykowane konstrukcje metalowe, 35 usługi sprzedaży 
hurtowej i detalicznej metalowych materiałów zbrojenio-
wych, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej konstrukcji 
metalowych dla budownictwa, usługi sprzedaży hurtowej 

i detalicznej stali, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
zbrojeń stalowych, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
konstrukcji stalowych, usługi sprzedaży hurtowej i detalicz-
nej stalowych materiałów budowlanych, 37 zbrojenie bu-
dynków, budowa konstrukcji stalowych na budynki, prace 
budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, informacja 
budowlana, konsultacje budowlane, 40 obróbka [obróbka 
mechaniczna] metalu, produkcja na zamówienie stalowych 
elementów konstrukcyjnych.

(210) 507794 (220) 2019 12 09
(731) HETMAŃCZUK KRZYSZTOF COLLAGE-FLEX, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HETMAN FLEX

(531) 27.05.01, 26.01.03, 26.01.10, 26.01.11, 26.01.18, 26.03.01, 
26.04.02, 26.04.09

(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w przemyśle, 
rolnictwie, ogrodnictwie, nie przetworzone żywice synte-
tyczne i tworzywa sztuczne, kleje stosowane w przemyśle, 
2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i za-
bezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice 
naturalne, folie metalowe i formy proszkowe dla malarzy, de-
koratorów, 3 środki czyszczące, polerujące, ścierające, 17 ar-
matura niemetalowa do przewodów sprężonego powietrza, 
materiały zapobiegające promieniowaniu ciepła, dielektryki, 
materiały dźwiękoszczelne, farby, lakiery i oleje izolacyjne, fo-
lie z tworzyw sztucznych inne niż do pakowania, przewody 
giętkie niemetalowe, rękawice ochronne, szczeliwa do po-
łączeń, niemetalowe taśmy uszczelniające do okien i drzwi, 
budowlane masy uszczelniające.

(210) 507799 (220) 2019 12 09
(731) CARGOTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARK LOGISTYCZNY MAŁASZEWICZE

(531) 29.01.13, 26.11.05, 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 37 budowa infrastruktury kolejowej, budowanie 
dróg kolejowych, budowa linii kolejowych, konserwacja to-
rów kolejowych, 39 transport kolejowy, transport towarów 
koleją, wynajmowanie transportu kolejowego, wynajmowa-
nie linii kolejowych, rezerwowanie transportu kolejowego, 
dostawa towarów drogą kolejową, usługi kolejowego trans-
portu towarowego, usługi w zakresie organizowania trans-
portu kolejowego.

(210) 507804 (220) 2019 12 09
(731) CARGOTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOGISTICS PARK MALASZEWICZE

(531) 29.01.13, 26.11.05, 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 37 budowa infrastruktury kolejowej, budowanie 
dróg kolejowych, budowa linii kolejowych, konserwacja to-
rów kolejowych, 39 transport kolejowy, transport towarów 
koleją,wynajmowanie transportu kolejowego, wynajmowa-
nie linii kolejowych, rezerwowanie transportu kolejowego, 
dostawa towarów drogą kolejową, usługi kolejowego trans-
portu towarowego, usługi w zakresie organizowania trans-
portu kolejowego.

(210) 507825 (220) 2019 12 09
(731) CARGOTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOGISTICS PARK MALASZEWICZE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.05, 26.11.09
(510), (511) 37 budowa infrastruktury kolejowej, budowanie 
dróg kolejowych, budowa linii kolejowych, konserwacja to-
rów kolejowych, 39 transport kolejowy, transport towarów 
koleją, wynajmowanie transportu kolejowego, wynajmowa-
nie linii kolejowych, rezerwowanie transportu kolejowego, 
dostawa towarów drogą kolejową, usługi kolejowego trans-
portu towarowego, usługi w zakresie organizowania trans-
portu kolejowego.

(210) 507828 (220) 2019 12 09
(731) INSEKTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice
(540) (znak słowny)
(540) BIOXI
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna: preparatów 
bakteryjnych do celów innych niż medyczne i weterynaryj-
ne, środków myjących do urządzeń basenowych i basenów 
kąpielowych, oczyszczaczy wody do basenów, flokulantów 
do basenów, tabletek i granulatów chlorowych do dezyn-
fekcji wody basenowej, detergentów innych niż używane 
w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycz-
nych, środki owadobójcze, preparaty weterynaryjne i sa-
nitarne, środków odkażających, preparatów do zwalczania 
robactwa, fungicydów, herbicydów, środków dezynfekcyj-
nych, środków do dezynfekcji, preparatów do dezynsekcji, 
preparatów do deratyzacji, tabletek biologicznych do szamb 
i oczyszczalni, środków do czyszczenia szamb, bioudrażnia-
czy do odpływów.

(210) 507833 (220) 2019 12 09
(731) KOJAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Sopot

(540) (znak słowny)

(540) LEKKOMI
(510), (511) 44 usługi doradcze związane z dietą, profesjo-
nalne doradztwo związane z dietą.

(210) 507835 (220) 2019 12 09
(731) IHG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Spice of India Indian restaurant

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 43 dokonywanie rezerwacji restauracji i posił-
ków, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], 
kontraktowe usługi w zakresie żywności, oferowanie żyw-
ności i napojów dla gości, oferowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, organizacja przyjęć weselnych 
[żywność i napoje], serwowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla 
gości, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie 
jedzenia i napojów, rezerwacja stolików w restauracjach, 
restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, przy-
gotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania 
na zewnątrz, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie 
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego 
spożycia, usługi mobilnych restauracji, usługi barów i restau-
racji, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem 
żywności i napojów, usługi w zakresie sprzedaży posiłków 
na wynos, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, 
zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, usługi w zakresie 
bankietów, usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posił-
ków, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi restau-
racyjne, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos.

(210) 507836 (220) 2019 12 09
(731) CARGOTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARK LOGISTYCZNY MAŁASZEWICZE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.05, 26.11.09
(510), (511) 37 budowa infrastruktury kolejowej, budowanie 
dróg kolejowych, budowa linii kolejowych, konserwacja to-
rów kolejowych, 39 transport kolejowy, transport towarów 
koleją, wynajmowanie transportu kolejowego, wynajmowa-
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nie linii kolejowych, rezerwowanie transportu kolejowego, 
dostawa towarów drogą kolejową, usługi kolejowego trans-
portu towarowego, usługi w zakresie organizowania trans-
portu kolejowego.

(210) 507840 (220) 2019 12 09
(731) SZMYT SZYMON PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE DORA 
EKSPORT-IMPORT, Lwówek

(540) (znak słowny)
(540) SZYMONÓWKA
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura za-
kwaterowania [hotele, pensjonaty], dekorowanie ciast, de-
korowanie żywności, domy opieki dla osób w podeszłym 
wieku, domy turystyczne, kafeterie [bufety], motele, obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, rezerwa-
cja miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, 
stołówki, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi osobistych 
kucharzy, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwatero-
wania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi restau-
racyjne, usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie obozów 
wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajmowanie sal na ze-
brania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, 
wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych 
naczyń, wypożyczanie namiotów.

(210) 507841 (220) 2019 12 09
(731) SZMYT SZYMON PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE DORA 
EKSPORT-IMPORT, Lwówek

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Szymonówka

(531) 06.01.02, 06.01.04, 12.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura za-
kwaterowania [hotele, pensjonaty], dekorowanie ciast, de-
korowanie żywności, domy opieki dla osób w podeszłym 
wieku, domy turystyczne, kafeterie [bufety], motele, obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, rezerwa-
cja miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, 
stołówki, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi osobistych 
kucharzy, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwatero-
wania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi restau-
racyjne, usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie obozów 
wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajmowanie sal na ze-
brania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, 
wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych 
naczyń, wypożyczanie namiotów.

(210) 507842 (220) 2019 12 09
(731) DUDCZAK ELŻBIETA, Kalisz
(540) (znak słowny)
(540) Safe Interior Therapy
(510), (511) 44 usługi zdrowotne w zakresie opieki zdrowot-
nej dla ludzi.

(210) 507843 (220) 2019 12 09
(731) TUPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 24 tkaniny poliestrowe, dzianiny poliestrowe, 
materiały tekstylne, tkaniny elastyczne, substytuty tkanin 
z tworzywa sztucznego, tkaniny drukowane.

(210) 507844 (220) 2019 12 09
(731) AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lecą ŻURAWIE

(531) 03.07.07, 01.01.05, 27.05.01, 29.01.15, 25.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.

(210) 507846 (220) 2019 12 09
(731) EWA I MACIEJ CHLEBUS - LEKARZE  

SPÓŁKA PARTNERSKA, Pruszków
(540) (znak słowny)
(540) DR CHLEBUS
(510), (511) 3 preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki 
toaletowe, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznok-
ci, kremy, kosmetyki, preparaty do włosów, kosmetyki 
do makijażu, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
produktów takich jak: preparaty do mycia i pielęgnacji 
ciała, środki toaletowe, preparaty do pielęgnacji skóry, 
oczu i paznokci, kremy, kosmetyki, preparaty do włosów, 
kosmetyki do makijażu, 44 usługi w zakresie higieny i pie-
lęgnacji urody ludzi, usługi w zakresie opieki zdrowotnej 
dla ludzi, kliniki medyczne, usługi klinik chirurgii kosme-
tycznej i plastycznej.

(210) 507850 (220) 2019 12 09
(731) AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Lecą ŻURAWIE

(531) 03.07.07, 01.01.05, 27.05.01, 25.01.15, 19.07.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.

(210) 507855 (220) 2019 12 09
(731) BIAŁEK ZUZANNA MAGDALENA MERCHANDISE, 

Konstancin-Jeziorna
(540) (znak słowny)
(540) MIDERELLE
(510), (511) 18 torebki, torebki damskie, torby na ramię, port-
fele, etui na karty [portfele], portmonetki, paski z imitacji skó-
ry, plecaki, kosmetyczki bez wyposażenia, 25 nakrycia głowy, 
odzież, obuwie, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, 
usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzie-
ży i dodatków odzieżowych, usługi sklepów detalicznych 
on-line obejmujące odzież, usługi w zakresie detalicznej 
sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie sklepów 
detalicznych w branży odzieżowej, usługi w zakresie wysył-
kowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artyku-
łów odzieżowych, zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi handlu 
detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych.

(210) 507867 (220) 2019 12 10
(731) KOJAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Sopot

(540) (znak słowny)
(540) PARK 45
(510), (511) 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], 
informowanie i porady w zakresie przygotowywania po-
siłków, usługi hotelowe, usługi barowe, usługi w zakresie 
obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajmowanie 
zakwaterowania na pobyt czasowy, wypożyczanie namio-
tów, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, wynajem budynków przenośnych, usługi re-
stauracyjne.

(210) 507868 (220) 2019 12 10
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) (znak słowny)
(540) LINK FINE BRIGHT
(510), (511) 34 tytoń surowy i preparowany, wyroby tytonio-
we, cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania papiero-
sów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek [papierosy 
ziołowe], snus [tytoń do stosowania doustnego], substytuty 
tytoniu nie do celów medycznych, papierosy elektroniczne, 
produkty tytoniowe do podgrzewania, urządzenia elektro-
niczne i części do nich służące do ogrzewania papierosów 
lub tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawierającego niko-
tynę do wdychania, ciekłe roztwory zawierające nikotynę 
do użytku w papierosach elektronicznych, artykuły dla pa-
laczy, bibułki papierosowe, gilzy papierosowe, filtry papiero-
sowe, puszki na tytoń, papierośnice, popielniczki, fajki, urzą-
dzenia kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalniczki, 
zapałki.

(210) 507879 (220) 2019 12 10
(731) HOLISTIC PHYSIO CENTRUM REHABILITACJI 

HOLISTYCZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) holistic physio CENTRUM REHABILITACJI 

HOLISTYCZNEJ

(531) 02.07.25, 26.01.03, 26.01.14, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.14, 
27.05.01

(510), (511) 10 artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwia-
jące poruszanie się,  urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, 
41 nauka w zakresie sportu, nauka gimnastyki,  zapewnianie 
kursów szkoleniowych, 44 usługi medyczne.

(210) 507882 (220) 2019 12 10
(731) INSTYTUT SERWISU NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ISN Instytut Serwisu Nieruchomościami

(531) 21.01.14, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 35 obsługa administracyjna firm na zlecenie, 
tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, usługi dorad-
cze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, zarządzanie 
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budow-
lanych, zarządzanie hotelami, 36 administrowanie doma-
mi czynszowymi, agencje nieruchomości, organizowanie 
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wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieru-
chomościami, wycena nieruchomości, wynajem mieszkań, 
wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania 
[mieszkania], zarządzanie nieruchomością, 37 budownictwo, 
czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budyn-
ków od zewnątrz, konsultacje budowlane, nadzór budowla-
ny, odśnieżanie, rozbiórka budynków, usługi doradztwa bu-
dowlanego, 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], 
domy turystyczne, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjo-
natach, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi hotelowe, usłu-
gi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządza-
nie przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracyjne, usługi 
rezerwacji pokojów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych 
[zakwaterowanie], wynajmowanie zakwaterowania na pobyt 
czasowy.

(210) 507885 (220) 2019 12 10
(731) PFEIFER & LANGEN GmbH & Co.KG, Kolonia, Niemcy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Słodkie łączy

(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.19
(510), (511) 1 słodziki sztuczne, 30 cukier, melasa, syropy 
spożywcze, fondanty, słodziki naturalne, cukier płynny, 31 pa-
sze, materiały paszowe, mieszanki paszowe nie do celów 
leczniczych, mieszanki paszowe uzupełniające nie do celów 
leczniczych, wapno do paszy, dodatki do paszy nie do celów 
leczniczych, karmy dla zwierząt, wysłodki buraczane.

(210) 507894 (220) 2019 12 10
(731) BUSINESS PARTNERS CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) SIMPLEA
(510), (511) 36 agencje pośrednictwa w handlu nierucho-
mościami, administrowanie nieruchomościami, informacja 
finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie fi-
nansów, obrót towarami giełdowymi i papierami warto-
ściowymi, usługi finansowania, usługi inwestycyjne, admi-
nistrowanie finansami, administrowanie w zakresie fundu-
szy powierniczych, alokacja aktywów, badania finansowe 
w dziedzinie zarządzania ryzykiem, badanie wypłacalności 
finansowej, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem 
[finansowym], opracowywanie kosztorysów do celów wy-
ceny kosztów, obsługa zleceń stałych, niezależne doradztwo 
w zakresie planowania finansowego, maklerstwo, pośred-
nictwo w usługach finansowych, udostępnianie papierów 
wartościowych, transakcje finansowe, udzielanie informacji 
i analiz za pośrednictwem internetu w dziedzinie inwesty-
cji finansowych, udzielanie informacji związanych z powier-
nictwem w zakresie terminowych kontraktów finansowych, 
usługi finansowe z zakresu zarządzania majątkiem, zarzą-
dzanie aktywami na rzecz osób trzecich, zarządzanie finan-
sami przedsiębiorstw, zarządzanie finansowe funduszami 
powierniczymi, zarządzanie finansowe w zakresie kapitału 
ryzyka, kapitału inwestycyjnego i kapitału rozwojowego, do-
radztwo związane z zawieraniem ubezpieczeń, szacowanie 

strat, ubezpieczenie reasekuracyjne, ubezpieczenia od wy-
padków samochodowych, wyceny finansowe dla celów 
ubezpieczenia, usługi wyceny, uregulowania i zaspokajania 
roszczeń ubezpieczeniowych, zawieranie umów ubezpie-
czeniowych innych niż na życie, zawieranie ubezpieczeń 
w dziedzinie ubezpieczeń od odpowiedzialności zawodo-
wej, zawieranie ubezpieczeń transportowych, zawieranie 
ubezpieczeń majątkowych, administrowanie działalnością 
ubezpieczeniową, administrowanie planami ubezpieczenio-
wymi, agencje ubezpieczeniowe, badania dotyczące ubez-
pieczeń, agencje ubezpieczeń na życie, doradztwo finan-
sowe i ubezpieczeniowe, badania w zakresie ubezpieczeń, 
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, gwarancje 
ubezpieczeniowe, informacja o ubezpieczeniach, prywatne 
ubezpieczenia zdrowotne, pośrednictwo w usługach do-
radczych w zakresie ubezpieczeń, świadczenie usług ubez-
pieczeniowych na rzecz firm ubezpieczeniowych, skompu-
teryzowane usługi informacyjne dotyczące ubezpieczeń, 
udzielanie ubezpieczeń kredytów hipotecznych, udzielanie 
informacji związanych z pośrednictwem w zakresie ubez-
pieczeń na życie, udzielanie informacji on-line dotyczących 
ubezpieczeń z komputerowej bazy danych lub internetu, 
usługi finansowania składek ubezpieczeniowych, usługi do-
tyczące ubezpieczeń gwarancji, usługi doradztwa związa-
ne z ubezpieczeniem na życie, usługi finansowe związane 
z ubezpieczeniami, usługi doradcze dotyczące umów ubez-
pieczeniowych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące 
pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi doradcze w za-
kresie ubezpieczeń, usługi doradztwa i pośrednictwa zwią-
zane z ubezpieczeniami domu, usługi doradztwa i pośred-
nictwa związane z ubezpieczeniami na życie, usługi agencji 
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi 
agencji ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczenio-
wego, usługi domu maklerskiego, usługi ubezpieczeń go-
spodarstw domowych, usługi ubezpieczeń na wypadek do-
życia, usługi ubezpieczeń osobistych, usługi ubezpieczenio-
we dotyczące nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe zwią-
zane z ugodą z dożywotnim odszkodowaniem świadczone 
dla ubezpieczycieli majątku i od nieszczęśliwych wypadków, 
usługi ubezpieczeniowe związane z umowami kredytowy-
mi, usługi ubezpieczeniowe związane z udzielaniem kredy-
tu, zarządzanie ubezpieczeniami grupowymi, zarządzanie 
portfelami ubezpieczeń, wycena nieruchomości.

(210) 507902 (220) 2019 12 11
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) Xylodex Regeneracja. Nos bez kataru i pieczenia
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki 
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 507903 (220) 2019 12 11
(731) ALUFIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łysomice

(540) (znak słowny)
(540) ALUFIRE Neo FR Line
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowla-
ne i konstrukcyjne, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony 
okienne, ogniotrwałe budowlane materiały metalowe, me-
talowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, prefabrykaty 
budowlane z metalu, metalowe prefabrykaty konstrukcyjne, 
prefabrykowane ściany metalowe, płyty ścienne z metalu, 
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ściany z metalu, elementy drzwiowe metalowe, metalowe 
drzwi przeciwpożarowe, ognioodporne drzwi metalowe, 
ogniotrwałe drzwi z metalu, oszklone drzwi metalowe, pro-
file metalowe, profile z metalu na drzwi, profile metalowe 
do celów termoizolacyjnych, metalowe konstrukcje izolujące 
dźwięk, przeszklone ściany z ramą metalową, bezszprosowe 
ściany szklane z ramą metalową, 19 niemetalowe materiały 
i elementy budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe drzwi, 
bramy, okna i osłony okienne, ogniotrwałe materiały budow-
lane, niemetalowe, materiały budowlane przeciwogniowe, 
materiały budowlane ze szkła, niemetalowe panele ścienne, 
niemetalowe oszklenie posiadające właściwości ogniood-
porne, panele szklane, szklane ekrany, panele ogniotrwałe 
do użytku w budownictwie (niemetalowe), przeszklone pa-
nele ścienne [niemetalowa konstrukcja], płyty ze szkła, szkla-
ne ściany, drzwi szklane, drzwi ognioodporne niemetalowe, 
drzwi ochronne niemetalowe, niemetalowe drzwi przeciw-
pożarowe, szkło termoizolacyjne do użytku w budownic-
twie, szkło izolacyjne, profile niemetalowe dla budownictwa, 
płytki ognioodporne, materiały do ochrony przeciwpoża-
rowej (niemetalowe) do użytku w budownictwie, materiały 
budowlane niemetalowe o właściwościach akustycznych, 
bezszprosowe ściany szklane.

(210) 507905 (220) 2019 12 11
(731) UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU, 

Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) in inQUBE

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.22, 29.01.14, 
27.01.25, 26.01.01, 26.01.03, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12

(510), (511) 35 analizy kosztów, audyt działalności gospo-
darczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania doty-
czące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, 
badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, do-
radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, 
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biz-
nesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, do-
starczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 
i biznesowych, ekonomiczne prognozy, informacje o działal-
ności gospodarczej, marketing ukierunkowany, obsługa ad-
ministracyjna firm na zlecenie, optymalizacja wyszukiwarek 
do celów promocji dodatkowej, organizowanie targów w ce-
lach handlowych lub reklamowych, outsourcing (doradztwo 
biznesowe), pisanie scenariuszy do celów reklamowych, po-
kazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patro-
natu, projektowanie materiałów reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług 
w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, publi-
kowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie 
reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów han-
dlowych lub reklamowych, statystyczne zestawienia, trans-
krypcja wiadomości (prace biurowe), tworzenie tekstów 
reklamowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności go-

spodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biz-
nesowej, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi lobbingu 
handlowego, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa biz-
nesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych 
inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi 
finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi przypo-
minania o spotkaniach, usługi public relations, usługi relacji 
z mediami, usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań, 
wyceny handlowe, zarządzanie w działalności gospodarczej 
dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, 36 anali-
zy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradz-
two w sprawach ubezpieczeniowych, informacje finansowe, 
usługi badań dotyczących finansów, 41 doradztwo zawodo-
we, informacja o edukacji, kształcenie praktyczne (pokazy), 
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udzia-
łem osób, organizowanie i prowadzenie kongresów, organi-
zowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowa-
dzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympo-
zjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie), 
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyj-
nych, przekazywanie know-how (szkolenia), publikowanie 
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i cza-
sopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 
tłumaczenia, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi 
w zakresie oświaty (nauczanie), wyższe uczelnie (edukacja), 
42 analizy systemów komputerowych, badania dotyczące 
technologii telekomunikacyjnych, badania naukowe, bada-
nia techniczne, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi 
produktami dla osób trzecich, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii kom-
puterowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii teleko-
munikacyjnej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii 
informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzi-
nie informatyki, 43 wynajmowanie sal na zebrania.

(210) 507906 (220) 2019 12 11
(731) UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU, 

Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) in inQUBE

(531) 29.01.13, 26.01.01, 26.01.03, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12, 
27.01.25, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.22

(510), (511) 35 analizy kosztów, audyt działalności gospo-
darczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania doty-
czące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, 
badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, do-
radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, 
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biz-
nesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, do-
starczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 
i biznesowych, ekonomiczne prognozy, informacje o działal-
ności gospodarczej, marketing ukierunkowany, obsługa ad-
ministracyjna firm na zlecenie, optymalizacja wyszukiwarek 
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do celów promocji dodatkowej, organizowanie targów w ce-
lach handlowych lub reklamowych, outsourcing (doradztwo 
biznesowe), pisanie scenariuszy do celów reklamowych, po-
kazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patro-
natu, projektowanie materiałów reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług 
w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, publi-
kowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie 
reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów han-
dlowych lub reklamowych, statystyczne zestawienia, trans-
krypcja wiadomości (prace biurowe), tworzenie tekstów 
reklamowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności go-
spodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biz-
nesowej, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi lobbingu 
handlowego, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa biz-
nesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych 
inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi 
finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi przypo-
minania o spotkaniach, usługi public relations, usługi relacji 
z mediami, usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań, 
wyceny handlowe, zarządzanie w działalności gospodarczej 
dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, 36 anali-
zy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradz-
two w sprawach ubezpieczeniowych, informacje finansowe, 
usługi badań dotyczących finansów, 41 doradztwo zawodo-
we, informacja o edukacji, kształcenie praktyczne (pokazy), 
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udzia-
łem osób, organizowanie i prowadzenie kongresów, organi-
zowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowa-
dzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympo-
zjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie), 
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyj-
nych, przekazywanie know-how (szkolenia), publikowanie 
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i cza-
sopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 
tłumaczenia, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi 
w zakresie oświaty (nauczanie), wyższe uczelnie (edukacja), 
42 analizy systemów komputerowych, badania dotyczące 
technologii telekomunikacyjnych, badania naukowe, bada-
nia techniczne, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi 
produktami dla osób trzecich, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii kom-
puterowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii teleko-
munikacyjnej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii 
informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzi-
nie informatyki, 43 wynajmowanie sal na zebrania.

(210) 507907 (220) 2019 12 11
(731) ALUFIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łysomice

(540) (znak słowny)
(540) ALUFIRE Neo Office Line
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowla-
ne i konstrukcyjne, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony 
okienne, ogniotrwałe budowlane materiały metalowe, me-
talowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, prefabrykaty 
budowlane z metalu, metalowe prefabrykaty konstrukcyjne, 
prefabrykowane ściany metalowe, płyty ścienne z metalu, 
ściany z metalu, elementy drzwiowe metalowe, metalowe 
drzwi przeciwpożarowe, ognioodporne drzwi metalowe, 
ogniotrwałe drzwi z metalu, oszklone drzwi metalowe, pro-

file metalowe, profile z metalu na drzwi, profile metalowe 
do celów termoizolacyjnych, metalowe konstrukcje izolujące 
dźwięk, przeszklone ściany z ramą metalową, bezszprosowe 
ściany szklane z ramą metalową, 19 niemetalowe materiały 
i elementy budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe drzwi, 
bramy, okna i osłony okienne, ogniotrwałe materiały budow-
lane, niemetalowe, materiały budowlane przeciwogniowe, 
materiały budowlane ze szkła, niemetalowe panele ścienne, 
niemetalowe oszklenie posiadające właściwości ogniood-
porne, panele szklane, szklane ekrany, panele ogniotrwałe 
do użytku w budownictwie (niemetalowe), przeszklone pa-
nele ścienne [niemetalowa konstrukcja], płyty ze szkła, szkla-
ne ściany, drzwi szklane, drzwi ognioodporne niemetalowe, 
drzwi ochronne niemetalowe, niemetalowe drzwi przeciw-
pożarowe, szkło termoizolacyjne do użytku w budownic-
twie, szkło izolacyjne, profile niemetalowe dla budownictwa, 
płytki ognioodporne, materiały do ochrony przeciwpoża-
rowej (niemetalowe) do użytku w budownictwie, materiały 
budowlane niemetalowe o właściwościach akustycznych, 
bezszprosowe ściany szklane.

(210) 507908 (220) 2019 12 11
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) Bez kataru. Szybko, długo. Xylogel
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki 
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 507922 (220) 2019 12 11
(731) UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU, 

Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) inQUBE CONSULTING UE Uniwersytet Ekonomiczny 

we Wrocławiu

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 
27.05.23, 27.05.24, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.19, 
26.11.01, 26.11.05, 26.11.07, 26.11.10

(510), (511) 35 analizy kosztów, audyt działalności gospo-
darczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania doty-
czące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, 
badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, do-
radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, 
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biz-
nesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, do-
starczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 
i biznesowych, ekonomiczne prognozy, informacje o działal-
ności gospodarczej, marketing ukierunkowany, obsługa ad-
ministracyjna firm na zlecenie, optymalizacja wyszukiwarek 
do celów promocji dodatkowej, organizowanie targów w ce-
lach handlowych lub reklamowych, outsourcing (doradztwo 
biznesowe), pisanie scenariuszy do celów reklamowych, po-
kazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patro-
natu, projektowanie materiałów reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług 
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w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, publi-
kowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie 
reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów han-
dlowych lub reklamowych, statystyczne zestawienia, trans-
krypcja wiadomości (prace biurowe), tworzenie tekstów 
reklamowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności go-
spodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biz-
nesowej, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi lobbingu 
handlowego, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa biz-
nesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych 
inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi 
finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi przypo-
minania o spotkaniach, usługi public relations, usługi relacji 
z mediami, usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań, 
wyceny handlowe, zarządzanie w działalności gospodarczej 
dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, 36 anali-
zy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradz-
two w sprawach ubezpieczeniowych, informacje finansowe, 
usługi badań dotyczących finansów, 41 doradztwo zawodo-
we, informacja o edukacji, kształcenie praktyczne (pokazy), 
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udzia-
łem osób, organizowanie i prowadzenie kongresów, organi-
zowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowa-
dzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympo-
zjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie), 
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyj-
nych, przekazywanie know-how (szkolenia), publikowanie 
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i cza-
sopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 
tłumaczenia, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi 
w zakresie oświaty (nauczanie), wyższe uczelnie (edukacja), 
42 analizy systemów komputerowych, badania dotyczące 
technologii telekomunikacyjnych, badania naukowe, bada-
nia techniczne, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi 
produktami dla osób trzecich, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii kom-
puterowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii teleko-
munikacyjnej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii 
informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzi-
nie informatyki, 43 wynajmowanie sal na zebrania.

(210) 507924 (220) 2019 12 11
(731) OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Strefa Odwagi
(510), (511) 41 fitness kluby, usługi fitness klubów, usługi 
klubów zdrowia [fitness], usługi klubów zdrowia i klubów 
sprawności fizycznej [fitness klub], usługi doradcze w za-
kresie organizowania imprez sportowych, usługi doradcze 
w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], prowadzenie zajęć 
fitness, sport i fitness, zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych, 
treningi zdrowotne i treningi fitness, usługi sportowe i w za-
kresie fitnessu, usługi szkoleniowe związane ze sprawnością 
fizyczną [fitness], usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycz-
nych [fitness], usługi edukacyjne i szkoleniowe związane 
ze sportem, udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń 
i fitnessu, usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycz-
nej [fitness klub], udostępnianie informacji dotyczących tre-
ningu fitness za pomocą portalu on-line, 44 usługi doradcze 
w zakresie żywienia, usługi doradcze w zakresie dietetyki, 
usługi doradcze w zakresie odchudzania, usługi doradcze 
w zakresie zdrowia, usługi doradcze w zakresie laktacji, usłu-
gi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi doradcze 
w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], usługi doradcze 

i konsultacyjne w zakresie odżywiania, usługi dietetyków, 
usługi profesjonalnego doradztwa w zakresie diety i odży-
wiania się, usługi doradztwa w zakresie wyboru i stosowania 
diet żywieniowych i suplementów diety, badania medyczne 
w celach diagnostycznych lub leczenia.

(210) 507926 (220) 2019 12 11
(731) SIA Gemaga Group, Ryga, LV
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nowy Lepszy Smak GOLDEN INDIA TEA HERBATA 

CZARNA EXPRESOWA THE ORIGINAL TEA BLEND

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 
27.05.11, 18.03.09, 06.03.05, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 
19.03.06, 26.04.02, 26.04.08, 26.04.10, 26.04.12, 
26.04.15, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22, 26.01.01, 26.01.03, 
26.01.15, 26.01.18, 26.01.21, 25.07.15, 25.07.21

(510), (511) 30 herbata.

(210) 507944 (220) 2019 12 11
(731) G-Core Innovations s.a r.l., Luksemburg, LU
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G G-CORE LABS

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.21, 
24.17.01, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 26.01.01, 
26.01.03, 26.01.18, 26.01.19

(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe służące 
do strumieniowego przesyłania treści i innej dystrybucji 
treści, oprogramowanie komputerowe (aplikacje) służące 
do strumieniowego przesyłania treści i innej dystrybucji tre-
ści, oprogramowanie komputerowe do telefonów komór-
kowych, smartfonów i tabletów komputerowych służące 
do strumieniowego przesyłania treści i innej dystrybucji tre-
ści, oprogramowanie do grania w gry wideo, komputerowe 
i gry on-line, oprogramowanie umożliwiające uruchamianie 
gier wideo, komputerowych i gier on-line na wielu platfor-
mach, oprogramowanie komputerowe, mianowicie opro-
gramowanie komputerowe do monitorowania i kontrolo-
wania on-line serwerów komputerowych, oprogramowanie 
komputerowe antywirusowe, oprogramowanie chroniące 
przed złośliwym oprogramowaniem (oprogramowanie an-
tymalware’owe), oprogramowanie do zabezpieczenia sieci 
i urządzeń, serwery w chmurze, oprogramowanie do prze-
twarzania w chmurze, oprogramowanie serwera w chmu-
rze, oprogramowanie serwera wirtualnego, 38 zapewnianie 
dostępu do Internetu, usługi dostępu do Internetu, zdalny 
dostęp do Internetu, łączność poprzez sieci komputerowe 
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i dostęp do Internetu, transmisja danych przez Internet, za-
pewnianie dostępu do portali w Internecie, zapewnianie 
dostępu do platform w Internecie, zapewnianie dostępu 
do informacji za pośrednictwem Internetu, cyfrowa trans-
misja danych za pośrednictwem Internetu, 42 usługi zwią-
zane z hostingiem serwerów, hosting stron internetowych, 
infrastruktura jako usługa [IaaS], platforma jako usługa [PaaS], 
oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi dostawcy usług 
aplikacyjnych [ASP], mianowicie hosting aplikacji oprogra-
mowania komputerowego na rzecz osób trzecich, usługi 
w zakresie chmury obliczeniowej, przechowywanie danych, 
usługi doradcze i informacyjne w zakresie architektury i infra-
struktury technologii informacyjnej, pomoc w zakresie tech-
nologii informacyjnej, usługi wsparcia technicznego w za-
kresie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie 
pomocy technicznej i konserwacji oprogramowania kom-
puterowego, udostępnianie pomocy technicznej on-line dla 
użytkowników programu komputerowego, usługi wsparcia 
technicznego w zakresie zapewniania udogodnień do gier 
on-line, usługi doradztwa technicznego i usługi programo-
wania komputerowego w celu utrzymania bezpieczeństwa 
w sieciach komputerowych, aplikacjach internetowych i da-
nych cyfrowych, projektowanie i opracowywanie (rozwija-
nie) oprogramowania, opracowywanie rozwiązań aplikacji 
oprogramowania komputerowego, opracowywanie sys-
temów do przesyłania danych, usługi w zakresie ochrony, 
bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, 
analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowe-
go w celu ochrony danych, usługi w zakresie zabezpieczania 
danych [zapory], projektowanie systemów magazynowania 
danych, przechowywanie danych elektronicznych, chmura 
obliczeniowa, udostępnianie wirtualnych systemów kom-
puterowych poprzez chmury obliczeniowe, udostępnianie 
wirtualnych środowisk komputerowych poprzez chmury 
obliczeniowe, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do prze-
twarzania w chmurze obliczeniowej, projektowanie i opra-
cowywanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania 
dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze 
obliczeniowej, wypożyczanie oprogramowania operacyjne-
go do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwa-
rzania w chmurze obliczeniowej, programowanie oprogra-
mowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytko-
wania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej.

(210) 507959 (220) 2019 12 11
(731) NORD FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Bactilac NF
(510), (511) 5 suplementy diety, odżywcze suplementy die-
ty, probiotyki, dietetyczna żywność przystosowana do celów 
medycznych, 35 sprzedaż detaliczna suplementów diety, 
sprzedaż hurtowa suplementów diety, reklama suplemen-
tów diety.

(210) 507960 (220) 2019 12 11
(731) HITITGROUP EP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HitIT group simply works

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.01.01, 
26.01.03, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.12

(510), (511) 9 baterie litowo-jonowe, dyski komputerowe, 
dyski do przechowywania danych, dyski obliczeniowe, dys-
ki optyczne, dyski optyczne z muzyką, dyski półprzewod-
nikowe (SSD), drukarki komputerowe, dyski magnetyczne, 
ekrany, ekrany projekcyjne, elektroniczne nośniki danych, 
elektroniczne nośniki do przechowywania danych, elek-
troniczne pióra (ekranopisy), elektroniczne stacje dokujące, 
głośniki, głośniki komputerowe, gniazda do zasilania energią 
elektryczną, gniazdka, wtyczki i inne kontakty (złącza elek-
tryczne), hybrydowe dyski półprzewodnikowe (SSHD), kable 
i przewody elektryczne, kable koncentryczne, kable teleko-
munikacyjne, kable USB, kable optyczne (światłowody), karty 
graficzne do komputera, karty pamięci o dostępie swobod-
nym (RAM), klawiatury komputerowe, klawiatury bezprze-
wodowe, komponenty i części do komputerów, komputer 
tablet, komputerowe stacje dokujące, komputerowe płyty 
główne, komputery i sprzęt komputerowy, komputery, kom-
putery przenośne (laptopy), komputery przenośne (notebo-
oki), komputery przenośne (podręczne), komputery osobiste, 
komputery typu all-in-one, ładowarki do baterii do laptopów, 
ładowarki do baterii do tabletów, mikrofony, mikroprocesory, 
moduły komputerowe, monitory, monitory dotykowe, mo-
nitory (sprzęt komputerowy), myszka komputerowa, napędy 
dysków do komputera, napędy dysków twardych, napędy 
dyskowe do kopii zapasowych do komputerów, netbooki 
(komputery), nośniki do przechowywania danych, nośniki 
do rejestracji dźwięku, nośniki informacji, nośniki nadające 
się do przetwarzania komputerowego, notatniki elektronicz-
ne, notesy elektroniczne, obudowy komputerów, odtwarza-
cze płyt kompaktowych, odtwarzacze płyt kompaktowych 
do użytku z komputerami, odtwarzacze dysków optycznych, 
odtwarzacze płyt, okablowanie do komputerów, optyczne 
nośniki danych, optyczne włókna przewodzące promienie 
świetlne [światłowody], optyczne nośniki do zapisu, osłony 
na klawiatury komputerowe, pakiety oprogramowania kom-
puterowego, pamięci USB [pendrive], pamięci komputerowe 
[sprzęt komputerowy], pamięci do sprzętu do przetwarza-
nia danych, panele dotykowe [touchpady] do komputerów, 
płyty do komputerów osobistych [PC], płyty główne, płyty 
pamięci, płyty z pamięcią tylko do odczytu, podzespoły 
elektroniczne, optyczne, podzespoły komputerowe, pod-
zespoły zasilaczy elektrycznych, pokrowce na laptopy, pro-
cesory danych, procesory główne (CPU), procesory główne 
[CPU] do komputerów, procesory graficzne [GPU], projekto-
ry, przenośne komputery, przenośne głośniki, podkładki pod 
myszy komputerowe, podpórki pod nadgarstki do użytku 
z komputerem, podręczne komputery PC, programy sterują-
ce komputerowe, nagrane, przejściówki do kabli, przenośne 
odtwarzacze mediów do noszenia na ciele lub w ubraniach, 
przenośne skanery, przenośne urządzenia do nagrywania 
dźwięku, przenośne urządzenia do odtwarzania dźwię-
ku, przewody elektryczne, ramki cyfrowe do zdjęć, routery 
do sieci komputerowych, rzutniki, serwery komputerowe, 
serwery komunikacyjne [sprzęt komputerowy], sieci kompu-
terowe, sieci lokalne [LAN], skanery, skanery obrazu, słuchaw-
ki bezprzewodowe, słuchawki douszne, sprzęt do przetwa-
rzania danych, sprzęt komputerowy, sprzęt komputerowy 
do doprowadzania sygnałów audio, wideo i sygnałów cy-
frowych, sprzęt komputerowy do gier komputerowych i gier 
hazardowych, sprzęt komputerowy do kompilacji danych 
pozycjonujących, sprzęt komputerowy do przesyłu danych, 
sprzęt komputerowy do przetwarzania danych lokalizacyj-
nych, sprzęt komputerowy do przetwarzania sygnałów audio 
i wideo, sprzęt komputerowy do serwerów umożliwiających 
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dostęp do sieci, sprzęt komputerowy do sieci komputero-
wych, sprzęt komputerowy do zbierania danych pozycjonu-
jących, sprzęt komputerowy do zdalnego dostępu i przesy-
łania danych, sprzęt komputerowy [hardware], stacja dysków 
CD-ROM, stacje dokujące, stacje dokujące do laptopów, sys-
temy operacyjne, tablety, telefony, telefony komórkowe, te-
lewizory, torby do noszenia komputerów, urządzenia do ko-
munikacji pomiędzy dwoma węzłami sieci (Point-to-Point), 
urządzenia do kopiowania, urządzenia do łączności bezprze-
wodowej, urządzenia do łączności przewodowej, urządzenia 
do nagrywania, urządzenia do nagrywania obrazów, urzą-
dzenia do nagrywania filmów, urządzenie do nagrywania 
audio, urządzenie do odtwarzania filmów, urządzenie do od-
twarzania obrazów, urządzenie do odtwarzania danych, 
urządzenie do odtwarzania do nośników dźwięku i obrazu, 
urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych, urządze-
nia do testowania i kontroli jakości, urządzenia do transmisji, 
urządzenia do tworzenia sieci komputerowych i komunikacji 
danych, urządzenia do wyświetlania, odbiorniki telewizyjne 
oraz urządzenia do odtwarzania filmów i video, urządzenia 
i nośniki do przechowywania danych, urządzenia i przyrzą-
dy do odtwarzania danych, utrwalone na nośnikach infor-
macje i dane, wyświetlacze, wyświetlacze do smartfonów, 
wyświetlacze do telefonów komórkowych, wyświetlacze 
ciekłokształtne, wyświetlacze ciekłokształtne [LCD] do zesta-
wów kina domowego, zasilacze sieciowe [baterie], 35 usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycz-
nym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z telefonami komórkowy-
mi, 37 naprawa komputerów, instalowanie komputerów, 
konserwacja komputerów,  usługi naprawy komputerów, 
42 doradztwo komputerowe, doradztwo w zakresie sprzętu 
komputerowego, wypożyczanie komputerów, odzyskiwanie 
danych komputerowych, testowanie komputerów, wynajem 
sprzętu komputerowego,  wynajem komputerów.

(210) 508018 (220) 2019 12 13
(731) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stimudigest Kiedy krowa nie je i żwacz nie pracuje 

formuła Aktiv Rumen

(531) 03.04.01, 03.04.02, 26.11.01, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty we-
terynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weteryna-
ryjnych, preparaty witaminowe, 31 drób (preparaty zwięk-
szające niesienie się), makuchy, otręby zbożowe, pasza dla 
zwierząt tucznych, karmy i pasze dla zwierząt, pokarm dla 
zwierząt domowych, spożywcze pasze wzmacniające dla 
zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt.

(210) 508025 (220) 2019 12 13
(731) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Calf immuno Specjalny dodatek do siary formuła 

Complex Colostrum

(531) 03.04.01, 03.04.02, 26.11.01, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty we-
terynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weteryna-
ryjnych, preparaty witaminowe, 31 drób (preparaty zwięk-
szające niesienie się), makuchy, otręby zbożowe, pasza dla 
zwierząt tucznych, karmy i pasze dla zwierząt, pokarm dla 
zwierząt domowych, spożywcze pasze wzmacniające dla 
zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt.

(210) 508026 (220) 2019 12 13
(731) TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) CROSSVI
(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 przeciw-
zapalne, lecznicze płyny do przemywania oczu.

(210) 508027 (220) 2019 12 13
(731) TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) AMDOFF
(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 za wyjątkiem środków do opatrywania 
ran, włączając bandaże, materiały opatrunkowe i gąbki, pre-
paraty farmaceutyczne, leki do celów stomatologicznych, 
antyseptyki, niesteroidowe leki przeciwzapalne, lecznicze 
płyny do przemywania oczu.
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(210) 508028 (220) 2019 12 13
(731) SKOCZYŃSKA JOANNA, Pszczyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EC Euroceramika

(531) 27.05.01, 26.04.09, 29.01.13
(510), (511) 19 płytki ceramiczne.

(210) 508029 (220) 2019 12 13
(731) FAKIOGLU ISMAIL BLUE STAR-HANDEL ODZIEŻĄ, 

Raszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOMMY LINE

(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 balerinki, baletki, botki, buty, buty do kostki, 
buty dziecięce, buty na wysokim obcasie, buty na rzepy, buty 
na płaskim obcasie, buty na platformie, buty nieprzemakalne, 
buty robocze, buty skórzane, buty sportowe, buty sznuro-
wane, buty turystyczne, buty wsuwane, buty za kostkę, buty 
zimowe, chodaki drewniane w stylu japońskim, drewniaki 
i sandały w stylu japońskim, japonki, kalosze, kapcie, kapcie 
skórzane, obuwie codzienne, obuwie dla dzieci, obuwie dla 
kobiet, obuwie dla mężczyzn, pantofle domowe, sandały, 
sandały damskie, sandały męskie, sandały w stylu japońskim, 
skórzane sandały w stylu japońskim, sandały, drewniaki, teni-
sówki, półbuty, koturny, apaszki, artykuły odzieżowe w stylu 
sportowym, bandany na szyję, bermudy, bielizna damska, 
bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bielizna funkcjo-
nalna, bielizna nocna, bielizna termoaktywna, bikini, biu-
stonosze, biustonosze bez ramiączek, biustonosze miękkie, 
biustonosze sportowe, blezery, bluzki, bluzy dresowe, bluzy 
polarowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, blu-
zy z kapturem, bojówki, bokserki, bokserki damskie, chustki 
na głowę, chusty, ciepłe kurtki robocze, dresy ortalionowe, 
długa bielizna, długie kurtki, długie luźne stroje, długie sza-
le damskie, dresy wiatroszczelne, duże luźne kaptury, dżinsy, 
eleganckie spodnie, funkcjonalne koszulki termoaktywne, 
funkcjonalne spodnie termoaktywne, galowa odzież wie-
czorowa, garnitury, garnitury damskie, garnitury męskie, gar-
nitury trzyczęściowe [odzież], garnitury w sportowym stylu, 
golfy, grube płaszcze, gumowe płaszcze nieprzemakalne, 
halki, półhalki, kamizelki, kamizelki [bezrękawniki], kamizelki 
puchowe, kamizelki pikowane, kamizelki skórzane, kamizelki 
z polaru, kąpielówki, komplety koszulek i spodenek, komple-
ty odzieżowe ze spodenkami, komplety skórzane, kostiumy, 
kostiumy kąpielowe, kostiumy kąpielowe dla dzieci, kostiu-
my kąpielowe dla kobiet, kostiumy kąpielowe dla mężczyzn, 
koszule, koszule ciążowe, koszule codzienne, koszule do gar-
niturów, koszule eleganckie, koszule hawajskie, koszule spor-
towe pochłaniające wilgoć, koszule nocne, koszule sztrukso-

we, koszule z długimi rękawami, koszule z krótkimi rękawami, 
koszule z ochraniaczami do użytku sportowego, koszulki bez 
rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki polo, koszulki typu ra-
shguard, kożuchy, krawaty, krótkie kurtki ciepłe, krótkie luźne 
kurtki do pasa, krótkie spodnie, krótkie płaszcze, kurtki, kurtki 
bez rękawów, kurtki budrysówki, kurtki dresowe, kurtki dwu-
stronne, kurtki dżinsowe, kurtki futrzane, kurtki jako odzież 
sportowa, kurtki pikowane, kurtki pilotki, kurtki puchowe, 
kurtki skórzane, kurtki sportowe, kurtki zamszowe, legginsy, 
letnie sukienki, majtki, majtki damskie, marynarki od garnitu-
rów, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, 
męskie płaszcze, ocieplacze, ocieplacze na kolana [odzież], 
ocieplacze na ręce [odzież], ocieplacze szyi, ocieplane ka-
mizelki, ocieplane kurtki, odzież codzienna, odzież damska, 
odzież sportowa, odzież wierzchnia dla chłopców, odzież 
wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla mężczyzn, 
odzież ze skóry, paski, pidżamy, płaszcze damskie, podko-
szulki, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, 
podkoszulki z długimi rękawami, polary, płaszcze, półgolfy, 
rybaczki, rękawice, w tym rękawice ze skóry, rękawiczki, rę-
kawiczki bez palców, rękawiczki zimowe, skarpetki, skarpetki 
antypoślizgowe, skarpetki męskie, skarpetki wełniane, skar-
pety do kostek, slipy męskie, figi damskie, spodenki, spodnie 
[nieformalne], spodnie dresowe, spodnie skórzane, spodnie 
sportowe, sukienki damskie, swetry, swetry bez rękawów, 
swetry polo, swetry rozpinane, swetry z dekoltem w serek, 
swetry z golfem, swetry z okrągłym wykończeniem przy 
szyi, swetry z półgolfem, szaliki, szorty, berety, czapki, czapki 
bejsbolówki, czapki futrzane, czapki i czapeczki sportowe, 
czapki sportowe, czapki wełniane, czapki z daszkiem, daszki 
przeciwsłoneczne, kapelusze, kapelusze przeciwdeszczowe, 
kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze słomkowe, kaszkiety, 
nakrycia głowy dla dzieci, opaski na głowę, skórzane nakrycia 
głowy, termoaktywne nakrycia głowy, 35 organizacja i prze-
prowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, orga-
nizacja wystaw w celach reklamowych i handlowych, orga-
nizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, prowadzenie wystaw w celach reklamowych 
i handlowych, prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych 
targów handlowych on-line, usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzie-
żowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone 
on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzeda-
ży detalicznej i hurtowej w związku z obuwiem, dystrybu-
cja ulotek, broszur, druków i próbek do celów reklamowych 
i promocyjnych, reklama korespondencyjna, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych i promocyjnych [ulotek, bro-
szur i materiałów drukowanych], rozpowszechnianie reklam 
poprzez Internet.

(210) 508035 (220) 2019 12 13
(731) AZURIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 44 KLINIKA MEDYCYNA ESTETYCZNA
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(531) 26.01.17, 27.07.01, 27.05.01
(510), (511) 44 opieka zdrowotna, medyczna, pielęgniarska, 
porady w zakresie medycyny estetycznej, wykonywanie za-
biegów medycyny estetycznej, chirurgia plastyczna.

(210) 508037 (220) 2019 12 13
(731) OWCZAREK RAFAŁ WALZ TRADE, Kamyk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WALZTRADE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z ma-
szynami budowlanymi, usługi handlu detalicznego w za-
kresie materiałów budowlanych, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem rolniczym, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do ro-
bót ziemnych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcz-
nymi urządzeniami do budowy, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, usługi sprze-
daży hurtowej w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem do robót ziemnych, usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z ze sprzętem rolniczym, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi urządzenia-
mi do budowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcz-
nymi narzędziami do budowy, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z akcesoriami metalowymi.

(210) 508045 (220) 2019 12 13
(731) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Elizówka

(540) (znak słowny)
(540) INTIFEM
(510), (511) 5 preparaty wspomagające zdrowie intymne 
kobiet.

(210) 508048 (220) 2019 12 13
(731) ZDROJOWA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT 7  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Baltic Park

(531) 01.15.24, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 hotele, pensjonaty, usługi hotelarskie, usługi 
pensjonatowe, biura zakwaterowania w hotelach i pensjo-
natach, rezerwacje miejsc w hotelach, rezerwacje kwater 
na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt 
czasowy, kawiarnie, restauracje, stołówki.

(210) 508055 (220) 2019 12 13
(731) GUTRAL JOANNA MARTYNA, Słupsk
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) ZDROWA GŁOWA

(531) 02.01.01, 27.05.01
(510), (511) 44 psychologia, psychoterapia, psychoedukacja, 
zdrowie psychiczne, rozwój osobisty.

(210) 508065 (220) 2019 12 14
(731) VALVEX SPÓŁKA AKCYJNA, Jordanów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VALVEX

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe: przedłużacze, złączki regulowane, 
złączki proste, złączki do wodomierzy, złączki wkrętne, złącz-
ki wkrętne redukcyjne, złączki nakrętno - wkrętne, złączki 
nakrętno - wkrętne redukcyjne, złączki kolankowe, kolanka 
wkrętne, kolanka nakrętne redukcyjne, kolanka nakrętno - 
wkrętne, kolanka ustalone, trójniki, trójniki wkrętne, trójniki 
nakrętne, trójniki nakrętno - wkrętno - nakrętne, trójniki wy-
krętno - nakrętno - wykrętne, trójniki wykrętno - nakrętno 
- nakrętne, trójniki wkretno - nakrętne, trójniki ustalone pła-
skie, trójniki ustalone kątowe, czwórniki wkrętne, czwórniki 
nakrętne, czwórniki wkrętne redukcyjne, czwórniki wkrętno 
- nakretno - wykrętno - nakrętne, czwórniki wkrętno - na-
krętno - nakrętno - nakrętne redukcyjne, złącza do instalacji 
z rurami wielowarstwowymi, złącza złączek i rur uszczelniane 
uszczelkami gumowymi dla rur wielowarstwowych, metalo-
wa galanteria łazienkowa: uchwyty półek i luster, akcesoria 
metalowe do łazienek: uchwyty na ręczniki, uchwyty do pa-
pieru toaletowego, uchwyty na szczotki łazienkowe, dwu-
złączki do gazu, metalowe przewody do gazu, 11 baterie 
toaletowe, baterie wannowe, baterie umywalkowe, baterie 
zlewozmywakowe, baterie natryskowe, zawory kulowe, za-
wory regulacyjne, zawory regulacyjno - odcinające, zawory 
wodne, zawory wodne wypływowe, zawory wodne wypły-
wowe ze złączką, złączki z tworzywa do zaworów wypływo-
wych wodnych ze złączką, nakrętki złączki z tworzywa do za-
worów wypływowych wodnych ze złączką, zawory zwrotne, 
zawory wodne przelotowe, zawory kątowe, zawory odci-
nające, zawory spustowe, korki do zaworów przelotowych, 
zawory przelotowe proste, zawory przelotowe skośne, au-
tomatyczne zawory odpowietrzające, głowice do zaworów 
wodnych, grzybki do głowic zaworów wodnych, głowice 
suwakowe do baterii i zaworów wodnych, uchwyty do gło-
wic suwakowych, głowice do zaworów parowych, pokrętła 
do zaworów przelotowych, kurki wypływowe, kurki przelo-
towe trójdrogowe, kurki spustowe ze złączką, kurki spustowe 
ze złączką i zaślepką, kurki gazowe, termostatyczne zawory 
grzejnikowe, zawory grzejnikowe proste, zawory grzejniko-
we kątowe, głowice do zaworów grzejnikowych, pokrętła 
do zaworów grzejnikowych, kolektory do instalacji central-
nego ogrzewania, korki nakrętne i nakrętki do instalacji cen-
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tralnego ogrzewania, rozdzielacze do instalacji centralnego 
ogrzewania, różnicowe regulatory ciśnienia do instalacji cen-
tralnego ogrzewania, grzejniki centralnego ogrzewania, filtry 
do wody.

(210) 508067 (220) 2019 12 14
(731) VALVEX SPÓŁKA AKCYJNA, Jordanów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VALVEX

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe: przedłużacze, złączki regulowa-
ne, złączki proste, złączki do wodomierzy, złączki wkrętne, 
złączki wkrętne redukcyjne, złączki nakrętno - wkrętne, 
złączki nakrętno - wkrętne redukcyjne, złączki kolanko-
we, kolanka wkrętne, kolanka nakrętne redukcyjne, kolan-
ka nakrętno - wkrętne, kolanka ustalone, trójniki, trójniki 
wkrętne, trójniki nakrętne, trójniki nakrętno - wkrętno 
- nakrętne, trójniki wykrętno - nakrętno - wykrętne, trój-
niki wykrętno - nakrętno - nakrętne, trójniki wkretno - na-
krętne, trójniki ustalone płaskie, trójniki ustalone kątowe, 
czwórniki wkrętne, czwórniki nakrętne, czwórniki wkrętne 
redukcyjne, czwórniki wkrętno - nakretno - wykrętno - na-
krętne, czwórniki wkrętno - nakrętno - nakrętno - nakrętne 
redukcyjne, złącza do instalacji z rurami wielowarstwowy-
mi, złącza złączek i rur uszczelniane uszczelkami gumo-
wymi dla rur wielowarstwowych, metalowa galanteria 
łazienkowa: uchwyty półek i luster, akcesoria metalowe 
do łazienek: uchwyty na ręczniki, uchwyty do papieru 
toaletowego, uchwyty na szczotki łazienkowe, dwuzłącz-
ki do gazu, metalowe przewody do gazu, 11 baterie to-
aletowe, baterie wannowe, baterie umywalkowe, baterie 
zlewozmywakowe, baterie natryskowe, zawory kulowe, 
zawory regulacyjne, zawory regulacyjno-odcinające, za-
wory wodne, zawory wodne wypływowe, zawory wodne 
wypływowe ze złączką, złączki z tworzywa do zaworów 
wypływowych wodnych ze złączką, nakrętki złączki z two-
rzywa do zaworów wypływowych wodnych ze złączką, 
zawory zwrotne, zawory wodne przelotowe, zawory ką-
towe, zawory odcinające, zawory spustowe, korki do za-
worów przelotowych, zawory przelotowe proste, zawory 
przelotowe skośne, automatyczne zawory odpowietrza-
jące, głowice do zaworów wodnych, grzybki do głowic 
zaworów wodnych, głowice suwakowe do baterii i zawo-
rów wodnych, uchwyty do głowic suwakowych, głowice 
do zaworów parowych, pokrętła do zaworów przeloto-
wych, kurki wypływowe, kurki przelotowe trójdrogowe, 
kurki spustowe ze złączką, kurki spustowe ze złączką i za-
ślepką, kurki gazowe, termostatyczne zawory grzejnikowe, 
zawory grzejnikowe proste, zawory grzejnikowe kątowe, 
głowice do zaworów grzejnikowych, pokrętła do zawo-
rów grzejnikowych, kolektory do instalacji centralnego 
ogrzewania, korki nakrętne i nakrętki do instalacji central-
nego ogrzewania, rozdzielacze do instalacji centralnego 
ogrzewania, różnicowe regulatory ciśnienia do instalacji 
centralnego ogrzewania, grzejniki centralnego ogrzewa-
nia, filtry do wody.

(210) 508069 (220) 2019 12 15
(731) TOPOLAŃSKI JAN XUPING JEWELRY POLSKA, 

Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) XUPING JEWELRY POLSKA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa oraz za pośrednictwem 
sklepu internetowego wyrobów jubilerskich oraz kamieni 
szlachetnych i półszlachetnych.

(210) 508076 (220) 2019 12 16
(731) GOLA PRZEMYSŁAW WŁODZIMIERZ, Rokitno 

Szlacheckie
(540) (znak słowny)
(540) DIETEL
(510), (511) 41 edukacja, nauczanie języków obcych, na-
uczanie gry na instrumentach muzycznych, lekcje śpiewu, 
lekcje tańca, lekcje plastyki, prowadzenie kursów kompu-
terowych, nauczanie korespondencyjne i przez Internet, 
prowadzenie klubów sportowych, usługi w zakresie tłu-
maczeń, publikowanie książek, organizowanie konferencji, 
organizowanie konkursów, organizowanie zawodów spor-
towych, organizowanie koncertów, organizowanie przed-
stawień teatralnych, organizowanie imprez rozrywkowych, 
organizowanie obozów letnich i zimowych, organizowanie 
szkoleń, prowadzenie przedszkoli, prowadzenie szkół.

(210) 508077 (220) 2019 12 16
(731) LICENTIA MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) (znak słowny)
(540) PERYCOL
(510), (511) 5 suplementy diety, mineralne suplementy 
diety, odżywcze suplementy diety, białkowe suplementy 
diety, suplementy diety z pszenicy, suplementy diety z cyn-
kiem, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla 
niemowląt, suplementy diety dla sportowców, suplemen-
ty diety w płynie, suplementy diety zawierające drożdże, 
suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety 
zawierające białko, suplementy diety zawierające enzymy, 
suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety 
zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające pro-
polis, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy 
diety z białkiem sojowym, suplementy diety do kontroli 
cholesterolu, suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety 
zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierają-
ce kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające mleczko 
pszczele, suplementy diety zawierające siemię lniane, su-
plementy diety do użytku medycznego, suplementy diety 
do użytku dietetycznego, suplementy diety zawierające 
pyłek sosnowy, suplementy diety zawierające węgiel ak-
tywny, suplementy diety z kwasem foliowym, suplementy 
diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy diety zawie-
rające izoflawony sojowe, mineralne suplementy diety dla 
ludzi, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, 
suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suple-
menty diety składające się z aminokwasów, suplementy 
diety składające się z witamin, suplementy diety poprawia-
jące kondycję i wytrzymałość, suplementy diety stosowane 
w poście modyfikowanym.
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(210) 508084 (220) 2019 12 16
(731) ROMAŃCZYK MATEUSZ M.CLOTHES&TRANSPORT, 

Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M. MenClothes

(531) 27.05.01, 24.17.02, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, odzież do uprawiania judo, odzież 
wierzchnia dla dziewcząt, odzież w stylu sportowym, odzież 
z imitacji skóry, odzież dla małych dzieci, odzież dla kie-
rowców samochodowych, odzież do sztuk walki, odzież 
do uprawiania zapasów, odzież skórzana dla motocyklistów, 
odzież wierzchnia dla mężczyzn, odzież zawierająca sub-
stancje odchudzające, odzież do łyżwiarstwa figurowego, 
odzież wierzchnia dla dzieci, odzież wierzchnia dla niemow-
ląt, odzież wierzchnia dla chłopców, odzież męska, damska 
i dziecięca, odzież sportowa [z wyjątkiem rękawic do gol-
fa], 35 usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą 
odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą.

(210) 508086 (220) 2019 12 16
(731) KAZIMIERCZAK JULITA PO ZDROWIE Z JULITĄ, 

Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PO ZDROWIE z Julitą

(531) 02.03.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 chronometraż imprez sportowych, doradz-
two zawodowe, informacja o edukacji, informacja o impre-
zach rozrywkowych, informacja rekreacji, komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, 
kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, nauka 
gimnastyki, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], 
organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie zajęć 
fitness, przekazywanie know-how [szkolenia], sport (wypo-
życzanie sprzętu -) [z wyjątkiem pojazdów], udostępnianie 
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów 
i sprzętu sportowego, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwi-
czenia fizyczne], usługi trenera osobistego [trening spraw-
ności fizycznej], usługi trenerskie, wynajmowanie obiektów 
sportowych, planowanie przyjęć [rozrywka], 43 informowa-

nie i porady w zakresie przygotowywania posiłków, 44 fizjo-
terapia, masaż, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi 
medycyny alternatywnej, usługi psychologów, 45 doradz-
two w zakresie bezpieczeństwa fizycznego.

(210) 508090 (220) 2019 12 16
(731) WAŚKO-CZOPNIK DOROTA, Wysoka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) db MEDICINE

(531) 26.04.01, 26.04.18, 26.04.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 zdrowotne suplementy diety sporządzone 
głównie z minerałów, suplementy diety dla ludzi, mineral-
ne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla osób 
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy diety sporządzo-
ne głównie z minerałów, ziołowe suplementy diety dla osób 
o szczególnych wymaganiach dietetycznych, suplementy 
diety z cynkiem, suplementy diety składające się głównie 
z wapnia, suplementy diety stosowane w poście modyfiko-
wanym, suplementy diety składające się głównie z żelaza, 
suplementy diety składające się głównie z magnezu.

(210) 508093 (220) 2019 12 16
(731) STOWARZYSZENIE ITCORNER, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) ITPopCorn
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie planowania kariery, 
doradztwo zawodowe (inne niż związane z edukacją i szko-
leniami), usługi planowania kariery, usługi w zakresie znaj-
dowania zatrudnienia dla stażystów, doradztwo w zakresie 
pośrednictwa pracy, doradztwo w zakresie zatrudnienia, 
rozpowszechnianie informacji na temat rekrutacji absol-
wentów, 41 doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo 
szkoleniowe i edukacyjne], doradztwo w zakresie szkolenia 
i doskonalenia zawodowego, usługi edukacyjne, edukacja 
zawodowa, edukacja w dziedzinie technologii informacyj-
nych, przetwarzania informacji i nowych technologii, orga-
nizowanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych 
i szkoleniowych, kursy i szkolenia, usługi mentoringu bizne-
sowego i zawodowego, opracowywanie i publikacja mate-
riałów edukacyjnych i szkoleniowych.

(210) 508104 (220) 2019 12 16
(731) AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) Szczygieł
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.

(210) 508105 (220) 2019 12 16
(731) AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) Kawka
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
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(210) 508106 (220) 2019 12 16
(731) GALUSEK TOMASZ LODOMANIA, Jasienica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAFEMANIA

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 lody, słodycze, desery lodowe, ciasta, ciastka, 
wyroby cukiernicze i piekarnicze, czekolada i napoje na bazie 
czekolady, kawa i napoje na bazie kawy, herbata, 43 usługi 
w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni, cukierni, lo-
dziarni.

(210) 508107 (220) 2019 12 16
(731) MELISSA MED MIKOŁAJ GAUER SPÓŁKA JAWNA, 

Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MelissaMed

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, 
usługi medyczne, usługi lekarskie, poradnictwo medyczne, 
usługi w zakresie badań lekarskich, usługi w zakresie lekar-
skich wizyt domowych, doradztwo w zakresie pomocy me-
dycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany perso-
nel medyczny, usługi medyczne w zakresie wydawania orze-
czeń lekarskich na odległość [tele-reporting], badania w za-
kresie diagnozy stanu zdrowia, badania genetyczne do ce-
lów medycznych, usługi farmaceutyczne, porady w zakresie 
farmakologii, usługi w zakresie diagnostyki chirurgicznej, 
usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi w za-
kresie leczenia chirurgicznego, leczenie alergii, doradztwo 
dotyczące alergii, doradztwo medyczne w zakresie derma-
tologii, usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób 
skóry, doradztwo medyczne w zakresie geriatrii, usługi fizjo-
terapii, usługi ginekologiczne, usługi medyczne w dziedzinie 
nefrologii, usługi medyczne w dziedzinie onkologii, usługi 
w zakresie zdrowia psychicznego, badania psychologiczne, 
badania optyczne, badanie słuchu, badania przesiewowe, 
badania rentgenowskie w celach medycznych, badania 
przesiewowe dotyczące serca.

(210) 508108 (220) 2019 12 16
(731) GALUSEK TOMASZ LODOMANIA, Jasienica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Galusek PRACOWNIA LODÓW

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 30 lody, słodycze, desery lodowe, ciasta, ciastka, 
wyroby cukiernicze i piekarnicze, czekolada i napoje na bazie 
czekolady, kawa i napoje na bazie kawy, herbata, 43 usługi 
w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni, cukierni, lo-
dziarni.

(210) 508113 (220) 2019 12 16
(731) AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała

(540) (znak słowny)
(540) Sowa
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.

(210) 508117 (220) 2019 12 16
(731) AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) Słowik
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.

(210) 508119 (220) 2019 12 16
(731) BOJANOWSKA ANNA MONIKA WROCŁAWSKIE 

CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO 
I ORTOPEDYCZNEGO ŻAK-MED, Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COMPLIMED

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi dystrybucyjne dotyczące sprzętu me-
dycznego oraz jednorazowych wyrobów medycznych.

(210) 508120 (220) 2019 12 16
(731) MLS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Realtors.pl
(510), (511) 35 wynajmowanie powierzchni na cele rekla-
mowe w zakresie branży nieruchomości poprzez Internet, 
udostępnianie powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń 
reklamowych lub handlowych o tematyce nieruchomości 
poprzez Internet, 36 usługi w zakresie stowarzyszania i pro-
wadzenia stowarzyszeń, organizacji lub związków, w tym 
promowanie interesów członków organizacji, w szczegól-
ności agentów i brokerów nieruchomości, usługi w zakresie 
promowania interesu publicznego poprzez poprawę usług 
związanych z nieruchomościami, usługi w zakresie ustalania 
warunków członkostwa organizacji dla osób profesjonalnie 
związanych z handlem i pośrednictwem handlu nierucho-
mościami, usługi brokerskie w zakresie nieruchomości usługi 
agencji nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa w han-
dlu nieruchomościami, usługi w zakresie wyceny finansowej 
nieruchomości, administrowanie i zarządzanie nieruchomo-
ściami i lokalami użytkowymi, leasing, dzierżawa i wynajem 
nieruchomości, pomieszczeń biurowych i lokali użytkowych, 
pośrednictwo i obrót nieruchomościami, wynajmowanie 
mieszkań, pomieszczeń biurowych, lokali użytkowych, spo-
rządzanie umów najmu, prowadzenie działalności inwesty-
cyjnej w zakresie nieruchomości, kupno terenów pod inwe-
stycje, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

(210) 508122 (220) 2019 12 16
(731) NAWRACAJ-SZRAMOWIAT ALICJA AN IDEA, Jaszczew
(540) (znak słowny)
(540) ALLOW
(510), (511) 11 abażury, elektryczne urządzenia oświetlenio-
we do wnętrz, elementy oświetleniowe, lampki biurkowe, 
lampki do czytania, lampki nocne, lampy elektryczne, lampy 
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elektryczne do oświetlenia zewnętrznego, lampy elektrycz-
ne do oświetlenia wnętrz, lampy oświetleniowe, neono-
we lampy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe, oprawy 
oświetleniowe LED, oprawy oświetleniowe sufitowe, osłony 
do lamp, podstawy lamp, stojące lampy, stojaki do lamp, su-
fitowe lampy wiszące, szkła do lamp, szkło oświetleniowe, 
szyny oświetleniowe [urządzenia oświetleniowe], uchwyty 
lamp, urządzenia oświetleniowe, urządzenia oświetleniowe 
LED, wyposażenie oświetleniowe, 42 opracowywanie pro-
duktów, opracowywanie projektów technicznych, projekto-
wanie dekoracji wnętrz, projektowanie produktu [wzornic-
two], projektowanie systemów oświetleniowych, projekto-
wanie wzorów, usługi projektowania.

(210) 508124 (220) 2019 12 16
(731) AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) LELEK
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.

(210) 508125 (220) 2019 12 16
(731) MLS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Realtors
(510), (511) 35 wynajmowanie powierzchni na cele rekla-
mowe w zakresie branży nieruchomości poprzez Internet, 
udostępnianie powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń 
reklamowych lub handlowych o tematyce nieruchomości 
poprzez Internet, 36 usługi w zakresie stowarzyszania i pro-
wadzenia stowarzyszeń, organizacji lub związków, w tym 
promowanie interesów członków organizacji, w szczegól-
ności agentów i brokerów nieruchomości, usługi w zakresie 
promowania interesu publicznego poprzez poprawę usług 
związanych z nieruchomościami, usługi w zakresie ustalania 
warunków członkostwa organizacji dla osób profesjonalnie 
związanych z handlem i pośrednictwem handlu nierucho-
mościami, usługi brokerskie w zakresie nieruchomości usługi 
agencji nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa w han-
dlu nieruchomościami, usługi w zakresie wyceny finansowej 
nieruchomości, administrowanie i zarządzanie nieruchomo-
ściami i lokalami użytkowymi, leasing, dzierżawa i wynajem 
nieruchomości, pomieszczeń biurowych i lokali użytkowych, 
pośrednictwo i obrót nieruchomościami, wynajmowanie 
mieszkań, pomieszczeń biurowych, lokali użytkowych, spo-
rządzanie umów najmu, prowadzenie działalności inwesty-
cyjnej w zakresie nieruchomości, kupno terenów pod inwe-
stycje, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

(210) 508127 (220) 2019 12 16
(731) STOWARZYSZENIE ITCORNER, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) ITCorner
(510), (511) 35 doradztwo handlowe i gospodarcze, do-
radztwo w zakresie w zakresie organizowania, zarządzania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie 
promocji i reklamy, wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, 
promowanie działalności i kreowanie pozytywnego wize-
runku przedsiębiorców w branży IT, organizowanie wystaw, 
pokazów i targów w celach handlowych, reklamowych i pro-
mocyjnych, promocja sprzedaży, organizowanie i prowadze-
nie spotkań biznesowych, pośrednictwo w zakresie kojarze-
nia kontrahentów, usługi w zakresie kontaktów biznesowych, 
usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowa-

nia ze sobą nabywców i sprzedawców usług, usługi informa-
cyjne dotyczące przedsiębiorstw, organizowanie prezentacji 
osób i podmiotów w celach biznesowych, informacja han-
dlowa, platforma internetowa do celów handlowych i re-
klamowych umożliwiająca promocję i sprzedaż usług, usłu-
gi w zakresie badań opinii publicznej, badań rynku, badań 
w dziedzinie działalności gospodarczej, i analiz rynkowych, 
41 usługi edukacyjne, warsztaty, seminaria, szkolenia w dzie-
dzinie biznesu, technologii informacyjnych, przetwarzania 
informacji i nowych technologii, usługi w zakresie organiza-
cji i prowadzenia kongresów, konferencji, pokazów i wystaw 
w celach edukacyjnych i biznesowych, organizacja wyda-
rzeń i eventów, organizowanie spotkań ekspertów i pod-
miotów związanych z branżą nowych technologii oraz IT, 
publikowanie drogą elektroniczną oraz udostępniania publi-
kacji on-line, publikacje elektroniczne i multimedialne, udo-
stępnianie filmów w dziedzinie technologii informacyjnych, 
przetwarzania informacji i nowych technologii oraz biznesu, 
42 badania i analizy naukowe i technologiczne w dziedzinie 
technologii informacyjnych, przetwarzania informacji i no-
wych technologii, IT, usługi doradcze i informacyjne związa-
ne z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem 
oprogramowania komputerowego, platforma jako usługa 
[PaaS] obejmująca platformy oprogramowania do transmisji 
obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, 
dostarczanie informacji naukowych o technologii kompute-
rowej i programowaniu za pośrednictwem strony interneto-
wej, prowadzenie komputerowych platform informacyjnych, 
wymiany doświadczeń, platformy komunikacyjnej dla firm, 
portali internetowych, blogów, forów oraz profili w sieciach 
społecznościowych o charakterze branżowym w dziedzinie 
biznesu, technologii informacyjnych, przetwarzania infor-
macji i nowych technologii, IT, udostępnianie on-line infor-
macji dotyczących usług innych podmiotów, mianowicie 
usług z branży technologii informacyjnych, przetwarzania 
informacji i nowych technologii, IT, prowadzenie platformy 
e-commerce służącej do sprzedaży usług firm z branży tech-
nologii informacyjnych, przetwarzania informacji i nowych 
technologii, IT zrzeszonych w ramach stowarzyszenia.

(210) 508128 (220) 2019 12 16
(731) AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) Sójka
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.

(210) 508129 (220) 2019 12 16
(731) AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) Przepiórka
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.

(210) 508130 (220) 2019 12 16
(731) AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) Czajka
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.

(210) 508133 (220) 2019 12 16
(731) AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
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(540) (znak słowny)
(540) Mewa
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.

(210) 508134 (220) 2019 12 16
(731) AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) Rybitwa
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.

(210) 508135 (220) 2019 12 16
(731) AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) Jastrząb
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.

(210) 508136 (220) 2019 12 16
(731) AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) Puchacz
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.

(210) 508137 (220) 2019 12 16
(731) SIM-MED PODMIOT LECZNICZY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wejherowo

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIM-MED

(531) 26.11.01, 26.11.12, 26.11.13, 26.11.21, 26.11.22, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.12

(510), (511) 44 kliniki, kliniki medyczne, szpitale, ambulato-
ryjna opieka medyczna, prowadzenie placówek medycz-
nych, usługi medyczne, świadczenie usług medycznych, 
usługi prywatnych szpitali, pomoc medyczna, usługi klinik 
medycznych, usługi udostępniania placówek medycznych, 
medyczne badania osób, organizowanie leczenia medycz-
nego, usługi lekarskie, poradnictwo medyczne, świadczenie 
pomocy medycznej, opieka medyczna i analizy związane 
z leczeniem pacjenta, opieka pielęgniarska, konsultacje me-
dyczne, badania medyczne, badania medyczne w celach 
diagnostycznych lub leczenia, pomoc medyczna w nagłych 
wypadkach, usługi indywidualnych konsultacji medycznych 
świadczone dla pacjentów, przeprowadzanie badań me-
dycznych, usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, 
przeprowadzanie diagnozy chorób, dopasowanie urządzeń 
i aparatów ortopedycznych, dopasowywanie urządzeń orto-
pedycznych, badanie słuchu, interpretacja sygnałów elektro-
kardiograficznych, dopasowywanie protez, leczenie zwich-
nięć stawów, skręceń, złamań kości lub podobnych urazów, 
obrazowanie optyczne do użytku w diagnostyce medycznej, 
badania rentgenowskie w celach medycznych, obrazowanie 
rentgenowskie do celów medycznych, przeprowadzenie ba-
dań przesiewowych w zakresie czynników ryzyka wystąpie-
nia chorób układu sercowo-naczyniowego, psychiatria, me-
dyczna terapia ciepłem, terapia falą uderzeniową, udzielanie 
porad medycznych w zakresie redukcji masy ciała, usługi 
badań mammograficznych, usługi badań medycznych zwią-

zane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, badania prze-
siewowe, badania przesiewowe dotyczące serca, badania 
przesiewowe osteoporozy, badania przesiewowe w zakresie 
chorób układu naczyniowego, usługi badań przesiewowych 
z zakresu kolonoskopii, usługi badań przesiewowych w celu 
wykrycia raka prostaty, świadczenie usług badań przesie-
wowych w celu wykrywania nowotworów, usługi badań 
przesiewowych w zakresie ciśnienia krwi, usługi badań prze-
siewowych w celu wykrycia raka jąder, usługi badań przesie-
wowych w celu wykrycia raka jelit, usługi badań przesiewo-
wych w celu wykrycia raka szyjki macicy, usługi badań prze-
siewowych w celu wykrycia raka piersi, usługi badań prze-
siewowych w zakresie zapalenia wątroby, usługi medyczne 
w zakresie badań przesiewowych w dziedzinie leczenia bez-
dechu sennego, usługi medycznych badań przesiewowych 
w dziedzinie astmy, usługi badania cukrzycy, usługi badania 
korzystania z leków, usługi ginekologiczne, usługi laserowej 
korekty wzroku, usługi leczenia w zakresie płodności czło-
wieka, usługi medyczne dotyczące leczenia raka skóry, usługi 
medyczne w dziedzinie nefrologii, usługi medyczne w dzie-
dzinie onkologii, usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, 
usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry, 
usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu, 
usługi nastawiania kości, usługi obrazowania medycznego, 
usługi okulistyczne, usługi pielęgniarstwa pediatrycznego, 
usługi podologa, usługi psychiatryczne, usługi w zakresie au-
diologii, usługi w zakresie lekarskich wizyt domowych, usługi 
w zakresie szczepień, terapia zajęciowa i rehabilitacja, opra-
cowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycz-
nej, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, 
fizjoterapia, usługi fizjoterapii, usługi elektroterapii dla fizjo-
terapii, osteopatia, opieka zdrowotna związana z osteopatią, 
udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych 
do celów rehabilitacji zdrowotnej, analiza surowicy ludzkiej 
do celów leczenia medycznego, analiza tkanek ludzkich 
do celów leczenia medycznego, analizy medyczne do dia-
gnostyki i leczenia ludzi, analizy RNA lub DNA w zakresie dia-
gnozowania i prognozowania zagrożenia nowotworami, ba-
dania genetyczne do celów medycznych, badania poziomu 
cholesterolu, badanie rozmazu metodą PAP, usługi w zakre-
sie badania moczu, usługi w zakresie badania surowic, usługi 
w zakresie medycyny i zdrowia związane z DNA, genetyką 
i testami genetycznymi, usługi analiz medycznych związane 
z leczeniem osób, świadczone przez laboratorium medycz-
ne, usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem 
i prognozowaniem dotyczącym nowotworów, usługi analiz 
medycznych związane z leczeniem pacjentów, usługi analiz 
medycznych związane z diagnozowaniem raka, usługi analiz 
medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych świad-
czone przez laboratoria medyczne, usługi badań krwi, usługi 
laboratoriów medycznych w zakresie analizy próbek krwi 
pobranych od pacjentów, usługi laboratoriów medycznych 
w zakresie analizy próbek pobranych od pacjentów, doradz-
two medyczne w zakresie ciąży, doradztwo medyczne w za-
kresie redukcji masy ciała, doradztwo w dziedzinie rodzenia, 
doradztwo medyczne w zakresie geriatrii, doradztwo w za-
kresie immunologii, doradztwo w zakresie pomocy medycz-
nej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel 
medyczny, doradztwo w zakresie potrzeb medycznych osób 
starszych, doradztwo związane z badaniem słuchu, informa-
cja medyczna, usługi informacji medycznej, udzielanie in-
formacji medycznej, udostępnianie informacji medycznych 
w zakresie geriatrii, udostępnianie informacji medycznych 
w zakresie dermatologii, udostępnianie informacji on line 
dotyczących onkologii, udostępnianie informacji medycz-
nych w dziedzinie opieki zdrowotnej, udostępnianie rapor-
tów dotyczących badań medycznych osób, udostępnianie 
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wsparcia medycznego przy monitorowaniu pacjentów 
poddanych leczeniu medycznemu, udzielanie informacji 
o szczepieniach dla osób wyjeżdżających za granicę, udziela-
nie informacji pacjentom w zakresie zażywania leków, udzie-
lanie informacji związanych z usługami opieki pielęgniarskiej, 
udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi, 
udzielanie informacji żywieniowych w zakresie żywności 
przeznaczonej do redukcji masy ciała do celów medycznych, 
usługi doradcze dotyczące implantów protetycznych, usłu-
gi doradcze dotyczące instrumentów chirurgicznych, usłu-
gi doradcze dotyczące chorób zwyrodnieniowych, usługi 
doradcze dotyczące problemów medycznych, doradztwo 
medyczne w zakresie dermatologii, usługi doradcze doty-
czące aparatury i przyrządów medycznych, usługi doradcze 
i informacyjne dotyczące produktów medycznych, usługi 
doradcze w zakresie implantów ortopedycznych, usługi do-
radcze w zakresie chirurgii, usługi doradztwa technicznego 
dotyczącego zdrowia, usługi w zakresie przygotowywania 
raportów medycznych, wydawanie raportów medycznych, 
kompilacja raportów medycznych, przygotowywanie rapor-
tów dotyczących kwestii medycznych, usługi klinik chirurgii 
kosmetycznej i plastycznej, usługi chirurgii kosmetycznej 
i plastycznej, chirurgia kosmetyczna, chirurgia plastyczna, 
usługi kosmetyczne, analiza kosmetyczna, zabiegi kosme-
tyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, laserowy 
zabieg kosmetyczny pajączków, kosmetyczny zabieg lasero-
wy skóry, usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, wstrzy-
kiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, 
usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, usługi mikro-
dermabrazji, usługi w zakresie krioterapii, usługi w zakresie 
laserowego odmładzania skóry, usługi w zakresie naciągania 
skóry za pomocą lasera, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, 
usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi w za-
kresie leczenia medycznego, usługi w zakresie leczenia chi-
rurgicznego, leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, za-
biegi depilacyjne, usługi w zakresie terapii za pomocą świa-
tła, gabinety pielęgnacji skóry, medyczna pielęgnacja stóp.

(210) 508139 (220) 2019 12 16
(731) AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) Sikorka
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.

(210) 508140 (220) 2019 12 16
(731) AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) Dzięcioł
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.

(210) 508141 (220) 2019 12 16
(731) AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)

(540) Dudek
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.

(210) 508142 (220) 2019 12 16
(731) AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) Zięba
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.

(210) 508143 (220) 2019 12 16
(731) AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) Kos
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.

(210) 508144 (220) 2019 12 16
(731) AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) Gawron
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.

(210) 508262 (220) 2019 12 19
(731) RYBAK ADAM F.P.H.U. HYDRO-BRAM, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BERY

(531) 01.05.01, 01.05.09, 05.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 kotły do instalacji grzewczych, kotły do cen-
tralnego ogrzewania.

(210) 508266 (220) 2019 12 19
(731) OKECHAMP SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) CANFORIA
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby, 
grzyby konserwowane, pomidory przetworzone, pasta z su-
szonych pomidorów, 35 usługi sprzedaży następujących 
towarów: przetworzone owoce, warzywa i grzyby, grzyby 
konserwowane, pomidory przetworzone, pasta z suszonych 
pomidorów.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 501265, 501267, 502900, 502901, 504270, 504821, 504941, 504967, 504968, 506664, 506668, 506738, 506739, 
507511, 507757, 507794, 507885

2 502900, 502901, 506664, 506668, 506741, 506772, 507794

3 499792, 500572, 500575, 500706, 500707, 500709, 501265, 501267, 501594, 504270, 504751, 505888, 506602, 
506722, 506817, 506967, 507146, 507713, 507717, 507722, 507741, 507794, 507846

4 506582, 507713, 507717, 507722

5 499792, 500572, 500575, 500706, 500707, 500709, 501267, 504821, 504941, 504967, 504968, 505278, 506602, 
506738, 506739, 506943, 507134, 507135, 507136, 507137, 507726, 507728, 507730, 507735, 507739, 507741, 
507902, 507908, 507959, 508018, 508025, 508026, 508027, 508045, 508077, 508090

6 501215, 502228, 507121, 507791, 507903, 507907, 508065, 508067

7 502900, 502901, 505877, 506559

8 502900, 502901

9 496452, 496887, 502856, 503851, 504898, 504904, 505158, 505877, 506105, 506108, 506110, 506111, 506284, 
506288, 506559, 506966, 506981, 507023, 507396, 507417, 507555, 507944, 507960

10 500572, 500575, 500706, 500707, 500709, 506619, 506622, 506644, 506799, 507413, 507713, 507717, 507722, 
507879

11 496452, 503441, 506559, 506968, 507396, 507464, 507465, 508065, 508067, 508122, 508262

12 494208, 504339, 507177

13 506979, 507531, 507559

14 502856, 504895, 506558, 507773

16 502459, 502464, 502856, 502900, 502901, 505158, 506558, 506964, 507023, 507417, 507754, 507778

17 502459, 502464, 502900, 502901, 506796, 506797, 507121, 507794

18 501272, 501581, 506558, 506964, 507855

19 499787, 501215, 502900, 502901, 506664, 506668, 507121, 507903, 507907, 508028

20 504700, 506558, 506977

21 494367, 494384, 506558, 506938, 506968, 507713, 507717, 507722

24 504700, 506977, 507713, 507717, 507722, 507843

25 501272, 501391, 501397, 501398, 501581, 502856, 503851, 506558, 506653, 506654, 506938, 506964, 506981, 
507084, 507429, 507498, 507778, 507782, 507855, 508029, 508084

26 501397, 501398

28 501397, 502856, 503851, 505525, 506191, 506196, 506558, 506653, 506654, 507413, 507754, 507778

29 493524, 497786, 501316, 501345, 501369, 503279, 506189, 506516, 506518, 506625, 506675, 506988, 507494, 
507517, 508266

30 493524, 497786, 501345, 501346, 501581, 503279, 503774, 503795, 506625, 506675, 506682, 506892, 506895, 
506959, 507062, 507153, 507430, 507494, 507517, 507733, 507885, 507926, 508106, 508108

31 505278, 507517, 507885, 508018, 508025

32 493524, 501268, 501345, 501581, 504948, 505278, 506889, 507501, 507502, 507503, 507778

33 493524, 507510, 507533, 507844, 507850, 508104, 508105, 508113, 508117, 508124, 508128, 508129, 508130, 
508133, 508134, 508135, 508136, 508139, 508140, 508141, 508142, 508143, 508144

34 493524, 507868
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35 488690, 493524, 495439, 495441, 495444, 495813, 496887, 501215, 501345, 501391, 501397, 501398, 502459, 
502464, 502856, 502900, 502901, 503255, 504700, 505158, 505724, 505731, 505758, 505850, 505891, 506363, 
506516, 506538, 506539, 506546, 506582, 506619, 506622, 506625, 506653, 506654, 506671, 506682, 506692, 
506693, 506775, 506777, 506793, 506794, 506799, 506817, 506889, 506935, 506943, 506964, 506968, 506977, 
506981, 507023, 507084, 507404, 507417, 507435, 507485, 507509, 507511, 507515, 507527, 507531, 507559, 
507713, 507715, 507717, 507722, 507778, 507779, 507788, 507791, 507828, 507846, 507855, 507882, 507905, 
507906, 507922, 507959, 507960, 508029, 508037, 508069, 508084, 508093, 508120, 508125, 508127, 508266

36 495439, 495441, 495444, 495813, 499784, 499794, 502856, 503255, 504974, 505465, 505467, 505724, 505731, 
505758, 506363, 506538, 506671, 506787, 506840, 506847, 506850, 507508, 507882, 507894, 507905, 507906, 
507922, 508120, 508125

37 488690, 495813, 500008, 501215, 505465, 505467, 505758, 506105, 506108, 506110, 506111, 506258, 506538, 
506559, 506844, 506977, 507460, 507529, 507531, 507559, 507779, 507791, 507799, 507804, 507825, 507836, 
507882, 507960

38 495439, 495441, 495444, 503851, 504898, 504904, 505158, 506191, 506196, 507944

39 488690, 493524, 496887, 499789, 499793, 501341, 501345, 503255, 503441, 505465, 505467, 505758, 506518, 
506582, 507779, 507799, 507804, 507825, 507836, 508119

40 488690, 501345, 503441, 506559, 506682, 507791

41 488690, 495813, 501581, 502228, 502856, 503135, 503255, 503580, 503851, 504417, 504779, 504898, 504904, 
505158, 505724, 505731, 505850, 506191, 506196, 506495, 506538, 506617, 506619, 506622, 506653, 506654, 
506671, 506692, 506693, 506775, 506777, 506794, 506935, 506964, 506981, 507404, 507459, 507507, 507564, 
507713, 507715, 507717, 507722, 507760, 507778, 507879, 507905, 507906, 507922, 507924, 508076, 508086, 
508093, 508127

42 488690, 494014, 496887, 502856, 505158, 505465, 505467, 505815, 506538, 506619, 506622, 506776, 506966, 
506970, 506977, 507460, 507507, 507529, 507555, 507564, 507716, 507719, 507720, 507724, 507741, 507772, 
507905, 507906, 507922, 507944, 507960, 508122, 508127

43 493524, 499789, 499793, 501345, 503135, 503255, 503279, 506516, 506671, 506682, 506692, 506787, 506790, 
506959, 507058, 507393, 507394, 507399, 507400, 507507, 507564, 507835, 507840, 507841, 507867, 507882, 
507905, 507906, 507922, 508048, 508086, 508106, 508108

44 501265, 501267, 501285, 503255, 503580, 505465, 505467, 505724, 505731, 506495, 506619, 506622, 506793, 
506935, 507413, 507507, 507511, 507564, 507678, 507713, 507717, 507722, 507833, 507842, 507846, 507879, 
507924, 508035, 508055, 508086, 508107, 508137

45 496887, 503255, 505465, 505467, 505724, 505731, 506775, 506777, 506794, 507485, 508086
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WYKAZ ALFABETYCZNY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1878 UŁAŃSKIE KRESOWE Chmielowe  
WARZONE TRADYCYJNĄ METODĄ Jasne piwo  
o autentycznym kresowym charakterze.  
Już w XVIII w. rodzina Potockich rozwijała  
browarnictwo polskie na Podolu. Dzięki temu  
powstało niepowtarzalne piwo o bogatym  
słodowym smaku, przełamanym goryczką  
chmielu. Miejscowy jęczmień, uprawiany na  
lokalnych żyznych czarnoziemach, nadaje  
piwu niepowtarzalną głębię smaku. Browar  
w Humaniu, leżący na ziemiach dawnej  
Rzeczypospolitej, w 2018 r przywrócił  
oryginalne receptury, pochodzące  
z XVIII wieku, na bazie których powstało piwo  
Ułańskie Kresowe. Piwo jasne, pasteryzowane  
zawiera słód jęczmienny. Przechowywać  
w chłodnym i ciemnym miejscu. Producent:  
Umanpivo, Ukraina Importer: Bevgroup  
Sp. z o.o. 504948

3/3A 506970

44 KLINIKA MEDYCYNA ESTETYCZNA 508035

4WISE 506776

A AKTYWIZACJA 507555

A AVENIDA LOUNGE 506671

ADABABY 507739

ADAMED PHARMA 507741

AGRO PRIME 502464

AKADEMIA DRONINGU 506617

ALLOW 508122

ALOSZA 507782

ALUFIRE Neo FR Line 507903

ALUFIRE Neo Office Line 507907

ALUO 501215

AMDOFF 508027

AMG DEVELOPMENT 506844

AMG REAL ESTATE 506847

AMG REIT 506850

AMG 506840

ANED 502900

aned 502901

APARTAMENTY-OSTRÓDA.PL 503255

apteka Lege Artis 501285

ARMED ORT RADOM 506644

Bactilac NF 507959

Baltic Park 508048

BE MOYE. 504751

Beauty Smile 501594

BERY 508262

Bez kataru. Szybko, długo. Xylogel 507908

Bielenda 100% PURE VEGAN 507146

BiFIX Be FIT 505278

BIG MASS 506664

BIG mass 506668

BIOXI 507828

Bioxynium Complex 506602

biuroland 488690

BLUE DESIGN 507429

BOLEK 501397

BOOKS&FUN 507417

BORR 501398

BOSQUO 504700

BOYS TAXI 501341

BROWAR SŁOWACKI PIWO SIARCZKOWE 501268

BUCHCIK 507733

Bull’s-eye Design 506979

BUSINESS HIVE COLOR PARK 506363

C FRESCO ICE COFFEE for coffe lovers 503774

C FRESCO ICE COFFEE for coffee lovers 503795

CAFEMANIA 508106

Calf immuno Specjalny dodatek do siary  
formuła Complex Colostrum 508025

CANFORIA 508266

CELAWEREX 507757

CENTRUM ARTYSTYCZNE SCENA  
RENATA STRUZIK 504779

CERASEPT 499792

COMPLIMED 508119

COUNTERTECH 494208

CROSSVI 508026

Cymes simo BIO PRODUCTS 506889

Czajka 508130

D #DobreDoPracy 501581

db MEDICINE 508090

DentaIU 494367

DEYNN BEAUTY 507713

DEYNN BEAUTY 507717

DEYNN BEAUTY 507722

DIETEL 508076

DobroMag 507511

DR CHLEBUS 507846

Drift MASTERS EUROPEAN CHAMPIONSHIP 505850

DSW 506105

Dudek 508141
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DUMAS 500008

Dzięcioł 508140

Dziki Zwierz 506793

EasyStorage 506966

EC Euroceramika 508028

ED EURO DYSTRYBUCJA 507435

EFFISPIR 507730

EKSPLOATATORA forum 507023

ELDA Hurtownia Elektryczna 507779

Endorfina BY KAMILA WYBRAŃCZYK 504270

ESSA 506964

EXPERT FLEX 506796

F’ NonProfitBank 504974

FACESTAR 496887

Falcon 507121

Femofar 507135

FERIER 493524

FINGROW INSURANCE 507508

FINGROW MEDIA 507515

FRKNTN 506981

fs fabryka sypialni 506977

fun cosmetics Lalka 506722

Fundacja Kolorowe Motyle 502856

FUNDACJA KTOŚ 505724

FUNDACJA KTOŚ 505731

FUTURA 506191

G G-CORE LABS 507944

Galusek PRACOWNIA LODÓW 508108

GASTROline 497786

Gawron 508144

GAZDOWO KUŹNIA 507400

GERI 504941

GKW 506775

GKW 506794

GN MOTORS 504339

GOLDEN RULES 507773

GOTOWCE INWESTYCYJNE 506538

GPG GREEN PROPERTY GROUP 495813

GRABALSKI KEMPIŃSKI 506777

GREEN NORDIS 507430

GRETA 501391

GRUPA psb POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE 505758

GRUZIŃSKI CHLEB GEORGIAN BREAD  
Zawsze świeży prosto z pieca 506682

gun eagle rusznikarnia 507531

GUN EAGLE 507559

HERBATY BABCI MALINY 507153

HETMAN FLEX 507794

HH HOLIDAY HOMES 499787

HitIT group simply works 507960

holistic physio CENTRUM REHABILITACJI  
HOLISTYCZNEJ 507879

Hurtownia odzieży ANGORA  
SECOND-HAND & OUTLET STOCK 507527

ICE ON 503441

in inQUBE 507905

in inQUBE 507906

INOVOX Express 500707

INOVOX Express 500709

inQUBE CONSULTING UE  
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 507922

INTIFEM 508045

IQ-AQUA MAT 506741

IQ-SOFT FEEL 506772

ISKIAL w PŁYNIE 500575

ISN Instytut Serwisu Nieruchomościami 507882

ITCorner 508127

ITPopCorn 508093

JAJOPOL 506189

JAMAJKA 506892

JAMAJKA 506895

Jastrząb 508135

Jovi DOLCe 507494

Julietta 506817

Jump Now! 507459

K KASZI KASHI 503279

KAJMAK KREM MLECZNY 501346

Kalix 507136

KARPAT KEBAB 506790

Kawka 508105

KK KINDERKRAFT X-MOOV 507177

Klinika 44 507678

KLINIKA FLEBOLOGII 506622

Koko 506518

Kontroleo 507772

Kos 508143

KRUPOWA IZBA 507393

KUCHENNY POKER 505525

LB 402 506284

LB 405 506288

Lecą ŻURAWIE 507844

Lecą ŻURAWIE 507850

LEKKOMI 507833

LELEK 508124

LEPTIR 507084

lile 506968

LINK FINE BRIGHT 507868

LOGISTICS PARK MALASZEWICZE 507804

LOGISTICS PARK MALASZEWICZE 507825

lottoland 506196

love eat CATERING 507058

love island wyspa miłości 504898
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love island wyspa miłości 504904

Luka - Pelli LEATHER WEAR www.luka-pelli.pl 501272

Łódzkie Stowarzyszenie Muzyczne 17  
„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” 504417

M. MenClothes 508084

Mangillo 507062

MARKA WSPIERA MARKĘ 507715

Masterpen 504821

MelissaMed 508107

Mewa 508133

MICRON 505465

MICRON 505467

MIDERELLE 507855

Milele leather & accessories 506938

MINDHAND 507413

MIRAI CLINIC 507507

MIRAI CLINIC 507564

MODELOWA EDUKACJA 506692

MODELOWA SZKOŁA 506693

modu HALE 507720

modu PROTECT 507719

modu SYSTEM 507724

modu technic 507716

mono 506967

morning apple 507502

morning orange 507503

morning 507501

move center 503580

NEO TOOLS 506559

NIEBIESKI WRÓBEL 507510

NINJA WARRIOR POLSKA 503851

N-MAX 506739

Nokto 503135

N-OPTI 506738

NORMAZONID 507735

Nowy Lepszy Smak GOLDEN INDIA TEA  
HERBATA CZARNA EXPRESOWA  
THE ORIGINAL TEA BLEND 507926

Omecardin 507134

Omepraz 507137

OP OTOPRZYGODA 506539

ORKIESTRA POLSKIEGO RADIA w Warszawie 505158

otonaturalne.pl naturalne.pl 505891

PARK 45 507867

PARK LOGISTYCZNY MAŁASZEWICZE 507799

PARK LOGISTYCZNY MAŁASZEWICZE 507836

PCI Podkarpackie Centrum Innowacji 494014

PERYCOL 508077

pielmień fastfood rosyjski 506959

Płyty GAZ 2.0 507465

Płyty INDUKCJA 2.0 507464

PO ZDROWIE z Julitą 508086

Polder 501345

POLSKI TEATR TAŃCA 507760

POLSKO - BIAŁORUSKI Fundusz Spójności 507509

Przepiórka 508129

Puchacz 508136

PURO MAXX 504968

PURO 504967

QKing PANUJE NAD SMAKIEM 506675

Realtors 508125

Realtors.pl 508120

ROYAL FLEX 506797

Rybitwa 508134

Safe Interior Therapy 507842

SALTUS - Moja PODRÓŻ 495439

SALTUS - Moje BEZPIECZEŃSTWO 495441

SALTUS - Mój DOM 495444

SANATORIUM SŁOWACKI  
TĘŻNIA SIARCZKOWA 501267

sarad 507517

SEBART biżuteria 504895

SEMPIRE 506546

sense inteligentne dachy 506108

Sense Monitoring 506111

SeraVita 501316

SeRaVita 501369

Sibugolpl Ekogroszek ultra 506582

Sikorka 508139

SILOPRIME 502459

SIM-MED 508137

SIMPLE HOUSE 507529

SIMPLEA 507894

Sinulan. Wybierz moc natury i oddychaj  
swobodnie 506943

SKS START GNIEZNO 507778

Słodkie łączy 507885

Słowik 508117

SOLARTREE SOLUTIONS 506258

S-ONE 506110

sorpac 505877

Sowa 508113

Sójka 508128

Spice of India Indian restaurant 507835

SPORT CORNER fun & friends restaurant 507394

SPORTOWE SERCE ŁODZI 506653

STAL SERVICE 507791

STAROWIEJSKA 506625

STEK CHAŁUPA 507399

STESTAFIL 507726

Stimudigest Kiedy krowa nie je i żwacz  
nie pracuje formuła Aktiv Rumen 508018

storisma 507485

STREET LEGEND 507498
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Strefa Odwagi 507924

Studencka Chatka 499784

STUDENCKA CHATKA 499794

STUDIO Magnetic nails  
MONIKA SOKOŁOWSKA 506935

summ-it 505815

Szczygieł 508104

SZYMONÓWKA 507840

Szymonówka 507841

TC 496452

TERMA SŁOWACKI BASENY  
TERMALNO-MINERALNE 501265

TerMedis.pl Dbamy o Twoje zdrowie 506799

TĘCZOWE KREACJE 507754

TOMMY LINE 508029

TRAVELIST 499789

Travelist 499793

TRUSTED BY PROS 507396

Tutex 507843

ULTRAVOX Maxe 500706

UltraX 494384

VALVEX 508065

VALVEX 508067

VIRIBRET 507728

VITARELLA DI COCO 506988

Wakacje Na Wyspie 506787

WALZTRADE 508037

WARSZTATY DOBREGO SNU 506495

WESOŁY WRÓBEL 507533

Widzewiak 506654

wielkiepomaganie.pl 507788

Wydaje nam się 507404

XUPING JEWELRY POLSKA 508069

Xylodex Regeneracja.  
Nos bez kataru i pieczenia 507902

Zamocowani 502228

ZDROWA GŁOWA 508055

Zięba 508142

ZONA 507460

ŹRÓDŁA SMAKU 506516

ŻYWY PŁYN 505888



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.

1335794 FIGENZI (2019 12 23) 3, 4, 5
1374752 FEMAPURE (2019 12 23) 3, 5, 16
1383848 VARANTI (2019 12 23) 3, 4, 5
1507834 FANS (2019 10 31)

CFE: 27.05.01 15
1507877 KaLanBa (2019 12 03)

CFE: 27.05.01, 28.03.00 28
1507946 BAQLESS (2019 10 03, 2019 05 13) 9, 14, 35
1508000 maxxter (2019 06 14, 2019 06 03)

CFE: 27.05.10 12
1508031 Noxes (2019 11 21)

CFE: 27.05.01 3
1508043 ZZZ Factory (2019 06 14, 2019 02 26)

CFE: 01.15.11 20, 24
1508045 FRENOVA (2019 12 04) 42
1508099 DARNITSA GROUP (2019 10 07, 

2019 07 12)
5

1508125 MIRATHANE (2019 12 03) 1, 17, 20
1508177 Lino Lada (2019 11 14, 2019 10 25)

CFE: 27.05.02, 29.01.13 5, 29, 30
1508198 DIBLANC (2019 11 14)

CFE: 01.01.09, 26.01.03, 26.02.05, 
27.05.01, 29.01.13

3

1508202 ZEROPOL (2019 12 02, 2019 06 05) 1
1508216 DUOPOL (2019 12 02, 2019 06 05) 1
1508240 SCREEN X (2019 12 04)

CFE: 27.05.09 35, 41
1508337 ... box (2019 08 05, 2019 07 24)

CFE: 28.05.00 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 18, 20, 21, 
22, 24, 25, 26, 28, 30, 

31, 32, 35, 38
1508377 box (2019 08 05, 2019 07 24)

CFE: 28.05.00 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 18, 20, 21, 
22, 24, 25, 26, 28, 30, 

31, 32, 35, 38

1508390 GIPOL RS (2019 09 17, 2019 07 25)
CFE: 01.01.01, 27.05.01, 
29.01.03

1, 4, 16, 35, 37

1508393 MIXIT (2019 08 12, 2019 04 25)
CFE: 25.05.25, 26.03.04, 
27.05.01, 29.01.15

8, 9, 10, 11, 14, 18, 24, 
25, 26

1508396 GENERIC COMFORT (2019 05 14)
CFE: 27.05.01 9, 20, 35

1508406 SAFIDA MONTAGE  
(2019 08 09, 2019 04 23)

35, 37, 42

1508409 ETHNO VISION (2019 10 09, 2019 08 02)
CFE: 03.07.17, 27.03.01, 
27.05.01, 29.01.15

35, 38, 41

1508498 KeepHone (2019 10 08, 2019 07 24)
CFE: 03.01.06, 03.06.11, 27.05.01 9

1508521 URALVAGONZAVOD 
(2019 07 16)

7, 12, 35

1508545 sevilla gesaş (2019 10 14)
CFE: 27.05.10, 29.01.12 29, 30

1508598 (2019 07 08)
CFE: 01.15.15, 26.01.02, 
28.05.00, 29.01.14

29, 30, 32, 35, 39, 43

1508625 Maysternya www.maysternya.net  
(2019 08 15)
CFE: 02.09.14, 11.03.18, 
25.01.25, 29.01.13

21

1508632 MIXIT (2019 07 25, 
2019 04 25)

3, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 
16, 18, 20, 21, 24, 25, 

26, 35, 39, 42, 44,
1508664 ABB VALUE PROVIDER (2019 08 14,  

2019 02 27)
CFE: 26.11.01, 27.05.09 7, 9, 11, 12, 17, 37, 42

1508689 W (2019 10 10)
CFE: 26.04.04, 27.05.12, 
29.01.12

9, 16, 18, 26, 27, 28, 
30, 35, 38, 41, 42, 45

1508827 Ledcan (2019 07 16, 2019 07 08)
CFE: 26.04.05, 26.13.25, 27.05.24 35, 38



WYKAZ KLASOWY WYZNACZONYCH DO DNIA 14 KWIETNIA 2016 R.  
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1 2

Klasa 
towarów

WYKAZ KLASOWY WYZNACZONYCH DO DNIA 14 KWIETNIA 2016 R.  
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1508125, 1508202, 1508216, 1508390 

2  1508337, 1508377 

3  1335794, 1374752, 1383848, 1508031, 1508198, 1508632 

4  1335794, 1383848, 1508390 

5  1335794, 1374752, 1383848, 1508099, 1508177, 1508337, 1508377,
 1508632 

6  1508337, 1508377 

7  1508521, 1508664 

8  1508337, 1508377, 1508393, 1508632 

9  1507946, 1508337, 1508377, 1508393, 1508396, 1508498, 1508632,
 1508664, 1508689 

10  1508393, 1508632 

11  1508337, 1508377, 1508393, 1508632, 1508664 

12  1508000, 1508337, 1508377, 1508521, 1508664 

13  1508337, 1508377 

14  1507946, 1508337, 1508377, 1508393, 1508632 

15  1507834, 1508337, 1508377 

16  1374752, 1508337, 1508377, 1508390, 1508632, 1508689 

17  1508125, 1508664 

18  1508337, 1508377, 1508393, 1508632, 1508689 

20  1508043, 1508125, 1508337, 1508377, 1508396, 1508632 

21  1508337, 1508377, 1508625, 1508632 

22  1508337, 1508377 

24  1508043, 1508337, 1508377, 1508393, 1508632 

25  1508337, 1508377, 1508393, 1508632 

26  1508337, 1508377, 1508393, 1508632, 1508689 

27  1508689 

28  1507877, 1508337, 1508377, 1508689 

29  1508177, 1508545, 1508598 

30  1508177, 1508337, 1508377, 1508545, 1508598, 1508689 

31  1508337, 1508377 

32  1508337, 1508377, 1508598 

35  1507946, 1508240, 1508337, 1508377, 1508390, 1508396, 1508406,
 1508409, 1508521, 1508598, 1508632, 1508689, 1508827 

37  1508390, 1508406, 1508664 

38  1508337, 1508377, 1508409, 1508689, 1508827 

39  1508598, 1508632 
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41  1508240, 1508409, 1508689 

42  1508045, 1508406, 1508632, 1508664, 1508689 

43  1508598 

44  1508632 

45  1508689



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.

498115 BANCA SELLA HOLDING S.P.A.
2019 08 20 9, 35, 42

500140 INDUSTRIAS CARNICAS LORIENTE  
PIQUERAS, S.A.
2019 10 29 31

499554 B&B HOTELS
2019 11 12 43

499534 DUTKIEWICZ MAREK
2019 11 19 16, 31, 35

499534 LIPKO ROMUALD
2019 11 19 16, 31, 35

502859 FRUX M.CHŁOPCZYK, K.KOSIERKIEWICZ 
SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
2019 12 05 4, 7, 35

504097 FRUX M.CHŁOPCZYK, K.KOSIERKIEWICZ 
SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
2019 12 05 4, 7, 35

502446 LOTTE WEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 12 23 30

502658 BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019 12 20 33

502658 PHU JANVIN JANOWICZ SPÓŁKA JAWNA
2019 12 20 33

503270 Exxon Mobil Corporation
2019 12 23 9, 35

502659 BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019 12 20 33

502659 PHU JANVIN JANOWICZ SPÓŁKA JAWNA
2019 12 20 33

500551 Alape GmbH
2019 12 23 11

501706 LEGO Juris A/ S
2019 12 23 28

501551 P.W. TRANS QUADRO SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 12 30 11, 17, 35, 37, 42

501551 STOLARSKA JADWIGA
2019 12 30 11, 17, 35, 37, 42

501571 PROMOTORZY TRADING SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019 12 21 9

499260 GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020 01 07 32

496625 Symetri AB
2020 01 03 35, 38, 41, 42, 45

504149 CLAUDINE WILHELM
2020 01 07 35

503505 Orange Brand Services Limited
2019 12 30 35, 36



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH  
na podstawie art. 1526A ustawy – prawo własności przemysłowej

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

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

1483349 wolfcraft GmbH
2019 12 09 7, 8

1485163 ANIMEX-ANIMPOL SF SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019 12 13 29
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