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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 23 marca 2020 r. Nr ZT12

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) 477238 (220) 2017 10 03
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIFON SINCE 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA SMAK 

TAJSKI KREWETKOWY TOM YUM OSTRA TOM YUM 
FLAVOUR INSTANT NOODLE SOUP (HOT)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 08.07.03, 11.03.10, 05.09.21
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i skład-
niki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone wa-
rzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty 
pomidorowe oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy 
miso, zupy w proszku, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, 
w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów 
spożywczych, zup błyskawicznych, doradztwo w sprawach 
działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw 
w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych 
dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, 
informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spo-
żywczych, zup błyskawicznych, usługi organizowania pro-
gramów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamo-
wych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych 
dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych.

(210) 496907 (220) 2019 03 09
(731) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPIEKA nad SENIOREM

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
antyperspiranty, aromaty do napojów, barwniki do celów ko-
smetycznych, bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki 

do ust, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty 
do czyszczenia, preparaty do czyszczenia protez zębowych, 
preparaty do makijażu, preparaty do depilacji, detergenty 
do użytku w gospodarstwie domowym, dezodoranty dla lu-
dzi i zwierząt, mydła dezodoryzujące i dezynfekujące, eks-
trakty kwiatowe do perfum, esencje eteryczne, mydło do go-
lenia, preparaty do golenia, płyny po goleniu, henna, olejek 
jaśminowy, kadzidełka, preparaty do usuwania kamienia ko-
tłowego, sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 
woda kolońska, barwniki do ożywiania kolorów, produkty 
chemiczne do ożywiania kolorów, środki do konserwacji skó-
ry, maseczki kosmetyczne, kosmetyki, preparaty kosmetycz-
ne do odchudzania, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki 
upiększające, kremy kosmetyczne, preparaty do kręcenia 
włosów, krochmal, środki do usuwania lakierów, lakiery 
do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, lotony 
do celów kosmetycznych, mięta do wyrobów perfumeryj-
nych, mleko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło 
migdałowe, olejek migdałowy, mydła, mydełka, mydła lecz-
nicze, mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, 
środki do namaczania bielizny, paski do odświeżania odde-
chu, olejek różany, olejki do celów kosmetycznych, olejki 
do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, pasta do butów, 
pasty do podłogi i mebli, preparaty do usuwania pasty 
do podłóg, preparaty do pielęgnacji paznokci, paznokcie 
sztuczne, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, płyny do pie-
lęgnacji włosów, wosk do podłogi, preparaty i kremy do po-
lerowania, pomadki do ust, preparaty do prania, preparaty 
do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, pre-
paraty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty kosme-
tyczne do rzęs, tusze do rzęs, saszetki zapachowe do bielizny, 
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, preparaty 
do usuwania rdzy, produkty do czyszczenia tapet, produkty 
perfumeryjne, soda wybielająca, płyny do spryskiwaczy 
szyb, suche szampony, szampony, szminki, kleje do moco-
wania sztucznych włosów, środki do czyszczenia zębów, 
środki do szorowania, środki do mycia, preparaty do czysz-
czenia, środki odświeżające powietrze, środki do zmiękcza-
nia tkanin, talk kosmetyczny, toniki kosmetyczne, preparaty 
do udrażniania rur, waciki - przybory toaletowe, produkty 
toaletowe, patyczki z watą do celów kosmetycznych, wata 
do celów kosmetycznych, wazelina do celów kosmetycz-
nych, farby i lakiery do włosów, woda utleniona do celów 
kosmetycznych, wosk do depilacji, wywabiacze plam, żele 
do wybielania zębów, środki do zmiękczania tkanin, zmywa-
cze do paznokci, płyny do mycia naczyń, preparaty do usu-
wania farby, wywabiacze plam, preparaty oraz środki do my-
cia, czyszczenia i szorowania - artykuły chemii gospodarczej, 
5 aldehydy do celów farmaceutycznych, alginiany do celów 
farmaceutycznych, jodki alkaliczne do celów farmaceutycz-
nych, alkohol do celów farmaceutycznych, alkohol medycz-
ny, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, 
amalgamaty dentystyczne, anestetyki, antybiotyki, środki 
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antykoncepcyjne, wata antyseptyczna, środki zmniejszające 
apetyt do celów medycznych, tabletki zmniejszające apetyt, 
apteczki pierwszej pomocy wyposażone, apteczki przeno-
śne wyposażone, herbata dla astmatyków, środki bakterio-
bójcze, preparaty bakteriologiczne do celów medycznych 
i weterynaryjnych, preparaty bakteryjne do celów medycz-
nych i weterynaryjnych, preparaty balsamiczne do celów 
leczniczych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukre-
cjowe do celów farmaceutycznych, papierosy beztytoniowe 
do celów leczniczych, preparaty białkowe do celów medycz-
nych, preparaty biologiczne do celów medycznych i wetery-
naryjnych, preparaty bizmutowe do celów farmaceutycz-
nych, błonnik pokarmowy, borowina do kąpieli, borowina 
lecznicza, brom do celów farmaceutycznych, estry celulozo-
we do celów leczniczych, odczynniki chemiczne do celów 
medycznych i weterynaryjnych, preparaty chemiczne do ce-
lów farmaceutycznych i medycznych, preparaty chemiczno-
-farmaceutyczne, chinina do celów medycznych, chinolina 
do celów medycznych, chleb dla diabetyków przystosowany 
do celów medycznych, wyciąg z chmielu do celów farma-
ceutycznych, majtki i pieluchy dla osób z brakiem kontroli 
czynności fizjologicznych, chusteczki nasączane płynami 
farmaceutycznymi, preparaty chemiczne do testów ciążo-
wych, cukierki do celów medycznych, cementy dentystycz-
ne, lakiery dentystyczne, kleje do protez dentystycznych, 
detergenty do celów medycznych, środki dezynfekcyjne 
do celów higienicznych, preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, żywność dietetyczna przystosowana do celów 
medycznych, napoje dietetyczne do celów medycznych, 
eliksiry - preparaty farmaceutyczne, preparaty enzymatycz-
ne do celów medycznych i weterynaryjnych, enzymy do ce-
lów medycznych i farmaceutycznych, estry i etery do celów 
medycznych i farmaceutycznych, preparaty farmaceutycz-
ne, fosforany do celów farmaceutycznych, preparaty farma-
ceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty do sterylizacji gleby, 
glukoza do celów medycznych, środki przeciw gorączce, 
gorczyca do celów farmaceutycznych, olej gorczycowy 
do celów leczniczych, preparaty do niszczenia grzyba, guma 
do celów medycznych, balsam gurjunowy do celów me-
dycznych, preparaty przeciw hemoroidom, herbata leczni-
cza, herbaty ziołowe do celów medycznych, majtki higie-
niczne, opaski higieniczne, podpaski higieniczne, intymne 
preparaty nawilżające, jod do celów farmaceutycznych, ka-
dzidełka do odstraszania owadów, kamfora do celów me-
dycznych, olejek kamforowy, karbonyl, sole do kąpieli do ce-
lów leczniczych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, kąpiele 
lecznicze, sole do kąpieli mineralnych, kolcowój lekarski 
do celów medycznych, komórki macierzyste do celów me-
dycznych, kompresy, olejek koprowy do celów leczniczych, 
koper włoski do celów leczniczych, krew do celów medycz-
nych, środki tamujące krwawienie, laktoza do celów farma-
ceutycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze, zioła leczni-
cze, nalewki lecznicze, leki dla ludzi, leki do celów stomatolo-
gicznych i weterynaryjnych, leki do użytku medycznego, lo-
tony do celów farmaceutycznych, wkładki ochronne do maj-
tek, majtki menstruacyjne, maści do celów farmaceutycz-
nych, mech irlandzki do celów medycznych, woda melisowa 
do celów farmaceutycznych, mięta do celów farmaceutycz-
nych, środki przeciwmigrenowe, preparaty z mikroelementa-
mi dla ludzi i zwierząt, wody mineralne do celów leczniczych, 
mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, mleko 
w proszku dla niemowląt, preparaty przeciwmolowe, mole-
skin do celów medycznych, woda morska do celów leczni-
czych, myrobalan do celów farmaceutycznych, narkotyki, 
środki nasenne, środki na uspokojenie nerwów, obrączki 
przeciwreumatyczne, obroże przeciwpasożytnicze dla zwie-
rząt, płyny do przemywania oczu, środki oczyszczające, pre-

paraty medyczne do odchudzania, tabletki wspomagające 
odchudzanie, środki na odciski, maść przeciw odmrożeniom, 
odświeżacze do ubrań i tkanin, okłady gorczycowe, tabletki 
wspomagające opalanie, środki do leczenia oparzeń, mate-
riały opatrunkowe, preparaty dla organoterapii, zioła do pa-
lenia do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycz-
nych, dziecięce pielucho-majtki, pieluszki dziecięce, pijawki 
lekarskie, plastry gorczycowe, plastry samoprzylepne, płyny 
do płukania ust do celów leczniczych, środki medyczne 
przeciw poceniu się, płyny do przemywania pochwy, prepa-
raty medyczne na porost włosów, preparaty odświeżające 
powietrze, preparaty do niszczenia szkodników, środki prze-
ciwbólowe, środki przeczyszczające, taśmy przylepne do ce-
lów medycznych, lotony dla psów, środki do mycia psów, 
korzenie rabarbaru do celów farmaceutycznych, środki prze-
ciw roztoczom, roztwory do szkieł kontaktowych, maści rtę-
ciowe, olej rycynowy do celów leczniczych, leki seroterapeu-
tyczne, siemię lniane do celów farmaceutycznych, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, mleko słodowe do ce-
lów leczniczych, maści do leczenia oparzeń słonecznych, 
sporysz do celów farmaceutycznych, sterydy, preparaty 
do sterylizacji, sulfonamidy, suplementy diety zawierające 
alginiany, suplementy diety zawierające białko, suplementy 
diety zawierające siemię lniane, suplementy diety zawierają-
ce drożdże, suplementy diety zawierające glukozę, suple-
menty diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawiera-
jące kiełki pszenicy, mineralne suplementy diety, odżywcze 
suplementy diety, suplementy diety zawierające mleczko 
pszczele, suplementy diety zawierające propolis, białkowe 
suplementy dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt, sy-
ropy do użytku farmaceutycznego, szczepionki, tabletki anty 
oksydacyjne, tabletki do celów farmaceutycznych, woda ter-
malna, tran, środki trawienne do celów farmaceutycznych, 
wazelina do celów medycznych i leczniczych, preparaty we-
terynaryjne, preparaty witaminowe, wkładki laktacyjne, wy-
wary do celów farmaceutycznych, leki wzmacniające, lekar-
stwa przeciw zaparciom, preparaty ułatwiające ząbkowanie, 
materiały do plombowania zębów, żywność dla niemowląt, 
9 urządzenia do przetwarzania informacji, sprzęt (hardware) 
do przetwarzania danych, oprogramowanie komputerowe 
(software) zapisane lub ładowalne, aplikacje-software, urzą-
dzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegra-
fii, urządzenia do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty 
kinematograficzne, aparaty radiowe, urządzenia telefonicz-
ne, urządzenia telewizyjne, wideofony, mikroprocesory kom-
puterowe, procesory jako centralne jednostki przetwarzania, 
procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czytniki kodów kre-
skowych, czytniki znaków optycznych, zapisane i niezapisa-
ne nośniki dźwięki, obrazu i danych wszelkiego rodzaju 
(z wyjątkiem filmów nienaświetlonych), a w szczególności 
taśmy, kasety, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w for-
macie MP3, MP4, dyski D-ROM, dyski wideo, taśmy z danymi, 
dyski kompaktowe audio i wideo, taśmy audio i wideo, filmy 
audio i wideo, dyskietki, płyty, uniwersalne dyski cyfrowe 
DVD i inne cyfrowe nośniki zapisu, urządzenia do zapisywa-
nia, transmisji lub odtwarzania dźwięku, obrazów i danych, 
optyczne nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, 
dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyski 
optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dys-
trybutory dysków komputerowych, etykietki na towarach 
elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologra-
my, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo 
zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteli-
gentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, ma-
gnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne kodowa-
ne, kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia peryfe-
ryjne, komputery, komputery przenośne, komputery przy-
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stosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lase-
ry nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy 
optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki da-
nych, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, masz-
ty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, 
monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory - har-
dware komputerowy, monitory - programy komputerowe, 
nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody 
drukowane, układy scalone, odbiorniki audio- i wideo, od-
twarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optycz-
ne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, 
programy gier komputerowych, programy komputerowe 
jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, 
programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewi-
zji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wy-
branych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy kom-
puterowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fo-
tograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów 
ładowalnych, skanery komputerowe, stacje taśm magne-
tycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, sterują-
ce programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, 
taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy 
wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające 
w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do auto-
matów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory 
elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów 
kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, 
urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego 
i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywa-
nia i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, 
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie prze-
kazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefo-
niczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogło-
szeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z gra-
mi, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru tele-
wizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę 
lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, na-
grywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagra-
ne programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/audy-
cje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/ zarejestro-
wane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków 
magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie 
MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, od-
twarzaczach DVD i CD, maszyny liczące, aplikacje na smart-
fony, tablety, czytniki elektroniczne i inne urządzenia mobil-
ne lub stacjonarne (ładowalne), publikacje elektroniczne (ła-
dowalne), pliki audio, pliki muzyczne i pliki obrazów, ładowal-
ne, okulary (optyka), etui na okulary, 16 afisze, plakaty, akwa-
forty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszu-
ry, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graficz-
ne, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, druki, 
blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, 
kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami oko-
licznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, 
katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tema-
tycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebu-
sami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szara-
dami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety archi-
tektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały 
drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty 
sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, re-
produkcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywa-
niem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania, 
znaczki pocztowe, artykuły papiernicze, papier, tektura 
i przedmioty wykonane z tych materiałów, a mianowicie ser-
wetki papierowe, chusteczki papierowe, papier toaletowy, 
rolki kuchenne i ręczniki papierowe, materiały introligator-

skie, materiały instruktażowe i dydaktyczne (z wyjątkiem 
aparatów), materiały biurowe, kalkomanie, kleje do materia-
łów piśmiennych lub do celów domowych, materiały prze-
znaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisa-
nia, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), worki do pakowa-
nia, rękawy i worki z papieru, tektury lub z tworzyw sztucz-
nych, taśmy do maszyn do pisania, 28 przyrządy gimnastycz-
ne, przyrządy do gimnastyki, przyrządy mechaniczne 
do gimnastyki, przyrządy stosowane w kulturystyce, rowery 
treningowe stacjonarne, rolki do stacjonarnych rowerów 
ćwiczeniowych, trampoliny, 35 organizowanie sprzedaży 
w trybie aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów 
takich jak: urządzenia do przetwarzania informacji, urządze-
nia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, 
dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, 
dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty 
CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, 
dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, 
filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy 
komputerowe, kamery filmowe, kamery wizyjne, karty inteli-
gentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, ma-
gnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne kodowa-
ne, kodery magnetyczne, komputery, komputery przenośne, 
komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjne-
go, laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, ma-
gnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, monito-
ry obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory - hardware 
komputerowy, monitory - programy komputerowe, nośniki 
do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody druko-
wane, układy scalone, odbiorniki audio- i wideo, odtwarza-
cze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne no-
śniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy 
gier komputerowych, programy komputerowe jako software 
ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy 
komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglą-
danie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych te-
lewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe 
do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, 
publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, 
skanery komputerowe, software - oprogramowanie stałe dla 
komputerów nagrane, sterujące programy komputerowe 
systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania 
dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony prze-
nośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii 
komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów 
komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszon-
kowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, 
urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru 
przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, 
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru działają-
ce w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracu-
jące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i ob-
razu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia 
do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, 
kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony 
reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy 
zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interak-
tywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania 
programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje tele-
wizyjne, nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania 
dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm ma-
gnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków 
optycznych, plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością 
odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, oraz 
takich jak: afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, 
almanachy, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, em-
blematy, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, 
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kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami oko-
licznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, 
katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tema-
tycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebu-
sami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szara-
dami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety archi-
tektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały 
drukowane, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, 
przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, ry-
sunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi 
agencji eksportowo- importowej, usługi w zakresie badania 
opinii publicznej, usługi przeprowadzania sondaży i zbiera-
nia opinii na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodar-
czej, badania rynku, badania czytelnictwa, doradztwo w za-
kresie organizowania,- kierowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalno-
ści gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością ar-
tystyczną, usługi w zakresie dokonywania wyceny działalno-
ści handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz 
opłacalności, badania marketingowe, pomoc w zarządzaniu 
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi 
agencji informacji handlowej, informacja o działalności go-
spodarczej, zdobywanie informacji o działalności gospodar-
czej w zakresie marketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu 
i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie 
opracowywania prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie da-
nych do komputerowych baz danych, transkrypcja informa-
cji, transkrypcja przekazu, kompilacja informacji w kompute-
rowych bazach danych, systematyzacja informacji w kompu-
terowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plika-
mi, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie 
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wy-
szukiwanie w komputerowych bazach danych, sortowanie 
danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamo-
wych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci pró-
bek, druków, prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, 
bookletów, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów 
sponsorowanych, usługi modeli/modelek do celów reklamo-
wych i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie ma-
teriałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia 
ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, 
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty cza-
sopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamo-
wych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi 
reklamowe i usługi informacyjne dotyczące reklamy, usłu-
gi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele rekla-
mowe (bannery, billboardy), wynajem czasu reklamowe-
go we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie mate-
riałów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania re-
klam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam 
korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania 
reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania re-
klam telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania re-
klam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie 
targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw skle-
powych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów, 
usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i fil-
mów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej Inter-
net, 38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania 
i rozpowszechniania informacji, usługi agencji prasowych, 
przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednic-
twem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie komunika-

tów SMS-owych, informacja o telekomunikacji, usługi teleko-
munikacyjne, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjne-
go, usługi rozpowszechniania programów radiowych i tele-
wizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, re-
portaży, widowisk rozrywkowych, widowisk telewizyjnych, 
zawodów sportowych, programów/ audycji z interaktyw-
nym udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania 
programów i informacji za pośrednictwem Internetu, radio-
fonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania 
połączeń telefonicznych, telewizja kablowa, zlecenia przy-
woławcze przez radio, telefon lub inne środki komunikacji 
elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali 
komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefo-
nicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi w za-
kresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyła-
nia poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras 
połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakresie 
przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci 
komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz 
satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy 
pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania transmisji 
programów radiowych, usługi w zakresie realizowania trans-
misji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji 
danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń telekomu-
nikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania infor-
macji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu 
i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności telefo-
nicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu tele-
fonicznego, obsługa systemów przekazywania dźwięku i ob-
razu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączności 
przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, 
usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za po-
średnictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych 
oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu 
telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi do-
starczania informacji on-line, usługi zapewniające dostęp 
do stron internetowych za pośrednictwem przekazu telewi-
zyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwal-
nych telewizji, 39 dystrybucja gazet, czasopism i periodyków, 
organizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, 
zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażer-
skiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady 
w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa 
w zakresie ochrony naturalnego środowiska człowieka i od-
powiedzialności ekologicznej, w tym publikowanie wydaw-
nictw edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody, naturalne-
go środowiska człowieka, konserwacji terenów zielonych, 
informacja o edukacji, usługi studiów filmowych, produkcja 
filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań, informacja o im-
prezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe w zakresie 
rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, 
kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub 
rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, or-
ganizowanie konkursów piękności, organizowanie i prowa-
dzenie pracowni specjalistycznych w zakresie szkoleń, orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, 
organizowanie rozrywkowych widowisk telewizyjnych, orga-
nizowanie programów/audycji z udziałem interaktywnym 
widzów/słuchaczy, publikowanie książek, gazet, czasopism 
i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 
publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, poka-
zy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie pu-
blikowania wydawnictw podręcznych i malej poligrafii kom-
puterowej, montaż taśm wideo, montaż programów radio-
wych i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, 
obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych, 
organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organi-
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zowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, 
organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród 
i wyróżnień, organizowanie spektakli jako usługi impresaria-
tów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i tele-
wizyjnych, przygotowywanie materiałów do programów te-
lewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, 
w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, qu-
izów, usługi reporterskie, usługi w zakresie wykonywania mi-
krofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, kompute-
rowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organizo-
wanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska 
prowadzonych w formie akcji edukacyjnych, imprez sporto-
wych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, udostępnia-
nie informacji w Internecie na temat gier komputerowych, 
gier wideo i informacji o związanych z nimi produktach, 
42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy syste-
mów komputerowych, aktualizacja oprogramowania kom-
puterowego, projektowanie oprogramowania komputero-
wego, projektowanie systemów komputerowych, doradz-
two w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogra-
mowania komputerowego, programowanie komputerowe, 
konwersja danych lub dokumentów do postaci elektronicz-
nej, konserwacja oprogramowania komputerowego, two-
rzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trze-
cich, usługi artystów grafików, usługi projektantów mody, 
usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowywa-
nie projektów technicznych, przeprowadzanie badań nauko-
wych w kierunku promowania świadomości publicznej 
w zakresie ochrony środowiska naturalnego człowieka i od-
powiedzialności ekologicznej, sporządzanie raportów na-
ukowych w tym zakresie, w tym także za pośrednictwem 
witryny internetowej, usługi udostępniania krajowych i za-
granicznych serwerów oraz portali internetowych.

(210) 497502 (220) 2019 03 21
(731) PRZYDATEK KRZYSZTOF EURO TECH, Mikołów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) euro tech

(531) 26.04.08, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 akcesoria metalowe do okien, altanki, głównie 
z metalu, altanki [konstrukcje metalowe], altanki metalowe, 
altany [konstrukcje metalowe], altany konstrukcje z metalu, 
altany przenośne wykonane głównie z metali, aluminiowe 
drzwi do mieszkań, aluminiowe drzwi ogrodowe, aluminiowe 
materiały uszczelniające do krycia dachów, aluminiowe ramy 
do okien przesuwnych, architektoniczne elementy konstruk-
cyjne wykonane z metali nieszlachetnych i ich stopów, archi-
tektoniczne produkty metalowe do użytku w budownic-
twie, architektoniczne złącza metalowe, artykuły metalowe 
do użytku w budownictwie, balustrady metalowe, balustrady 
metalowe do balkonów, balustrady metalowe do ogrodzeń, 
blacha, blacha aluminiowa, blacha (płyty, arkusze) z metalu, 
blacha stalowa cienka, blacharskie materiały budowlane, bra-
my metalowe, budowlane elementy konstrukcyjne z metalu, 
budowlane materiały metalowe, budynki będące nierucho-
mymi konstrukcjami metalowymi, budynki o szkielecie meta-
lowym, budynki prefabrykowane wykonane głównie z meta-
lu, budynki przenośne wykonane głównie z metalu, dachowe 

rynny metalowe, drobnica metalowa do drzwi, drzwi alumi-
niowe, drzwi (bramy) żaluzjowe metalowe, metalowe futryny 
do drzwi, drzwi i okna metalowe, kołatki do drzwi, drzwi me-
talowe, drzwi metalowe do budynków, drzwi metalowe 
do garaży, drzwi metalowe do użytku wewnątrz pomiesz-
czeń, drzwi metalowe garażowe, metalowe obramowania 
do drzwi ogrodowych, rolki, prowadnice do drzwi przesuw-
nych, nieelektryczne urządzenia do otwierania drzwi, drzwi 
wahadłowe metalowe, metalowe zasuwy do drzwi, drzwi 
zwijane, metalowe, drzwiczki metalowe zapewniające dostęp 
do budynków zwierzętom domowym, metalowe futryny 
drzwiowe, metalowe ościeżnice drzwiowe, fasady metalowe, 
framugi drzwi metalowe, futryny do drzwi metalowe, gotowe 
elementy budowlane [metalowe], haki metalowe do użytku 
w budownictwie, harmonijkowe drzwi z metalu, izolacyjne 
panele metalowe do celów budowlanych, kątowniki metalo-
we, kątowniki stalowe, klamki do drzwi metalowe, klamki me-
talowe do okien, klamry do użytku w budownictwie, klamry 
metalowe, kliny metalowe, konstrukcje budowlane z metalu, 
konstrukcje metalowe, konstrukcje metalowe (szkielety ramo-
we do budowli), szkielety ramowe jako konstrukcje metalowe 
w budownictwie, konstrukcje przenośne metalowe, kon-
strukcje stalowe, konstrukcje stalowe [budownictwo], kon-
strukcyjne metalowe złączki połączeniowe, kotwy metalowe, 
kształtowniki metalowe, kształtowniki z metalu, łączniki me-
talowe do okien skrzynkowych, listwy metalowe, listwy me-
talowe do mocowania okien [kitlistwy], listwy profilowane 
metalowe dla budownictwa, listwy profilowe metalowe dla 
budownictwa, markizorolety z metalu, markizy metalowe, 
markizy metalowe [materiały budowlane], materiały blachar-
skie dla budownictwa, materiały budowlane (metalowe), ma-
teriały konstrukcyjne metalowe, materiały metalowe dla bu-
downictwa, materiały metalowe do celów budowlanych 
i konstrukcyjnych, metalowe bębenki zabezpieczające 
do zamków, metalowe blachy zabezpieczające do drzwi, me-
talowe blaszki gniazdkowe do zamków, metalowe blokady 
do zamków na oknach, metalowe budynki przenośne, meta-
lowe, dachowe okna półkoliste [okna], metalowe drzwi, bra-
my, okna i osłony okienne, metalowe drzwi do garaży, meta-
lowe drzwi do ogrodu, metalowe drzwi harmonijkowe, meta-
lowe drzwi izolujące, metalowe drzwi obrotowe, metalowe 
drzwi ogrodowe, metalowe drzwi pancerne, metalowe drzwi 
przeciwpożarowe, metalowe drzwi przesuwane do budyn-
ków, metalowe drzwi przesuwne, metalowe drzwi roletowe 
do celów bezpieczeństwa, metalowe drzwi składane, metalo-
we drzwi z siatką, metalowe drzwi zwijane, metalowe drzwi 
zwijane o właściwościach izolacyjnych, metalowe ekrany 
okienne, metalowe ekrany przeciw owadom montowane 
na oknach, metalowe ekrany przeciw owadom do okien, me-
talowe ekrany przeciw owadom do drzwi, metalowe ekrany 
przeciw owadom montowane na drzwiach, metalowe ele-
menty budowlane, metalowe elementy dachowe, metalowe 
elementy do fasad budynków, metalowe elementy do hamo-
wania drzwi, metalowe elementy drzwi, metalowe elementy 
fasadowe, metalowe elementy łączące do rynien, metalowe 
elementy umożliwiające popychanie drzwi, metalowe ele-
menty usztywniające i wzmacniające konstrukcję, metalowe 
elementy wykończeniowe [obramienia] stosowane w bu-
downictwie, metalowe fasady okienne, metalowe kątowniki 
stalowe, metalowe klamki do okien, metalowe klucze metalo-
we, klucze do zamków metalowe, kołatki metalowe, kołatki 
do drzwi, metalowe komponenty do budowy fasad, metalo-
we konstrukcje, metalowe konstrukcje budowlane, metalowe 
korbkowe podnośniki okien, metalowe kratki wentylacyjne 
do zakładania w drzwiach, metalowe kraty do okiennic, meta-
lowe kraty na okna, metalowe listwy okienne, metalowe ob-
ramowania drzwi, metalowe obramowania okien, metalowe 
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odbojniki drzwiowe, metalowe, okienne żaluzje zwijane, me-
talowe okiennice wykonane z listewek, metalowe okładziny 
do fasad, metalowe okna, metalowe okna dachowe, metalo-
we okna dachowe w kształcie kopuły, metalowe okna pod-
noszone, metalowe okna świetlikowe do użytku w budyn-
kach, metalowe okucia do drzwi, metalowe okucia stolarskie, 
metalowe okucia zabezpieczające do drzwi, metalowe 
ościeżnice do drzwi, metalowe ościeżnice drzwi do chłodni, 
metalowe ościeżnice okienne, metalowe parapety okienne, 
metalowe płytki ochronne przy zamku drzwi, metalowe pro-
file, metalowe profile odwadniające, metalowe prowadnice 
do ram okiennych, metalowe prowadnice ślizgowe, metalo-
we przeciwciężary okna, metalowe przytrzymywacze 
do drzwi, metalowe ramy do drzwi, metalowe ramy do wła-
zów, metalowe ramy okienne, metalowe rolety zewnętrzne 
do kierowania światła, metalowe rolki do okien, metalowe 
rygle do zasuw okiennych, metalowe siatki (ekrany) na mu-
chy, metalowe siatki na muchy, metalowe słupki okienne, me-
talowe śruby kotwowe, metalowe świetliki do budynków, 
metalowe świetliki [okna], metalowe sznury do żaluzji, meta-
lowe szyny okienne, metalowe, termoizolowane konstrukcje 
fasadowe o podwójnej izolacji, metalowe uchwyty do otwie-
rania drzwi, metalowe uchwyty do podnoszenia okien, meta-
lowe uchwyty do poręczy, metalowe uchwyty do ram okien-
nych, metalowe urządzenia do mocowania, metalowe urzą-
dzenia do przytrzymywania drzwi, metalowe urządzenia 
ochronne do okien mocujące [przytwierdzające], metalowe 
urządzenia ochronne do okien, metalowe urządzenia otwie-
rające do okien (nieelektryczne), metalowe urządzenia zamy-
kające do drzwi, metalowe uszczelki do drzwi, metalowe 
uszczelnienia okien i drzwi (taśmy), metalowe uszczelnienia 
okienne, metalowe wałki do drzwi garażowych, metalowe 
wizjery do drzwi [niepowiększające], metalowe wkładki zam-
ka, metalowe wkręty do drewna, metalowe wkręty docisko-
we, metalowe żaluzje architektoniczne, metalowe żaluzje 
pionowe [zewnętrzne], metalowe żaluzje przeciwsłoneczne 
do budynków, metalowe żaluzje weneckie [zewnętrzne], me-
talowe żaluzje zwijane, metalowe żaluzjowe zespoły okienne, 
metalowe zamki cylindryczne, metalowe zamki do drzwi, 
metalowe zamknięcia, metalowe zamknięcia do okien, meta-
lowe zasuwnice okienne, metalowe zasuwy do bram, metalo-
we zasuwy do drzwi, metalowe zasuwy do zamykania drzwi, 
metalowe zespoły do szyb podwójnych, metalowe zestawy 
do montażu zamka, metalowy osprzęt klamek do drzwi, mo-
skitiery metalowe, nieelektryczne urządzenia do otwierania 
okien, nieelektryczne urządzenia do zamykania okien, nie-
elektryczne zamki wykonane z metali, odpowietrzniki meta-
lowe do okien mansardowych odpowietrzniki metalowe 
do budynków, ognioodporne drzwi metalowe, ogniotrwa-
łe budowlane materiały metalowe, ogniotrwałe drzwi 
z metalu, ograniczniki drzwiowe metalowe, okiennice me-
talowe, okiennice ochronne (metalowe), okładziny metalo-
we do okien, okna aluminiowe, okna dachowe metalowe, 
okna metalowe, okna pancerne posiadające ramy metalowe, 
okna ścienne z metalu, okna skrzynkowe metalowe, okna ża-
luzjowe metalowe, okucia do drzwi metalowe, okucia drzwio-
we (ozdobne) metalowe, okucia metalowe, okucia metalowe 
do okien, okucia okienne (ozdobne), metalowe, okucia stalo-
we, oranżerie metalowe [konstrukcje], ościeżnice metalowe, 
oszklone drzwi metalowe, oszklone panele [ramy metalowe] 
do użytku w budownictwie, parapety z materiałów metalo-
wych, pergole z metalu, płyty aluminiowe, płyty do drzwi 
metalowe, poziome rolety weneckie [prefabrykowane meta-
lowe budowlane zestawy montażowewnętrzne], z metalu, 
profile aluminiowe, profile metalowe, profile metalowe do ce-
lów termoizolacyjnych, profile metalowe do użytku w bu-
downictwie, profile z metalu na drzwi, progi metalowe, pro-

wadnice do drzwi przesuwnych [z metalu], prowadnice meta-
lowe, przechylne drzwi metalowe, ramy metalowe do budyn-
ków, ramy metalowe do drzwi przesuwanych, ramy stalowe 
do budynków, rolety metalowe, rolety okienne zewnętrzne 
metalowe, rolety weneckie [zewnętrzne] wykonane z metalu, 
rolety zaciemniające [zewnętrzne] z metalu, rolety zewnętrz-
ne metalowe, rolety zwijane [zewnętrzne] z metalu, rygle 
do klamek, zasuw, metalowe, rygle do zasuw okiennych, rygle 
do zasuw okiennych z metalu, rygle okienne metalowe, sprę-
żyny drzwiowe (nieelektryczne), świetliki [okna] z metalu 
do użycia w budownictwie, świetliki [okna] z metalu do ce-
lów budowlanych, uchwyty z metalu, wałki metalowe 
do drzwi przesuwnych, wałki metalowe do przesuwanych 
okien, wejścia metalowe, werandy metalowe [budownic-
two], wewnętrzne okiennice metalowe, zadaszenia metalo-
we [konstrukcje], żaluzje listwowe poziome [zewnętrzne] 
z metalu, żaluzje metalowe do użytku zewnętrznego, żaluzje 
metalowe [przeznaczone na zewnętrz], żaluzje metalowe 
w postaci ukośnych deszczułek, żaluzje pionowe z metalu 
[zewnętrzne], żaluzje zwijane metalowe, zamki i klucze, z me-
talu, zamki inne niż elektryczne metalowe, zamki metalowe, 
zamki metalowe do okien, zamki metalowe [inne niż elek-
tryczne], zamki metalowe (nieelektryczne), zamki obrotowe 
do okien metalowe, zamki sprężynowe, zamki sprężynowe 
metalowe, zamknięcia drzwiowe, eliminujące trzaskanie [nie-
elektryczne], zamknięcia metalowe, zasuwy drzwiowe pła-
skie, zasuwy metalowe będące elementami do drzwi, zasuwy 
metalowe będące elementami do okien, zatrzaski do drzwi 
metalowe, zatrzaski do okien z metalu, zatrzaski metalowe, 
metalowe zawiasy do drzwi i okien, zawiasy drzwiowe meta-
lowe, zawiasy metalowe, zawiasy metalowe do drzwi, zawiasy 
metalowe sprężynowe, zawiasy metalowe zawierające sprę-
żynę, zawiasy z metalu do okien, 19 altanka [konstrukcje 
nie z metalu], altanki [konstrukcje nie z metalu], altany [kon-
strukcje niemetalowe], balustrady, balustrady (nie z metalu), 
balustrady niemetalowe, balustrady, niemetalowe, do balko-
nów, balustrady wykonane z materiałów niemetalowych, 
drewno budowlane, budowle drewniane, budowle przeno-
śne niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne, budynki 
przenośne niemetalowe, budynki przenośne z materiałów 
niemetalowych, niemetalowe części budowlane, dachowe 
naświetla półkoliste [okna] z materiałów niemetalowych, nie-
metalowe konstrukcje pokryć dachów, drewniane listwy pro-
filowe, drewniane profile, drewniane ramy okien, drewniane 
rolety zwijane do użytku zewnętrznego, drewno fornirowa-
ne, drewno i sztuczne drewno, drzwi do garaży (nie z meta-
lu), drzwi drewniane, drzwi harmonijkowe, niemetalowe, 
drzwi izolacyjne z materiałów niemetalowych, drzwi nieme-
talowe, niemetalowe drzwi do użytku w garażach, drzwi 
ochronne niemetalowe, drzwi ognioodporne niemetalowe, 
drzwi ogrodowe [niemetalowe ramy], drzwi oszklone, nie-
metalowe, drzwi pancerne niemetalowe, drzwi podnoszone 
do góry, niemetalowe, drzwi przesuwne, niemetalowe, drzwi 
szklane, drzwi wahadłowe niemetalowe, drzwi wewnętrzne, 
niemetalowe, drzwi wykonane z drewna do budynków, drzwi 
wykonane z plastiku do budynków, drzwi z siatką, nie z meta-
lu, niemetalowe ościeżnice drzwiowe, niemetalowe płyty 
drzwiowe, elementy budowlane z imitacji drewna, elementy 
fasad z materiałów niemetalowych, elementy konstrukcji 
z drewna, elementy konstrukcyjne fasad z materiałów nieme-
talowych, elementy konstrukcyjne z drewna, elementy szkla-
ne do okien, elementy szklane do paneli budowlanych, ele-
menty wykończeniowe budowlane niemetalowe, elementy 
ze szkła do szklenia, niemetalowe fasady, niemetalowe fasady 
okien, fasady z materiałów niemetalowych, futryny do drzwi 
(nie z metalu), futryny drzwiowe drewniane, futryny drzwio-
we niemetalowe, niemetalowe futryny do szklanych drzwi, 
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harmonijkowe drzwi niemetalowe, kątowniki, niemetalowe 
kolorowe szkło okienne, konstrukcje przenośne niemetalowe, 
niemetalowe konstrukcje samonośne, konstrukcje wykonane 
z materiałów niemetalowych, kotwy niemetalowe do użytku 
w budownictwie, krokwie dachowe, krokwie drewniane, nie-
metalowe listwy budowlane, maszty [słupy] niemetalowe, 
materiały do szklenia w formie arkuszy do użytku w budow-
nictwie, materiały niemetalowe do celów konstrukcyjnych, 
materiały niemetalowe do celów budowlanych i konstrukcyj-
nych, moskitiery niemetalowe, niemetalowe moskitiery 
do okien, niemetalowe moskitiery na drzwi, nadproża nieme-
talowe, niemetalowe budowlane elementy fasadowe, nieme-
talowe części konstrukcyjne do celów budowlanych, nieme-
talowe domy przenośne, niemetalowe drzwi, bramy, okna 
i osłony okienne, niemetalowe drzwi obrotowe, niemetalowe 
drzwi przechylne do budynków, niemetalowe drzwi przeciw-
pożarowe, niemetalowe drzwi przezroczyste do budynków, 
niemetalowe drzwi zwijane o właściwościach izolacyjnych, 
niemetalowe futryny do drzwi, niemetalowe futryny do drzwi 
ochronnych do budynków, niemetalowe obróbki blacharskie 
dachu, niemetalowe okna świetlikowe do budynków, nieme-
talowe ościeżnice do okien, niemetalowe ościeżnice do drzwi, 
niemetalowe osłony okienne, niemetalowe ramy do drzwi 
oszklonych, niemetalowe ramy do okien świetlikowych 
do użytku w budynkach, niemetalowe ramy do okien szkla-
nych, niemetalowe ramy do werand, niemetalowe rolety an-
tywłamaniowe, niemetalowe zespoły okien żaluzjowych, nie-
metalowe zewnętrzne okiennice do budynków, niemetalowe 
obramowania łukowe do użytku w budownictwie, niemeta-
lowe obramowania okien, niemetalowe ramy okienne, szkło 
okienne dla budownictwa, okiennice drewniane, okiennice 
niemetalowe, okiennice niemetalowe do okien, niemetalowe 
okiennice zewnętrzne, niemetalowe okiennice szczeblinowe 
zewnętrzne, okiennice wewnętrzne, niemetalowe, okiennice 
wykonane z materiałów niemetalowych, okiennice z two-
rzyw sztucznych, okna dachowe (nie z metalu), okna dacho-
we wykonane z tworzyw sztucznych, okna niemetalowe, 
okna pancerne posiadające niemetalowe ramy, okna prze-
suwne w płaszczyźnie pionowej, nie z metalu, okna świetliko-
we wykonane z materiałów z tworzyw sztucznych do użytku 
w budynkach, okna szklane, okna żaluzjowe niemetalowe, 
okna żaluzjowe ze szkła do budynków, oranżerie wykonane 
z drewna, niemetalowe otwory włazowe, panele szklane 
do drzwi, panele szklane do okien, niemetalowe podstawy 
jako konstrukcje, poziome rolety weneckie [zewnętrzne], 
nie z metalu lub tkanin, profile drewniane, profile niemetalo-
we do budownictwa, profile panelowe z materiałów nieme-
talowych, progi i parapety z materiałów niemetalowych, pro-
gi niemetalowe, ramy budowlane niemetalowe, niemetalo-
we ramy do świetlików, ramy okienne z drewna z powłoką 
aluminiową, ramy okienne z tworzyw sztucznych, rolety 
do użytku zewnętrznego [niemetalowe i nietekstylne], nie-
metalowe rolety zewnętrzne do okien, rolety [zewnętrzne] 
z tworzyw sztucznych, niemetalowe okna skrzynkowe, nie-
metalowe słupki okienne, świetliki, nie z metalu, świetliki 
z tworzyw sztucznych, szklane dachy, szklane drzwi do bu-
dynków, szklane drzwi przezroczyste do budynków, szkło 
okienne, szkło okienne dla budownictwa, szkło okienne, 
do budownictwa, szkło okienne do użytku w budownictwie, 
szkło płaskie [okienne] dla budownictwa, szkło płaskie [okien-
ne] do budynków, szkło pławione [szkło płaskie typu float] 
do celów budowlanych, szyby barwione [do użytku w bu-
downictwie], szyby laminowane [dla budownictwa], szyby 
okienne, szyby stosowane w budownictwie, niemetalowe 
werandy, werandy wykonane z materiałów niemetalowych 
[konstrukcje], żaluzje antywłamaniowe z materiałów niemeta-
lowych, żaluzje z poziomych listewek [zewnętrzne] nie z me-

talu lub tkanin, żaluzje [zewnętrzne] niemetalowe i nietekstyl-
ne, niemetalowe żaluzje zwijane, zabudowania balkonowe 
niemetalowe, ramy niemetalowe jako zespoły okienne, ze-
wnętrzne drzwi, niemetalowe, 37 budowa konstrukcji stalo-
wych na budynki, budowa [wznoszenie i szklenie] budynków 
ogrodowych, budowa [wznoszenie i szklenie] oranżerii, 
czyszczenie okien, czyszczenie żaluzji, instalacja folii okien-
nych, instalacja samozamykaczy do drzwi, instalacja szkła izo-
lacyjnego w cieplarniach, oknach, drzwiach i szklarniach, in-
stalacja szkła w cieplarniach, oknach, drzwiach i szklarniach, 
instalacja urządzeń do otwierania drzwi, instalacja urządzeń 
do otwierania i zamykania drzwi, instalacja, wymiana i napra-
wa zamków, instalacja urządzeń oświetleniowych, instalowa-
nie i naprawa żaluzji, instalowanie i naprawianie rolet okien-
nych, instalowanie konstrukcji tymczasowych na targi han-
dlowe, instalowanie konstrukcji tymczasowych na wystawy 
handlowe, instalowanie okien, instalowanie podwójnych 
szyb, instalowanie ram okiennych, instalowanie zabezpie-
czeń przed przeciągami na oknach otwieranych pionowo, 
izolacja termiczna okien, konserwacja i naprawa bram, kon-
serwacja i naprawa dotyczące automatów do zamykania 
drzwi, konserwacja i naprawa instalacji drzwi automatycz-
nych, konserwacja okien, montaż bram, montaż drzwi, mon-
taż drzwi i okien, montaż i naprawa szkła płaskiego, montaż 
i naprawa żaluzji okiennych, montaż okuć do drzwi, montaż 
okuć okiennych, montaż żaluzji i rolet, montaż zamków, mon-
taż zamków bezprzewodowych, nakładanie folii zabezpie-
czających na szyby, naprawa fasad, naprawa i izolacja połą-
czeń okiennych, naprawa okien, naprawa ościeżnic drzwio-
wych, naprawa rolet okiennych, naprawa zamków, ponowna 
obróbka powierzchni fasad, szklenie okien, usługi budowla-
ne, usługi demontażu, usługi szklarskie, wstawianie, konser-
wacja i naprawy szyb, okien i rolet, wstawianie szkła, wstawia-
nie szkła i wstawianie szyb, wstawianie szyb, wymiana okien, 
wymiana ram okiennych.

(210) 498249 (220) 2019 04 03
(731) MICHALAK GRZEGORZ, Wałbrzych
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) top koszulki pl

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież męska, 
odzież dziecięca, T-shirty, koszulki, bluzki, koszule, spodnie, 
odzież sportowa, odzież treningowa, bluzy, 35 usługi 
sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, sprze-
daż detaliczna lub hurtowa odzieży, odzieży damskiej, 
odzieży męskiej, odzieży dziecięcej, odzieży dziewczęcej, 
topów, odzieży sportowej, odzieży treningowej, odzieży 
do spania, t-shirtów, koszulek, bluzek, 40 nadrukowywa-
nie, na zamówienie, ozdobnych wzorów na odzież, aplika-
cja motywów na tkaniny, barwienie odzieży, nadruk wzo-
rów na tkaninach, nadrukowywanie koszulek z krótkim 
rękawem, nakładanie wykończeń na tkaniny, nakładanie 
aplikacji na tkaniny, obróbka odzieży poprzez zaprasowa-
nie na stałe, obróbka powierzchni tekstyliów, usługi druku 
na tkaninach, drukowanie na wełnie, drukowanie obrazów 
na przedmiotach, drukowanie wzorów dla osób trzecich, 
fotograficzne wytrawianie artykułów odzieżowych, sito-
druk.
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(210) 498384 (220) 2019 04 08
(731) DAKIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krupski Młyn
(540) (znak słowny)
(540) FORTE PRIME
(510), (511) 1 środki chemiczne do uzdatniania wody 
do użytku w basenach i wannach z hydromasażem.

(210) 498630 (220) 2019 04 11
(731) PIZZATOPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) WYPIEKANA W <3 MINUTY
(510), (511) 35 pomoc w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, 
administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie fran-
chisingu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące franchisingu, konsultacje w zakresie działalno-
ści gospodarczej dotyczące franchisingu, usługi doradcze 
w zarządzaniu w zakresie franchisingu, doradztwo dla kadry 
kierowniczej w zakresie franchisingu, pomoc w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotycząca franchisingu, pomoc przy 
zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, udzie-
lanie informacji o działalności gospodarczej dotyczących 
franchisingu, porady odnośnie prowadzenia firm w ramach 
franchisingu, doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie 
franchisingu, doradztwo w zakresie zarządzania przedsię-
biorstwami na zasadach franchisingu, pomoc w zarządzaniu 
przedsiębiorstwami zarządzanymi na zasadach franchisingu, 
usługi reklamowe w zakresie działalności gospodarczej do-
tyczące franchisingu, wsparcie w dziedzinie zarządzania biz-
nesowego w zakresie franchisingu, pomoc w zakresie dzia-
łalności gospodarczej związana z organizowaniem przed-
siębiorstw na zasadach franchisingu, negocjowanie umów 
biznesowych dla osób trzecich, negocjowanie i rozliczanie 
transakcji handlowych dla osób trzecich, usługi pośrednic-
twa w handlu, outsourcing, badania biznesowe, 43 usługi 
hotelowe, pensjonaty, motele.

(210) 498633 (220) 2019 04 11
(731) PIZZATOPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) WYPIEKANA W MNIEJ NIŻ TRZY MINUTY
(510), (511) 35 pomoc w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, 
administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie fran-
chisingu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące franchisingu, konsultacje w zakresie działalno-
ści gospodarczej dotyczące franchisingu, usługi doradcze 
w zarządzaniu w zakresie franchisingu, doradztwo dla kadry 
kierowniczej w zakresie franchisingu, pomoc w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotycząca franchisingu, pomoc przy 
zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, udzie-
lanie informacji o działalności gospodarczej dotyczących 
franchisingu, porady odnośnie prowadzenia firm w ramach 
franchisingu, doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie 
franchisingu, doradztwo w zakresie zarządzania przedsię-
biorstwami na zasadach franchisingu, pomoc w zarządzaniu 
przedsiębiorstwami zarządzanymi na zasadach franchisingu, 
usługi reklamowe w zakresie działalności gospodarczej do-
tyczące franchisingu, wsparcie w dziedzinie zarządzania biz-
nesowego w zakresie franchisingu, pomoc w zakresie dzia-
łalności gospodarczej związana z organizowaniem przed-
siębiorstw na zasadach franchisingu, negocjowanie umów 

biznesowych dla osób trzecich, negocjowanie i rozliczanie 
transakcji handlowych dla osób trzecich, usługi pośrednic-
twa w handlu, outsourcing, badania biznesowe, 43 usługi 
hotelowe, pensjonaty, motele.

(210) 499351 (220) 2019 05 01
(731) GÓRECKA MAGDALENA KATARZYNA, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) Helliad
(510), (511) 35 usługi w zakresie przygotowywania kam-
panii reklamowych i promocyjnych dla przedsięwzięć arty-
stycznych i rozrywkowych, usługi impresariatu muzycznego 
w działalności artystycznej, 41 usługi w zakresie organizowa-
nia konkursów rozrywkowych i wystaw z dziedziny kultury, 
usługi w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej, montażu 
programów radiowych lub telewizyjnych, produkcji tematycz-
nych lub specjalistycznych widowisk, usługi studia nagrań, in-
formacja o imprezach rozrywkowych, pisanie scenariuszy, mi-
kro-wydawnictwa, usługi z dziedziny rozrywki i organizowania 
przedsięwzięć artystycznych: organizowanie i prowadzenie 
koncertów, festiwali muzycznych, spektakli, przeglądów, po-
kazów, występów rozrywkowych, usługi w zakresie organi-
zowania, realizacji i wystawiania widowisk scenicznych, two-
rzenie kompozycji muzycznych, impresariat muzyczny w za-
kresie organizowania spektakli, świadczenie usług medialnych 
w zakresie produkcji i organizacji przedsięwzięć artystycznych 
i rozrywkowych, usługi wydawnicze w zakresie wydawnictw 
muzycznych w różnorakiej technice zapisu i na różnych nośni-
kach zapisu: analogowych, cyfrowych i optycznych.

(210) 499669 (220) 2019 05 13
(731) KRUGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COOL DRINK TYP SHAKE

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 32 napoje i koncentraty napojów.

(210) 500506 (220) 2019 05 30
(731) CENTRUM DYSTRYBUCJI GAZU SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CDG Centrum Dystrybucji Gazu

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 6 butle metalowe ciśnieniowe, pojemniki me-
talowe ciśnieniowe, pojemniki metalowe na paliwo płynne, 
20 butle niemetalowe, pojemniki niemetalowe na paliwa 
płynne, 35 usługi agencji importowo-eksportowej, usługi 
sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym i za pośrednictwem 
globalnej sieci internetowej, a także wysyłkowej butli i po-
jemników ujętych w wykazie, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich butli i pojemników ujętych w wykazie.
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(210) 500689 (220) 2019 06 04
 (310) 1933918; 1945706  (320)  2018 12 04; 2019 02 11 
(330) CA
(731) Blissed Media Inc., Mississauga, CA
(540) (znak słowny)
(540) BLISSED
(510), (511) 3 niemedyczne produkty miejscowe związane 
z konopiami, a mianowicie oleje i pasty skoncentrowane, 
mianowicie kremy do masażu, oleje do masażu, olejki do ką-
pieli, olejki do ciała, oleje kosmetyczne, oleje do celów toale-
towych, kremy do skóry, płyny do skóry, preparaty do pielę-
gnacji ust, balsamy do twarzy i ciała, dodatki do kąpieli, my-
dła do użytku osobistego, kremy kosmetyczne do pielęgna-
cji ciała, nielecznicze preparaty do skóry, z których każdy za-
wiera konopie, niemedyczne produkty miejscowe związane 
z konopiami, mianowicie oleje i pasty skoncentrowane, mia-
nowicie kremy do masażu, oleje do masażu, olejki do kąpieli, 
olejki do ciała, oleje kosmetyczne, oleje do celów toaleto-
wych, kremy do skóry, płyny do skóry, preparaty do pielę-
gnacji ust, balsamy do twarzy i ciała, dodatki do kąpieli, my-
dła do użytku osobistego, kremy kosmetyczne do pielęgna-
cji ciała, nielecznicze preparaty do skóry, każdy z powyższych 
zawierający pochodne konopi, mianowicie żywice i oleje, 
5 konopie indyjskie i marihuana, nutraceutyki i zioła do ce-
lów leczniczych zawierające konopie indyjskie, nutraceutyki 
i zioła do celów leczniczych zawierające żywice pochodzące 
z konopi, nutraceutyki i zioła do celów leczniczych zawiera-
jące oleje pochodzące z konopi, produkty związane z kono-
piami, mianowicie oleje, balsamy, koncentraty past, nalewki, 
tabletki i kapsułki, z których każda zawiera konopie indyjskie, 
produkty związane z konopiami, mianowicie oleje, balsamy, 
skoncentrowane pasty, nalewki, tabletki i kapsułki, z których 
każda zawiera pochodne konopi, mianowicie żywice i oleje, 
wszystkie wyżej wymienione produkty w celu łagodzenia 
bólu i leczenia w opiece paliatywnej, w celu zmniejszenia 
stresu i zmęczenia, w celu poprawy nastroju, w celu złago-
dzenia nudności, wymiotów, bólów głowy, skurczów mięśni, 
drgawek, zespołu wyniszczenia i utraty apetytu u chorych 
na AIDS i raka, w celu utrzymania ogólnego stanu zdrowia 
i dobrego samopoczucia, leczenia objawów związanych z ja-
dłowstrętem psychicznym, chorobą Leśniowskiego-Crohna, 
stwardnieniem rozsianym, stwardnieniem zanikowym bocz-
nym, fibromialgią, urazami rdzenia kręgowego, padaczką, 
migrenami, zapaleniem stawów i układu mięśniowo-szkiele-
towego, chorobami i zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi, 
a mianowicie, udarem mózgu (udar), chorobą Parkinsona, 
stwardnieniem rozsianym, reumatyzmem, miastenią, choro-
bą Huntingtona, stwardnieniem zanikowym bocznym, pa-
daczką, zaburzeniami drgawkowymi i ruchowymi, dystonią 
szyjną, zespołem Meige’a, jaskrą, astmą, nadciśnieniem, cho-
robami psychicznymi, a mianowicie lękiem, depresją, zabu-
rzeniami snu, zespołem stresu pourazowego, objawami od-
stawienia alkoholu i opioidów, schizofrenią i psychozą, zabu-
rzeniami uwagi i nadpobudliwością, chorobą Alzheimera 
i otępieniem, do leczenia i objawów związanych z zakażenia-
mi skóry i podrażnieniami, mianowicie bakteryjnymi zakaże-
niami skóry, zapaleniem skóry, zanikiem białym (atrofia blan-
che), egzemą, oparzeniami, wysypkami na alergie i reakcje 
skórne, łuszczycą, świądem i bólem neuropatycznym, dla le-
czenie i łagodzenie objawów związanych z chorobami zapal-
nymi, a mianowicie zapalnymi chorobami skóry, zaburzenia-
mi układu pokarmowego, zespołem jelita drażliwego i cho-
robami zapalnymi jelit, chorobami wątroby, chorobą Wilso-
na, zespołem metabolicznym, otyłością, cukrzycą, choroba-
mi trzustki, o właściwościach przeciwnowotworowych, 
miażdżycą, chorobą zwyrodnieniową stawów, i osteoporozą, 
wszystkie wyżej wymienione produkty, jako środki przeciw-

zapalne, aktywatory enzymów przeciwwirusowych, środki 
przeciwbólowe, uspokajające, środki pobudzające apetyt 
i środki przeciwwymiotne, środki przeciw mdłościom, reduk-
tory ciśnienia wewnątrzgałkowego, środki przeciwnowo-
tworowe, przeciwutleniacze, środki przeciwbakteryjne, leki 
przeciwdepresyjne i leki przeciw nadciśnieniu, 25  nieformal-
na odzież, mianowicie kapelusze, koszulki, bluzy, bluzy z kap-
turem i bezrękawniki, 29  oleje pochodzące z konopi, a mia-
nowicie oleje jadalne i oleje do żywności, produkty spożyw-
cze zawierające konopie indyjskie, żywice konopne i oleje 
konopne, mianowicie masło, 30 produkty spożywcze zawie-
rające konopie indyjskie, żywice konopne i oleje z konopi, 
mianowicie czekoladki, ciasteczka, ciasteczka czekoladowe, 
batony energetyczne i cukiernicze, produkty związane z ko-
nopiami, a mianowicie herbaty zawierające konopie indyj-
skie i herbaty zawierające pochodne konopi, a mianowicie 
żywice i oleje, 31 żywe rośliny konopi, 32 produkty związane 
z konopiami, a mianowicie koktajle, napoje owocowe i soki 
owocowe, gazowane napoje bezalkoholowe, napoje ener-
getyczne zawierające konopie indyjskie i pochodne konopi, 
a mianowicie żywice i oleje, 34 suszone konopie, suszona 
marihuana, konopie do użytku rekreacyjnego, pochodne ko-
nopi, mianowicie żywice i oleje do użytku rekreacyjnego, 
sprzęt i akcesoria do przechowywania i spożywania konopi 
indyjskich i pochodnych konopi, mianowicie parowniki oso-
biste i przenośne, jednorazowe papierosy elektroniczne, pa-
pierosy elektroniczne do wielokrotnego ładowania, wkłady 
do papierosów elektronicznych i wkłady do odparowywa-
nia, 35 usługi handlu detalicznego, hurtowego i dystrybucji 
marihuany i konopi indyjskich, produktów związanych z ko-
nopiami indyjskimi, pochodnych konopi indyjskich i natural-
nych produktów leczniczych zawierających konopie, sprze-
daż detaliczna on-line marihuany i konopi indyjskich, pro-
duktów związanych z konopiami indyjskimi, pochodnych 
konopi indyjskich i naturalnych produktów zdrowotnych za-
wierających konopie indyjskie, 39 udostępnianie strony in-
ternetowej zawierającej informacje, artykuły, blogi, komenta-
rze, filmy i podcasty w dziedzinie przechowywania konopi 
i podróży międzynarodowych, 41 usługi rozrywkowe, mia-
nowicie udostępnianie podcastów i webcastów dotyczą-
cych konopi indyjskich, przepisów dotyczących żywności 
i napojów, które zawierają konopie indyjskie, dawkowania 
konopi, przechowywania konopi, postaci konsumowania ko-
nopi indyjskich, a mianowicie jadalnych, suchych pąków go-
towanych w produktach spożywczych, ekstrahowanych ole-
jów i rozpuszczalnych w wodzie postaci konopi oraz podró-
ży międzynarodowych, 42 udostępnianie strony interneto-
wej zawierającej informacje, artykuły, blogi, komentarze i fil-
my wideo i podcasty w dziedzinach, dawkowania konopi 
i konopi, Udostępnianie strony internetowej zawierającej 
kalkulator dawkowania konopi, oprogramowanie jako usługa 
(SaaS), mianowicie aplikacje do dostarczania informacji, arty-
kułów, blogów, komentarzy i filmów dotyczących konopi, 
przepisów dotyczących żywności i napojów, które zawierają 
konopie indyjskie, dawkowania konopi, przechowywania ko-
nopi, konsumpcyjnych postaci konopi, mianowicie jadal-
nych, suchych pąków gotowanych w produktach spożyw-
czych, ekstrahowanych olejów i rozpuszczalnych w wodzie 
postaci konopi i podróży międzynarodowych, oprogramo-
wanie jako usługa (SaaS), mianowicie aplikacje zawierające 
kalkulator dawkowania konopi, aplikacje, mianowicie opro-
gramowanie do dostarczania informacji, artykułów, blogów, 
komentarzy i nagrań wideo dotyczących konopi indyjskich, 
przepisów dotyczących żywności i napojów, które zawierają 
konopie indyjskie, dawkowania konopi, przechowywania ko-
nopi, konsumpcyjnych postaci konopi indyjskich, mianowi-
cie jadalnych, suszonych pąków gotowanych w produktach 



Nr  ZT12/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 15

spożywczych, ekstrahowanych olejów i rozpuszczalnych 
w wodzie postaci konopi oraz podróży międzynarodowych, 
aplikacje z kalkulatorem dawki dla konopi, usługi komputero-
we, mianowicie tworzenie społeczności on-line dla użyt-
kowników do udziału w dyskusjach, uzyskiwania opinii od ró-
wieśników, tworzenia wirtualnych społeczności i angażowa-
nia się w sieci społecznościowe z zakresu konopi, przepisów 
dotyczących żywności i napojów, które zawierają konopie, 
dawkowania konopi, przechowywania konopi, jadalnych 
form konopi, a mianowicie jadalnych, suchych pąków goto-
wanych w produktach spożywczych, ekstrahowanych ole-
jów i rozpuszczalnych w wodzie postaci konopi oraz podró-
ży międzynarodowych, 44 zapewnianie hodowli, uprawy, 
zbioru i produkcji marihuany i konopi, udostępnianie strony 
internetowej zawierającej informacje, artykuły, blogi, komen-
tarze, filmy wideo i podcasty w dziedzinie przepisów doty-
czących żywności i napojów zawierających konopie oraz 
konsumpcyjnych postaci konopi indyjskich, a mianowicie ja-
dalnych, suchych pąków gotowanych w produktach spo-
żywczych, ekstrahowanych olejów i postaci konopi rozpusz-
czalnych w wodzie.

(210) 500905 (220) 2019 06 07
(731) JANASZEK DAMIAN STANISŁAW, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) Isabel Boutique
(510), (511) 25 odzież damska, odzież męska, odzież dzie-
cięca i niemowlęca, bielizna, szale, paski do odzieży, krawaty 
i muszki, nakrycia głowy, obuwie, biustonosze, bluzy, kom-
binezony, bryczesy, spodnie, dzianina, fartuchy, futra, garni-
tury, getry, gorsety, halki, kamizelki, koszule, kurtki, płaszcze, 
podkoszulki, pończochy, podwiązki, rajstopy, rękawiczki, 
spódnice, spódnico-spodnie, spodenki, stroje plażowe, su-
kienki, swetry, szaliki, T-shirty, żakiety, wyroby pończosznicze, 
35 pokazy towarów, działalność handlowa, organizowanie 
wystaw w celach marketingowych, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, odzież damska, odzież męska, odzież dziecię-
ca i niemowlęca, bielizna, szale, paski do odzieży, krawaty 
i muszki, nakrycia głowy, obuwie, biustonosze, bluzy, kom-
binezony, bryczesy, spodnie, dzianina, fartuchy, futra, garni-
tury, getry, gorsety, halki, kamizelki, koszule, kurtki, płaszcze, 
podkoszulki, pończochy, podwiązki, rajstopy, rękawiczki, 
spódnice, spódnico-spodnie, spodenki, stroje plażowe, su-
kienki, swetry, szaliki, T-shirty, żakiety, wyroby pończosznicze, 
41  pokazy mody, w tym pokazy mody z udziałem modelek 
i modeli w celach rozrywkowych.

(210) 500943 (220) 2019 06 10
(731) ACHIONYE SYLWIA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TREE Therapeutic Reflexology Emotional Equilibrium

(531) 26.01.01, 26.01.15, 26.01.19, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 
27.05.17, 05.01.03, 05.03.13, 05.03.15

(510), (511) 35 dystrybucja materiałów reklamowych pró-
bek, druków, prospektów, broszur, konsumenci - handlowe 
informacje i porady udzielane, punkty informacji konsu-
menckiej, materiały reklamowe uaktualnianie, media prezen-
towanie produktów dla celów sprzedaży detalicznej, produk-

cja filmów reklamowych, public relations, reklama, promocja 
artykułów medycznych i narzędzi do refleksologii, targi orga-
nizowanie w celach handlowych lub reklamowych, udziela-
nie porad konsumentom, 41 edukacja nauczanie, nauczanie, 
informacja o edukacji, książki publikowanie, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów i szkoleń, pisanie tekstów inne 
niż reklamowych, produkcja filmów inne niż reklamowych, 
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publi-
kowanie on-line nie do pobrania, seminaria organizowanie 
i prowadzenie, sprawdziany edukacyjne, teksty pisanie, inne 
niż reklamowe, teksty publikowanie, inne niż teksty reklamo-
we, usługi szkół edukacja, zjazdy organizowanie i obsługa, 
44 aromaterapia, masaż, sanatoria usługi, salony piękności, 
terapeutyczne usługi, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, 
usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatyw-
nej, fizykoterapia, usługi medyczne.

(210) 501508 (220) 2019 06 25
(731) JACHIMCZUK MARIUSZ EDGARD, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LOTERYJKA
(510), (511) 16 czasopisma, fotografie drukowane, gazety, 
karty do kolekcji inne niż do gier, książki, podręczniki i ma-
teriały dydaktyczne do nauki i nauczania, materiały do ryso-
wania i pisania, rysunki, wyroby do wymazywania, książki, 
wydawnictwa, foldery, broszury, 28 gry planszowe, gry to-
warzyskie, gry z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, plansze 
do gry, układanki (puzzle), gry elektroniczne inne niż telewi-
zyjne, karty do gry, klocki, kukiełki, łamigłówki, marionetki, 
zabawki ruchome, zabawki sterowane radiem.

(210) 501623 (220) 2019 06 27
(731) BEDNARSKA-ŁAGOSZ MILENA ELŻBIETA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Twoje słoje
(510), (511) 35  reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace 
biurowe.

(210) 501648 (220) 2019 06 28
(731) OLX GLOBAL B.V., Hoofddorp, NL
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3 2 1 SPRZEDANE!

(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.07.01, 26.01.04, 24.17.04
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do smartfonów i table-
tów, urządzenia i przyrządy fotograficzne, kinematograficzne 
i optyczne, oprogramowanie do przystosowywania do in-
dywidualnych potrzeb, wspierania i zarządzania kampaniami 
reklamowymi i marketingowymi, spersonalizowaną treścią 
i komunikacją elektroniczną, analizami danych włączając ana-
lizy i badania dotyczące zachowania użytkowników, urzą-
dzenia i przyrządy do nagrywania, przesyłania, nadawania, 
odbierania, przechowywania, wyświetlania lub odtwarzania 
dźwięku, obrazów i danych, komputery, programy kompute-
rowe, oprogramowanie komputerowe, chipy komputerowe, 
urządzenia i przyrządy do kodowania i dekodowania sygnałów 
elektrycznych, urządzenia do zdalnego sterowania, karty inte-
ligentne [karty z układem scalonym), karty kodowane, anteny, 
anteny satelitarne, światłowody, adaptery, wtyczki, gniazdka 
i inne kontakty [elektryczne], skrzynki przyłączowe, taśmy, dyski 
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i kartridże, wszystkie stanowiące nośniki lub służące do nagry-
wania danych, dźwięku lub obrazów, filmy kinematograficzne 
przygotowane do pokazu, nagrania audio i/lub wideo, urzą-
dzenia multimedialne do komunikacji, nagrywania, przesyłania, 
rozpowszechniania, przechowywania, przedstawiania, odbioru 
i odtwarzania, sprzęt przetwarzający dane, oprogramowanie 
komputerowe oraz urządzenia i przyrządy do użytku w połą-
czeniu z Internetem, publikacje elektroniczne, 35 usługi handlu 
elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produk-
tach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów 
reklamowych i sprzedaży, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, 
zapewnianie miejsca do handlu on-line, dostarczanie przeszu-
kiwalnej bazy danych on-line prezentującej oferty zatrudnienia, 
usługi handlu detalicznego i hurtowego związane z oprogra-
mowaniem komputerowym i sprzętem komputerowym, usługi 
reklamowe, promocyjne i agencyjne, wynajem powierzchni 
reklamowej, usługi marketingu za pomocą poczty elektronicz-
nej, usługi marketingu w sieci, usługi zarządzania działalnością 
gospodarczą, administrowanie działalnością handlową, usługi 
doradztwa biznesowego, usługi w zakresie zarządzania relacja-
mi z klientami, usługi księgowe, usługi doradcze, konsultacyjne 
i informacyjne, wszystkie dotyczące działalności gospodarczej 
i zarządzania działalnością gospodarczą, usług w zakresie zarzą-
dzania relacjami z klientami, usługi analizy biznesowej, usługi 
analizy danych biznesowych w tym analiza zachowań użytkow-
ników, usługi badania rynku, usługi wystawiania rachunków, 
usługi reklamowe i marketingowe, usługi doradcze, informa-
cyjne, konsultacyjne i zarządcze w zakresie abonamentu i abo-
nentów, organizowanie i przeprowadzanie imprez branżowych 
i wystaw w celach biznesowych, usługi administracyjne i biu-
rowe, mianowicie przechowywanie danych (inne niż przecho-
wywanie fizyczne), rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych 
i materiałów promocyjnych, udostępnianie i rozpowszechnia-
nie informacji związanych z wszystkimi wyżej wymienionymi 
usługami, 41 usługi w zakresie rozrywki, nauczania, działalności 
sportowej i kulturalnej, publikowanie książek, gazet, czasopism, 
biuletynów, periodyków, katalogów i przewodników, publi-
kowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikowanie 
on-line elektronicznych książek, gazet, czasopism, biuletynów, 
periodyków, katalogów i przewodników, udostępnianie publi-
kacji elektronicznych (nie do pobrania), usługi bibliotek objazdo-
wych, usługi biblioteczne, usługi reporterskie, 42 udostępnianie 
oprogramowania nie do pobrania, oprogramowanie jako usłu-
ga (SaaS), wypożyczanie komputerów, instalacja i utrzymanie 
programów komputerowych, programowanie komputerów 
i projektowanie oprogramowania komputerowego, wszystkie 
usługi w tej klasie dotyczące komputerów, aparatury i sprzętu 
komputerowego, programowania komputerów i projektowa-
nia komputerowego, usługi opracowania graficznego, w tym 
projektowanie, rysowanie i pisanie na zamówienie dla celów 
kompilacji stron internetowych w Internecie, tworzenie i utrzy-
mywanie witryn internetowych, hosting stron komputerowych 
(internetowych) na rzecz osób trzecich, usługi informacyjne 
dotyczące komputerów, rozwoju systemów komputerowych 
i technologii informacyjnych.

(210) 501668 (220) 2019 06 28
(731) OLX GLOBAL B.V., Hoofddorp, NL
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3 2 1 SPRZEDANE!

(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.01.04, 24.17.04
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do smartfonów i table-
tów, urządzenia i przyrządy fotograficzne, kinematograficzne 
i optyczne, oprogramowanie do przystosowywania do indy-
widualnych potrzeb, wspierania i zarządzania kampaniami 
reklamowymi i marketingowymi, spersonalizowaną treścią 
i komunikacją elektroniczną, analizami danych włączając 
analizy i badania dotyczące zachowania użytkowników, urzą-
dzenia i przyrządy do nagrywania, przesyłania, nadawania, 
odbierania, przechowywania, wyświetlania lub odtwarzania 
dźwięku, obrazów i danych, komputery, programy kompute-
rowe, oprogramowanie komputerowe, chipy komputerowe, 
urządzenia i przyrządy do kodowania i dekodowania sygna-
łów elektrycznych, urządzenia do zdalnego sterowania, karty 
inteligentne [karty z układem scalonym], karty kodowane, 
anteny, anteny satelitarne, światłowody, adaptery, wtyczki, 
gniazdka i inne kontakty [elektryczne], skrzynki przyłączowe, 
taśmy, dyski i kartridże, wszystkie stanowiące nośniki lub słu-
żące do nagrywania danych, dźwięku lub obrazów, filmy ki-
nematograficzne przygotowane do pokazu, nagrania audio 
i/lub wideo, urządzenia multimedialne do komunikacji, na-
grywania, przesyłania, rozpowszechniania, przechowywania, 
przedstawiania, odbioru i odtwarzania, sprzęt przetwarza-
jący dane, oprogramowanie komputerowe oraz urządzenia 
i przyrządy do użytku w połączeniu z Internetem, publikacje 
elektroniczne, 35 usługi handlu elektronicznego, mianowicie 
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sie-
ci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, 
usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, zapewnianie miejsca 
do handlu on-line, dostarczanie przeszukiwalnej bazy da-
nych on-line prezentującej oferty zatrudnienia, usługi handlu 
detalicznego i hurtowego związane z oprogramowaniem 
komputerowym i sprzętem komputerowym, usługi reklamo-
we, promocyjne i agencyjne, wynajem powierzchni rekla-
mowej, usługi marketingu za pomocą poczty elektronicznej, 
usługi marketingu w sieci, usługi zarządzania działalnością 
gospodarczą, administrowanie działalnością handlową, usłu-
gi doradztwa biznesowego, usługi w zakresie zarządzania 
relacjami z klientami, usługi księgowe, usługi doradcze, kon-
sultacyjne i informacyjne, wszystkie dotyczące działalności 
gospodarczej i zarządzania działalnością gospodarczą, usług 
w zakresie zarządzania relacjami z klientami, usługi analizy 
biznesowej, usługi analizy danych biznesowych w tym ana-
liza zachowań użytkowników, usługi badania rynku, usługi 
wystawiania rachunków, usługi reklamowe i marketingo-
we, usługi doradcze, informacyjne, konsultacyjne i zarząd-
cze w zakresie abonamentu i abonentów, organizowanie 
i przeprowadzanie Imprez branżowych i wystaw w celach 
biznesowych, usługi administracyjne i biurowe, mianowicie 
przechowywanie danych (inne niż przechowywanie fizycz-
ne), rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych i materiałów 
promocyjnych, udostępnianie i rozpowszechnianie infor-
macji związanych z wszystkimi wyżej wymienionymi usłu-
gami, 41 usługi w zakresie rozrywki, nauczania, działalności 
sportowej i kulturalnej, publikowanie książek, gazet, czaso-
pism, biuletynów, periodyków, katalogów i przewodników, 
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publi-
kowanie on-line elektronicznych książek, gazet, czasopism, 
biuletynów, periodyków, katalogów i przewodników, udo-
stępnianie publikacji elektronicznych (nie do pobrania), usłu-
gi bibliotek objazdowych, usługi biblioteczne, usługi repor-
terskie, 42 udostępnianie oprogramowania nie do pobrania, 
oprogramowanie jako usługa (SaaS), wypożyczanie kompu-
terów, Instalacja i utrzymanie programów komputerowych, 
programowanie komputerów i projektowanie oprogramo-
wania komputerowego, wszystkie usługi w tej klasie doty-
czące komputerów, aparatury i sprzętu komputerowego, 
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programowania komputerów i projektowania komputero-
wego, usługi opracowania graficznego, w tym projektowa-
nie, rysowanie i pisanie na zamówienie dla celów kompilacji 
stron internetowych w Internecie, tworzenie i utrzymywanie 
witryn internetowych, hosting stron komputerowych (inter-
netowych) na rzecz osób trzecich, usługi informacyjne do-
tyczące komputerów, rozwoju systemów komputerowych 
i technologii informacyjnych.

(210) 502442 (220) 2019 07 18
(731) ATRIUM COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A ATRIUM CENTRUM

(531) 24.17.02, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.12

(510), (511) 35 organizowanie usług wynikających z umów 
z osobami trzecimi [handel], zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, doradztwo w zakresie organizowania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, pośrednictwo w zakresie 
nabywania usług telekomunikacyjnych, przenoszenie przed-
siębiorstw, pomoc przedsiębiorstwom w przemysłowej lub 
handlowej działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie 
zamówień materiałów biurowych, wynajmowanie urządzeń 
i wyposażenia biurowego, wyceny handlowe, zarządzanie 
działalnością handlową, usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, w tym rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowych, wynajem przestrzeni reklamowej, 
badania rynku, badania marketingowe, opinii publicznej 
w zakresie działalności gospodarczej, usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, admini-
strowanie konkursami w celach reklamowych, pośrednic-
two w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, 
usługi marketingu bezpośredniego, administrowanie do-
tyczące marketingu, analiza marketingowa nieruchomości, 
dostarczanie informacji marketingowej, marketing cyfrowy, 
marketing bezpośredni, udostępnianie raportów marke-
tingowych, prowadzenie badań marketingowych, przygo-
towywanie planów marketingowych, planowanie strategii 
marketingowych, opracowywanie ankiet marketingowych, 
projektowanie badań marketingowych, analiza trendów 
marketingowych, negocjowanie transakcji handlowych dla 
osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych 
i gospodarczych, handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], negocjo-
wanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 
pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, 36 administrowanie nieruchomościami, dzierżawa 
biur, budynków, dzierżawa gruntu, dzierżawa lub wynajem 
budynków, dzierżawa nieruchomości posiadanych na wła-
sność, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], 
organizacja najmu nieruchomości handlowych, ściąganie 
czynszów od najemców zarządzanych lub posiadanych nie-
ruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych i usłu-
gowych w nieruchomościach budynkowych, organizowanie 
umów dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie 

wynajmu nieruchomości, udzielanie informacji związanych 
z wynajmem budynków, usługi agencji lub pośrednictwo 
w zakresie wynajmu gruntów, usługi agencji w zakresie wy-
najmu budynków, usługi agencji nieruchomości w zakresie 
dzierżawy ziemi, usługi agencji w zakresie dzierżawy ziemi, 
wynajem pomieszczeń biurowych, handlowych, wynaj-
mowanie powierzchni w centrach handlowych, wynajem 
lokali na cele biurowe, udzielanie pożyczek hipotecznych, 
wymiana pieniędzy, usługi finansowe w zakresie wyceny 
nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych 
oraz doradztwa, informacji i operacji w zakresie obrotu nie-
ruchomościami, emisja bonów wartościowych jako nagroda 
za lojalność klienta, emisja bonów wartościowych w postaci 
bonów upominkowych, emisja bonów wartościowych w ra-
mach programu członkowskiego dla klientów, usługi finan-
sowe związane z dostarczaniem bonów na zakup towarów, 
42 doradztwo w zakresie informatyki, sprzętu komputero-
wego, oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie 
konserwacji, aktualizacji, instalacji, projektowania, powielania, 
wypożyczania oprogramowania komputerowego oraz odzy-
skiwania danych komputerowych, wynajmowanie zasobów 
serwerów, komputerów, konwersja danych lub dokumentów 
na formę elektroniczną, tworzenie i utrzymywanie stron in-
ternetowych, usługi komputerowe w zakresie ochrony anty-
wirusowej, analizy systemów komputerowych, opracowy-
wanie projektów technicznych, architektura, projektowanie 
budynków, usługi w zakresie dekoracji wnętrz, doradztwo 
w dziedzinie automatyzacji biura i miejsca pracy, 43 udo-
stępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz 
pomieszczeń na posiedzenia, udostępnianie pomieszczeń 
i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udo-
stępnianie pomieszczeń na posiedzenia.

(210) 503634 (220) 2019 08 20
(731) PRĘDKI ŁUKASZ PAWEŁ GAPILOT, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAPILOT TRADYCJA I INNOWACJE

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.03.03, 
03.07.17, 26.11.03, 26.11.06

(510), (511) 9 słuchawki [zakładane na głowę], słuchawki 
(z zatyczkami, wkładkami do uszu), słuchawki telefoniczne, 
słuchawki z modułem bluetooth, aerometry, anteny, instru-
menty do wyznaczania azymutu, barometry, boje sygnali-
zacyjne, busole, aparaty do rejestrowania czasu, dalmierze, 
daszki (osłony oczu), dyktafony, urządzenia do transmisji 
i namierzania dźwięku, głośniki, gniazdka, wtyczki i inne 
kontakty, aparatura do przetwarzania informacji, interfejsy, 
kalkulatory, przyrządy pomiarowe, kombinezony ochronne 
dla lotników, komputerowe urządzenia peryferyjne, kompu-
tery, komputery przenośne, palmtopy, laptopy, komutatory, 
przyrządy miernicze, suwaki logarytmiczne, maszty radiote-
legraficzne, przyrządy meteorologiczne, telekomunikacyj-
ne zespoły nadawczo-odbiorcze, urządzenia do rejestracji 
i odtwarzania dźwięku, komputery pokładowe do nawiga-
cji, urządzenia do nawigacji satelitarnej, ochronne kaski dla 
uprawiania sportu, ochronne okulary dla uprawiania sportu, 
okulary przeciwsłoneczne, przenośna aparatura do radio-
komunikacji, słuchawki, aparatura do sygnalizacji morskiej, 
wariometry, wysokościomierze, urządzenia do zdalnego ste-
rowania, świetlne znaki nawigacyjne.
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(210) 503791 (220) 2019 08 26
(731) DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, KROTOSZYN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARZYW MOC

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 26.11.01, 26.11.05, 
26.11.12, 05.09.01, 05.09.15, 05.09.17, 05.09.22, 26.04.02, 
26.04.05, 26.04.12, 26.04.15, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 29 warzywa, owoce i grzyby konserwowane, 
suszone, gotowane, mrożone, owoce kandyzowane, warzy-
wa kwaszone, marynaty warzywne, pikle, żelatyna do celów 
spożywczych, galaretki, galaretki owocowe, konfitury, dżemy, 
marmolada, konserwy, jaja, ekstrakty warzywne do gotowa-
nia [soki], koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, 
zagęszczone sosy pomidorowe, przecier i koncentrat pomi-
dorowy, przeciery owocowe i warzywne, musy owocowe, 
dipy, produkty z nasion roślin strączkowych, rośliny strącz-
kowe konserwowane, groch konserwowany, przetwory 
warzywne, warzywa kwaszone, kapusta biała kwaszona, 
kapusta czerwona kwaszona, ogórki kwaszone, sałatki owo-
cowe i warzywne, sałatki warzywne z dodatkiem owoców, 
sałatki owocowo-warzywne z dodatkiem przypraw i/lub ziół, 
chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, chipsy owoco-
we, chipsy warzywne, chrupki owocowe, mrożone dania 
gotowe z warzyw, mrożone warzywa z dodatkiem sosów  
i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone mieszanki warzywne 
z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone mie-
szanki warzywne z dodatkiem ziemniaków i/lub ryżu i/lub 
kasz i/lub makaronów, mrożone mieszanki warzywne z do-
datkiem ziemniaków i/lub ryżu i/lub kasz i/lub makaronów 
i sosów, mrożone mieszanki warzywno-mięsne z dodatkiem 
ziemniaków i/lub ryżu i/lub kasz i/lub makaronów z przypra-
wami i/lub sosami, przetwory warzywno-mięsne i mięsne, 
dania gotowe warzywno-mięsne i mięsne, mrożone prze-
twory i dania gotowe warzywno-mięsne i mięsne, mrożone 
dania gotowe wegetariańskie, oliwki konserwowane, bakalie, 
zupy, zupy błyskawiczne i typu instant, buliony, preparaty 
do produkcji bulionu, składniki do wytwarzania bulionów 
i zup, koncentraty rosołowe, koncentraty zup.

(210) 504614 (220) 2019 09 19
(731) WYDAWNICTWO LITERACKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WL WYDAWNICTWO LITERACKIE

(531) 27.05.05, 27.05.17, 27.05.22, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 16 książki, materiały biurowe, ochronne okład-
ki na książki, skórzane okładki na książki, obwoluty papierowe 
na książki, kolorowanki, 18 torby szkolne na książki, 20 pod-
stawki pod książki, podpórki pod książki, półki na książki, sto-
jaki na książki [meble], biblioteczki [regały na książki], 35 usługi 
sprzedaży detalicznej książek, usługi sprzedaży hurtowej ksią-
żek, reklama i usługi reklamowe, organizacja targów książki, 
40 drukowanie książek, usługi drukowania, usługi w zakresie 
drukowania materiałów papierniczych, 41 edycja druków 
zawierających obrazy i zdjęcia innych niż do celów rekla-
mowych, elektroniczna publikacja tekstów i druków innych 
niż reklamowe, w Internecie, komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji, komputerowe przygotowanie ma-
teriałów do publikacji elektronicznej, komputerowy skład 
drukarski [dtp], konsultacje edytorskie, korekta rękopisów, 
multimedialne wydania czasopism, gazet i magazynów, mul-
timedialne wydania publikacji elektronicznych, pisanie i pu-
blikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, programo-
wanie serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet, 
publikacja broszur, czasopism i gazet, publikacja elektroniczna  
on-line periodyków i książek, publikacja gazet elektronicznych  
on-line, publikacja i redagowanie książek, publikacja i redago-
wanie materiałów drukowanych, publikacja i wydawanie prac 
naukowych związanych z technologią medyczną, publikacja ka-
lendarzy, publikacja książek i czasopism elektronicznych on-line 
(nie do pobrania), publikacja materiałów dostępnych za pośred-
nictwem baz danych lub Internetu, publikacja materiałów edu-
kacyjnych, publikacja multimedialna materiałów drukowanych, 
publikacja prac naukowych, publikacje multimedialne, publiko-
wanie plakatów, usługi pokazów filmowych, publikowanie pod-
ręczników, publikowanie przewodników, map turystycznych, 
spisów i wykazów miast on-line i nie do pobrania, do użytku 
przez podróżnych, publikowanie tekstów, publikowanie tek-
stów edukacyjnych, redagowanie tekstów (innych niż teksty 
reklamowe), udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, 
udostępnianie publikacji elektronicznych, udzielanie informacji 
związanych z publikowaniem, usługi doradcze w zakresie publi-
kowania, usługi konsultacyjne w zakresie publikacji czasopism, 
usługi konsultacyjne w zakresie publikacji książek, usługi kon-
sultacyjne związane z publikowaniem tekstów pisanych, usługi 
publikacji, usługi w zakresie publikacji książek, usługi wydawania 
publikacji periodycznych i nieperiodycznych innych niż teksty 
reklamowe, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze (w tym 
elektroniczne usługi wydawnicze), usługi wydawnicze w za-
kresie tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze w zakresie 
książek i czasopism, organizowanie konferencji, wystaw, spo-
tkań z autorami, 45 licencjonowanie materiałów drukowanych 
[usługi prawne], usługi prawne związane z eksploatacją praw 
autorskich do druków.

(210) 504702 (220) 2019 09 21
(731) GRZELAK MONIKA LASH DESIGN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LASH DESIGN

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 rzęsy, rzęsy sztuczne, kleje do mocowania 
sztucznych rzęs, szampony do rzęs i brwi, cleanery (odtłusz-
czacze) do rzęs, removery (preparaty do zdejmowania rzęs), 
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primery do rzęs, produkty do stylizacji brwi i rzęs, kosmetyki 
i profesjonalne akcesoria kosmetyczne do zabiegów styliza-
cji brwi i rzęs, 8 pęsety, pęsety do sztucznych rzęs, 16 druko-
wane materiały szkoleniowe, podręczniki edukacyjne, pod-
ręczniki instruktażowe, poradniki [podręczniki], podręczniki 
[książki], 35 usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pośrednictwem bloga, usługi sprzedaży detalicznej, usłu-
gi handlu hurtowego, usługi sprzedaży detalicznej za pomo-
cą katalogów, usługi sprzedaży detalicznej on-line, usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: rzęsy, rzęsy syntetyczne, pęsety, kleje do rzęs, 
szampony do rzęs i brwi, cleanery (odtłuszczacze) do rzęs, 
removery (preparaty do zdejmowania rzęs), primery do rzęs, 
produkty do stylizacji brwi i rzęs, kosmetyki i akcesoria pro-
fesjonalne do zabiegów stylizacji brwi i rzęs, 41 organizo-
wanie konferencji, wystaw i konkursów, usługi edukacyjne 
i instruktażowe, doradztwo zawodowe (doradztwo eduka-
cyjne lub szkoleniowe), w tym doradztwo z zakresu styliza-
cji brwi i rzęs oraz przedłużania i zagęszczania rzęs, usługi 
pisania blogów, w tym blogów edukacyjnych i eksperckich, 
kursy szkoleniowe, w tym kursy z zakresu stylizacji brwi i rzęs 
oraz przedłużania i zagęszczania rzęs, kursy instruktażowe, 
w tym kursy z zakresu stylizacji brwi i rzęs oraz przedłużania 
i zagęszczania rzęs, produkcja materiałów kursowych roz-
prowadzanych na profesjonalnych kursach, w tym kursach 
z zakresu stylizacji brwi i rzęs oraz przedłużania i zagęszcza-
nia rzęs, zapewnianie kursów szkoleniowych on-line, w tym 
kursów z zakresu stylizacji brwi i rzęs oraz przedłużania i za-
gęszczania rzęs, 44 zabiegi pielęgnacji urody, usługi stylizacji 
rzęs i brwi, usługi zagęszczania rzęs, usługi przedłużania rzęs, 
usługi kształtowania brwi, usługi nitkowania brwi, usługi ta-
tuażu brwi, usługi koloryzacji brwi i rzęs.

(210) 504726 (220) 2019 09 23
(731) INSTYTUT PSYCHOSOMATYCZNY SPÓŁKA 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.03.02, 02.03.08
(510), (511) 41 organizowanie balów, organizowanie i prowa-
dzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozryw-
ka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edu-
kacyjnych, usługi związane z dyskotekami, 43 informowanie 
i porady w zakresie przygotowywania posiłków, kafeterie 
[bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, stołówki, usługi barowe, usługi 
restauracyjne.

(210) 505017 (220) 2019 09 30
(731) ZACERKOWNA-STANIASZEK KATARZYNA ATENA, 
(540) (znak słowny)
(540) jaśminówka
(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie, hotele, hoste-
le i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, 
organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczaso-
wego, organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, 
rezerwacja pokoi, rezerwacja zakwaterowania tymczaso-
wego za pośrednictwem Internetu, rezerwacja zakwatero-
wania na rzecz podróżnych, rezerwacja zakwaterowania, 
rezerwacja zakwaterowania tymczasowego, tymczasowy 
wynajem pokoi, udostępnianie informacji o tymczasowym 
zakwaterowaniu za pośrednictwem Internetu, udostępnia-
nie informacji o usługach tymczasowego zakwaterowania, 
udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur 
oraz pomieszczeń na posiedzenia, konstrukcje przenośne 
[wypożyczanie -], dzierżawa metalowych i niemetalowych 
budynków przenośnych, usługi obiektów gościnnych [za-
kwaterowanie], usługi w zakresie wynajmu pokojów, usługi 
w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości, wynajem 
konstrukcji namiotowych, wynajem pawilonów, wynajem 
pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, wynajmowanie 
pokoi, wynajem budynków przenośnych, wynajmowanie 
zakwaterowania na pobyt czasowy, wypożyczanie namio-
tów, zapewnianie miejsc do tymczasowego odpoczynku dla 
pasażerów, zapewnianie umeblowanego zakwaterowania 
tymczasowego, zapewnianie zakwaterowania tymczasowe-
go w domach i mieszkaniach.

(210) 505220 (220) 2019 10 04
(731) STOCZEK NATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stoczek Łukowski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) So Food

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.13
(510), (511) 29 danie gotowe, w skład którego wchodzi tek-
sturat sojowo-pszenny z ryżem, danie gotowe, w skład któ-
rego wchodzi przede wszystkim ryż i kurczak, danie gotowe, 
w skład którego wchodzi przede wszystkim mięso mielone 
z ryżem, danie gotowe, w skład którego wchodzi przede 
wszystkim mięso wieprzowe z kaszą gryczaną, danie goto-
we, w skład którego wchodzi przede wszystkim tofu z ryżem 
i soczewicą, 30 dania na bazie ryżu, dania na bazie ryżu z so-
sem o smaku mango lassi, kaszy gryczanej, potrawy składa-
jące się z teksturatu sojowo-pszennego, potrawy składające 
się z tofu.

(210) 505387 (220) 2015 07 01
(731) Solera Holdings, Inc., Westlake, US
(540) (znak słowny)
(540) SOLERA
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe, bezpo-
średniej reklamy pocztowej i promocji dla sprzedawców 
detalicznych samochodów, mianowicie świadczenie usług 
reklamowych, marketingowych, bezpośredniej reklamy 
pocztowej i promocji podczas sprzedaży, post-sprzedaży, 
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serwisowania, przeglądu, konserwacji i odkupu samocho-
dów, dostarczanie informacji handlowych dla techników 
samochodowych, 36 usługi finansowe w dziedzinie moto-
ryzacji, mianowicie zarządzane finansowe danymi płatności 
elektronicznych, usługami w zakresie regulowania rachun-
ków, usługami przetwarzania płatności elektronicznych 
w zakresie danych dotyczących opłat rachunków oraz usłu-
gami wspierania płatności elektronicznych w postaci prze-
twarzania faktur elektronicznych.

(210) 505484 (220) 2007 11 19
 (310) 77/187,005 (320) 2007 05 22 (330) US
(731) Russell G. Weiner, Las Vegas, US
(540) (znak słowny)
(540) ROCKSTAR ROASTED
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne 
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, 
syropy i inne preparaty do sporządzania napojów, napoje 
dla sportowców, mianowicie napoje energetyzujące.

(210) 505496 (220) 2019 10 11
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) (znak słowny)
(540) TOFIX
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, czekolada, ba-
tony lodowe, batony czekoladowe, batony zbożowe i ener-
getyczne, batoniki, wafelki, drażetki jako niemedyczne wyro-
by cukiernicze, cukierki, landrynki.

(210) 505501 (220) 2019 10 11
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) (znak słowny)
(540) ZAYON
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, czekolada, ba-
tony lodowe, batony czekoladowe, batony zbożowe i ener-
getyczne, batoniki, wafelki, drażetki jako niemedyczne wyro-
by cukiernicze, cukierki, landrynki.

(210) 505508 (220) 2019 10 11
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) (znak słowny)
(540) SKY MILKER
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, czekolada, ba-
tony lodowe, batony czekoladowe, batony zbożowe i ener-
getyczne, batoniki, wafelki, drażetki jako niemedyczne wyro-
by cukiernicze, cukierki, landrynki.

(210) 505591 (220) 2019 10 14
(731) CIAŚ MIKOŁAJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRUK VODKA MANUFAKTUROWA

(531) 03.07.12, 03.07.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 wódki.

(210) 505611 (220) 2019 10 14
(731) WOJTASIK MICHAŁ, Sosnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUSĒE

(531) 26.04.05, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 bandany na szyję, bielizna damska, bielizna 
osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bluzki, 
biustonosze, boa na szyję, boty, bryczesy [spodnie], buty, 
buty narciarskie buty sportowe, buty sznurowane, cholew-
ki do obuwia, cylindry [kapelusze], czapki [nakrycia głowy], 
kamasze, kamizelki dla rybaków, kapelusze, kaptury [odzież], 
karczki koszul, kąpielówki, kieszenie do odzieży, kieszenie 
kwadratowe, kołnierzyki, kołnierzyki przypinane, kombine-
zony, kombinezony dla narciarzy wodnych, kombinezony 
[odzież], koszule, koszulki gimnastyczne, krawaty, kurtki z kap-
turem, kurtki [odzież], legginsy, liberie, majtki, majtki dziecin-
ne, manipularze [liturgia], mankiety [ubranie], mantyle [szale 
Hiszpanek], mitry [nakrycia głowy], mufki [odzież], mundury, 
mycki, piuski, nakrycia głowy, napierśniki, plastrony [koszule], 
nauszniki [odzież], środki antypoślizgowe do obuwia, obu-
wie, obuwie gimnastyczne, obuwie plażowe, obuwie sporto-
we, ochraniacze kołnierzy, odzież, odzież dla kolarzy, odzież 
gimnastyczna, odzież gotowa, odzież wodoodporna, okrycia 
wierzchnie [odzież], osłony przed słońcem (daszki), pantofle 
domowe, pantofle kąpielowe, paski do butów i obuwia, paski 
[odzież], pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], pele-
ryny, buty piłkarskie, piżamy, płaszcze kąpielowe, płaszcze, 
palta, podeszwy butów, podkoszulki, podszewki gotowe 
[część garderoby], podszewki [elementy ubrań], pończochy 
wchłaniające pot, potniki, półbuty, prochowce, pulowery, raj-
stopy, rękawiczki z jednym palcem, rękawiczki [odzież], san-
dały, sandały kąpielowe, skarpetki, slipy, spodnie, spódnice, 
staniki, stroje kąpielowe, stroje plażowe, sukienki, swetry, sza-
le, szaliki, szelki, szlafroki, T-shirty, taśmy do spodni, getrów, 
pod stopy, trykoty, 35 prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy 
radiowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [pró-
bek, druków, prospektów, broszur], rozpowszechnianie ogło-
szeń reklamowych, publikowanie sponsorowanych tekstów, 
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamo-
wych, reklama telewizyjna, tworzenie tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
informacja handlowa oraz udzielanie porad konsumentom 
[punkty informacji konsumenckiej], wyceny handlowe, wy-
najem czasu reklamowego we wszystkich środkach prze-
kazu, organizacja wystaw w celach handlowych lub rekla-
mowych, wystawy handlowe, dekorowanie wystaw sklepo-
wych, usługi zaopatrzenia osób trzecich [zakupy produktów 
i usług dla innych przedsiębiorstw], zarządzanie w zakresie 
zamówień handlowych.

(210) 505664 (220) 2019 10 15
(731) MEGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEGA BUDOWNICTWO ENERGETYKA
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, szkielety ramowe bę-
dące konstrukcjami metalowymi [budownictwo], konstruk-
cje stalowe [budownictwo], 19 beton, betonowe elementy 
budowlane, domy z prefabrykatów (zestawy do montażu), 
budowlane (konstrukcje) niemetalowe, materiały budowla-
ne niemetalowe, 36 wynajem biur do coworkingu, wyna-
jem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie 
nieruchomością, 37 budownictwo, budowa fabryk, budowa 
falochronów, budowa i konserwacja rurociągów, budowa 
i naprawa magazynów, budowa stoisk i sklepów targowych, 
budownictwo portowe, instalowanie i naprawa alarmów 
przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa pieców, in-
stalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych, instalowanie oraz naprawa urządzeń 
klimatyzacyjnych,, malowanie, montaż drzwi i okien, montaż 
i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż 
i naprawa instalacji grzewczych, murarstwo,, nadzór budow-
lany, naprawa linii wysokiego napięcia, rozbiórka budynków, 
tynkowanie, usługi dekarskie, usługi doradztwa budowlane-
go, usługi elektryków, usługi hydrauliczne, uszczelnianie bu-
dynków, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem żurawi, 
42 opracowywanie projektów technicznych, projektowanie 
budowlane, usługi architektoniczne, usługi inżynieryjne, ba-
dania w dziedzinie budownictwa, usługi konsultacyjne doty-
czące architektury.

(210) 505665 (220) 2019 10 15
(731) MEGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M

(531) 29.01.12, 27.05.21
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, szkielety ramowe będące 
konstrukcjami metalowymi [budownictwo], konstrukcje stalo-
we [budownictwo], 19 beton, betonowe elementy budowla-
ne, domy z prefabrykatów (zestawy do montażu), budowlane 
(konstrukcje) niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
36 wynajem biur do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem 
powierzchni biurowej, zarządzanie nieruchomością, 37 budow-
nictwo, budowa fabryk, budowa falochronów, budowa i kon-
serwacja rurociągów, budowa i naprawa magazynów, budowa 
stoisk i sklepów targowych, budownictwo portowe, instalowa-
nie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie 
i naprawa pieców, instalowanie i naprawa telefonów, instalo-
wanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie oraz 
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, malowanie, montaż drzwi 
i okien, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpoża-
rowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, murarstwo, 
nadzór budowlany, naprawa linii wysokiego napięcia, rozbiórka 
budynków, tynkowanie, usługi dekarskie, usługi doradztwa bu-
dowlanego, usługi elektryków, usługi hydrauliczne, uszczelnia-
nie budynków, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem żura-
wi, 42 opracowywanie projektów technicznych, projektowanie 
budowlane, usługi architektoniczne, usługi inżynieryjne, bada-
nia w dziedzinie budownictwa, usługi konsultacyjne dotyczące 
architektury.

(210) 505729 (220) 2019 10 17
(731) TŻ OSTROVIA SPÓŁKA AKCYJNA,  

Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSTROVIAK

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 26.11.02
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub 
kartonu, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], bilety, blo-
ki [artykuły papiernicze], kalendarze, karty, nalepki, naklejki 
[materiały piśmienne], podstawki pod kufle do piwa, ulotki, 
18 parasole, plecaki, torby, 21 butelki, kufle, kufle na piwo, 
naczynia szklane do napojów, otwieracze do butelek (elek-
tryczne i nieelektryczne), szklane naczynia do picia, 25 czap-
ki jako nakrycia głowy, koszulki z krótkim rękawem, odzież, 
32 napoje bezalkoholowe, piwo, 43 obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi ba-
rowe.

(210) 505771 (220) 2019 10 17
(731) KUC MICHAŁ PAWEŁ WOODENLAND, Słupsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CzysteBeskidy

(531) 06.01.02, 06.01.04, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie ścienne, 
oświetlenie i reflektory oświetleniowe, lampy ścienne, lampy 
stojące, lampy wiszące, 20 meble, meblościanki, ławy, kre-
densy, kontuary, meble domowe, meble stołówkowe, meble 
łączone, meble komputerowe, meble łazienkowe, konsole, 
szafki, meble sypialne, meble drewniane, szafy, meble biu-
rowe, meble wielofunkcyjne, zestawy mebli, półki, komody, 
meble kuchenne, barki, stoły, regały, meble wypoczynkowe, 
meble gięte, gabloty, toaletki, elementy meblowe, taborety 
ruchome, meble do siedzenia, półki wiszące, meble modu-
łowe, meble do salonu, meble do przechowywania, biurka 
modułowe, segmenty mebli ściennych, meble do oranże-
rii, modułowe meble łazienkowe, meble dla dzieci, meble 
do wnętrz, wysokie stołki, meble do przebieralni, modułowe 
układy półek, komplety mebli do salonu, moduły do prze-
chowywania, szafki do komputerów, meble do pokojów 
dziecinnych, szafki na materiały biurowe, 35 sprzedaż deta-
liczna lub hurtowa następujących towarów: meble, meblo-
ścianki, ławy, kredensy, kontuary, meble domowe, meble 
stołówkowe, meble łączone, meble komputerowe, meble ła-
zienkowe, konsole, szafki, meble sypialne, meble drewniane, 
szafy, meble biurowe, meble wielofunkcyjne, zestawy mebli, 
półki, komody, meble kuchenne, barki, stoły, regały, meble 
wypoczynkowe, meble gięte, gabloty, toaletki, elementy 
meblowe, taborety ruchome, meble do siedzenia, półki wi-
szące, meble modułowe, meble do salonu, meble do prze-
chowywania, biurka modułowe, segmenty mebli ściennych, 
meble do oranżerii, modułowe meble łazienkowe, meble dla 
dzieci, meble do wnętrz, wysokie stołki, meble do przebie-
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ralni, modułowe układy półek, komplety mebli do salonu, 
moduły do przechowywania, szafki do komputerów, meble 
do pokojów dziecinnych, szafki na materiały biurowe.

(210) 505860 (220) 2019 10 21
(731) GLUBKA PAULINA I GLUBKA DANIEL HANDEL 

OWOCAMI I WARZYWAMI D.G. FRUITS  
SPÓŁKA CYWILNA, Kościelna Wieś

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D.G. FRUITS

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i deta-
licznej artykułów spożywczych, w szczególności w zakresie 
świeżych owoców i warzyw, jarzyn, nasion, roślin i naturalnych 
kwiatów, pokarmów dla zwierząt, prowadzenie sprzedaży 
hurtowej i detalicznej artykułów spożywczych, w szczególno-
ści w zakresie świeżych owoców i warzyw, jarzyn, nasion, roślin 
i naturalnych kwiatów, pokarmów dla zwierząt, organizowa-
nie i prowadzenie sprzedaży hurtowej i detalicznej artykułów 
spożywczych, w szczególności w zakresie świeżych owoców 
i warzyw, jarzyn, nasion, roślin i naturalnych kwiatów, pokar-
mów dla zwierząt, organizacja i prowadzenie skupu owoców 
i warzyw, usługi importowe eksportowe, usługi pośrednictwa 
handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych w za-
kresie świeżych owoców i warzyw, jarzyn, nasion, roślin i na-
turalnych kwiatów, pokarmów dla zwierząt, usługi w zakresie 
kojarzenia kontrahentów handlowych i prowadzenia przed-
stawicielstw handlowych podmiotów zagranicznych w kraju 
prowadzących sprzedaż artykułów spożywczych w szczegól-
ności świeżych owoców i warzyw, jarzyn, nasion, pośrednicze-
nie w zawieraniu umów, załatwianiu formalności, kontraktacji 
i skupu owoców, warzyw i ekologicznych płodów rolnych, 
usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach i/lub sklepach 
poprzez agentów oraz za pośrednictwem strony internetowej 
towarów takich jak: świeże owoce i warzywa, konserwowane, 
mrożone owoce i warzywa, przetwory owocowo-warzywne, 
artykuły spożywcze, napoje bezalkoholowe i alkoholowe, 
kwiaty, rośliny, nasiona, nawozy i środki ochrony roślin.

(210) 506013 (220) 2019 10 24
(731) ULMA CONSTRUCCTION POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Koszajec
(540) (znak słowny)
(540) DSD uniwersalne deskowanie do robót żelbetowych
(510), (511) 6 szalunki do betonu metalowe, belki z metali 
nieszlachetnych do systemów szalowania, szkieletowe rusz-
towania metalowe, 19 szalunki niemetalowe do betonu, sza-
lowanie niemetalowe, rusztowania niemetalowe.

(210) 506175 (220) 2019 10 29
(731) FUNDACJA RODZIC W MIEŚCIE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLUB PRZEDSIĘBIORCZYCH MAM

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.09
(510), (511) 35 kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamo-
wych, marketingowych i promocyjnych, marketing bezpo-
średni, marketing imprez i wydarzeń, marketing handlowy 
(inny niż sprzedaż), usługi reklamowe w celu zwiększania 
świadomości społecznej w zakresie kwestii społecznych, 
badania opinii publicznej, 36 crowdfunding, organizacja 
zbiórek, organizacja zbiórek (charytatywnych), organizowa-
nie funduszy na cele dobroczynne, organizowanie działań 
mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatyw-
ne, 41 organizowanie kongresów i konferencji w celach 
kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie konferencji, 
wystaw i konkursów, nauczanie i szkolenia, edukacja do-
rosłych, doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, 
doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe 
i edukacyjne], doradztwo w zakresie szkolenia i doskonale-
nia zawodowego, dostarczanie informacji edukacyjnych, 
organizacja seminariów, organizacja szkoleń, organizacja 
webinariów, organizowanie i prowadzenie wykładów, or-
ganizowanie konferencji związanych ze szkoleniem zawo-
dowym, organizowanie rozrywki, produkcja edukacyjnych 
nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja filmów w celach 
edukacyjnych, produkcja prezentacji audiowizualnych, 
prowadzenie imprez edukacyjnych, prowadzenie imprez 
kulturalnych, prowadzenie imprez rozrywkowych, prowa-
dzenie kursów, prowadzenie seminariów, kongresów i kon-
ferencji, wydawanie biuletynów, wydawanie czasopism, 
wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, 
wydawanie gazet, wydawanie nagród edukacyjnych, usłu-
gi w zakresie edukacji i nauczania, udostępnianie publikacji 
elektronicznych on-line (nie do pobrania), udostępnianie 
publikacji elektronicznych, udostępnianie materiałów eg-
zaminacyjnych i testów, udostępnianie kursów instruk-
tażowych wspomaganych komputerowo, udostępnianie 
kursów korespondencyjnych, publikacja i redagowanie 
materiałów drukowanych i książek, dystrybucja filmów, pu-
blikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, pisanie 
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, publi-
kacja elektroniczna on-line periodyków i książek.

(210) 506318 (220) 2019 10 31
(731) PARK HANDLOWY SIEDLCE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań

(540) (znak słowny)
(540) STARCITY
(510), (511) 35 usługi biurowe, handel jako organizowanie 
usług wynikających z umów z osobami trzecimi, 36 usługi 
finansowe, 39 biura podróży, 41 fitness kluby, kina, usługi 
klubowe, usługi parków rozrywki, sport i fitness, zajęcia 
sportowe, usługi sportowe i kulturalne, centra rozryw-
ki, 43 kawiarnia, obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem, restauracje, usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi hotelowe, tym-
czasowe zakwaterowanie, hotele, hostele i pensjonaty, 
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, 44 usługi me-
dyczne.

(210) 506613 (220) 2019 11 19
(731) WOJTACHNIO PATRYK, Skarżysko-Kamienna
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) UbUI

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia hurtowni, skle-
pów detalicznych oraz, za pośrednictwem systemu teleza-
kupów, przy wykorzystaniu komunikacji komputerowej, sieci 
komputerowej i telewizji interaktywnej, a także sklepu on-line, 
z takimi towarami jak: oprogramowanie, produkty, podzespoły 
i akcesoria komputerowe, telekomunikacyjne, informatyczne, 
teleinformatyczne i sieciowe, 37 usługi instalowania, konserwa-
cji i naprawy sprzętu komputerowego, usługi w zakresie budo-
wy i konserwacji obiektów liniowych przesyłowych: linii elek-
troenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych, 
usługi instalowania, konserwacji i naprawy maszyn i urządzeń 
biurowych, księgujących i liczących, 38 usługi telekomunikacyj-
ne, interaktywne usługi telekomunikacyjne, telekomunikacyjne 
usługi dostępowe, użytkowanie sieci telekomunikacyjnej, usłu-
gi telefoniczne i telekomunikacyjne, usługi dostępu do teleko-
munikacji, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie 
dostępu do sieci telekomunikacyjnych, usługi zdalnego do-
stępu do danych, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego 
do centrów serwerowych, przesyłanie informacji, przekaz sa-
telitarny, przesyłanie telekopii, nadawanie i przesyłanie telegra-
mów, telefonię komórkową, przydzielanie dostępu do świato-
wej sieci komputerowej, radiofonię, usługi teleksowe, telewizję 
kablową, wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, 
wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, wypoży-
czanie urządzeń telekomunikacyjnych, zlecenia przywoławcze 
radiowe, telefoniczne lub za pomocą innych środków łączności 
elektronicznej, 42 usługi konsultacyjne dotyczące komputerów 
i informatyki, poradnictwo informatyczne, usługi doradztwa 
informatycznego, testowanie sprzętu informatycznego, projek-
towanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego, doradztwo 
w dziedzinie inżynierii telekomunikacyjnej, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, programowanie 
oprogramowania telekomunikacyjnego, usługi doradcze eks-
pertów w zakresie sieci informatycznych, konfiguracja opro-
gramowania komputerowego, integracja oprogramowania 
komputerowego, instalacja oprogramowania sprzętowego, te-
stowanie oprogramowania komputerowego, utrzymanie opro-
gramowania komputerowego, wynajem pamięci serwerowej, 
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu 
zdalnego, usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i infor-
matyki, poradnictwo informatyczne, usługi doradztwa informa-
tycznego, testowanie sprzętu informatycznego, projektowanie 
urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego, doradztwo w dziedzi-
nie inżynierii telekomunikacyjnej, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii telekomunikacyjnej, programowanie oprogramo-
wania telekomunikacyjnego, usługi doradcze ekspertów w za-
kresie sieci informatycznych, konfiguracja oprogramowania 
komputerowego, integracja oprogramowania komputerowe-
go, instalacja oprogramowania sprzętowego, testowanie opro-
gramowania komputerowego, utrzymanie oprogramowania 
komputerowego, wynajem pamięci serwerowej, monitoring 
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego.

(210) 506695 (220) 2019 11 13
(731) PLATINUM WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Amirani

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina grono-
we, wina owocowe, wyroby winiarskie.

(210) 506703 (220) 2019 11 13
(731) WOLLENSZLEGER-GAŁUSZKA DOROTA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) ROZWÓD POPROSZĘ
(510), (511) 16 publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, 
publikacje reklamowe, publikacje promocyjne, publikacje pe-
riodyczne drukowane, 41 prowadzenie warsztatów (szkolenia), 
szkolenia dla dorosłych, kursy samoświadomości (szkolenia), 
usługi trenerów osobistych, publikacje multimedialne, 44 kon-
sultacje psychologiczne, poradnictwo psychologiczne, porady 
psychologiczne, udzielenie informacji z zakresu psychologii, 
usługi psychologów, usługi psychoterapeuty, usługi psychote-
rapeutyczne, usługi terapeutyczne, coaching w zakresie życia 
osobistego (life coaching), 45 doradztwo dotyczące kierunku 
duchowego rozwoju, doradztwo w sprawach małżeńskich, do-
radztwo w zakresie sporów sądowych, doradztwo w zakresie 
relacji osobistych, doradztwo związane z osobistymi sprawami 
prawnymi, mediacja (usługi prawne), mediacja, porady prawne 
i zastępstwo procesowe, świadczenie usług wsparcia emocjo-
nalnego rodzinom, udzielanie informacji związanej ze sprawa-
mi prawnymi, usługi adwokackie, usługi adwokatów, usługi 
arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usłu-
gi mediacyjne w sporach małżeńskich, usługi prawne, usługi 
prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, usługi 
prawne w zakresie mediacji, usługi w zakresie mediacji, usługi 
w zakresie mediacji rozwodowej, usługi w zakresie pomocy 
prawnej, usługi w zakresie sporów sądowych, usługi wsparcia 
prawnego, usługi detektywistyczne, usługi doradcze w zakresie 
usług detektywistycznych, rozstrzyganie spraw spornych.

(210) 506865 (220) 2019 11 18
(731) CENTRAL POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C C
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(531) 29.01.12, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 9 elementy elektroniczne, elektroniczne obwo-
dy drukowane, komputery i urządzenia peryferyjne, sprzęt 
telekomunikacyjny, instrumenty i przyrządy pomiarowe, 
kontrolne i nawigacyjne, pozostały sprzęt elektryczny tzn. 
aparatura, urządzenia do zastosowania w elektryce, płytki 
obwodów drukowanych do komputerów, wielowarstwowe 
płytki obwodów drukowanych, dodatkowe płytki obwo-
dów drukowanych, dodatkowe płytki obwodów drukowa-
nych do łączenia komputerów z oprogramowaniem siecio-
wym, 11 oświetlenie elektryczne, reflektory oświetleniowe, 
35 usługi sprzedaży hurtowej sprzętu elektronicznego i tele-
komunikacyjnego oraz części do niego.

(210) 506899 (220) 2019 11 18
(731) SAKURA UDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i skład-
niki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone wa-
rzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty 
pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy 
miso, zupy w proszku, buliony, grzyby suszone, grzyby kon-
serwowe, oleje jadalne, olej sezamowy, konserwy rybne, 
konserwy mięsne, owoce konserwowe, warzywa konserwo-
we, mięso i ekstrakty mięsne, ryby, drób, dziczyzna, owoce 
i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, galaretki, 
dżemy, mrożone owoce, mrożone warzywa, mrożone owo-
ce morza, bambus krojony, bambus konserwowy, prażynki 
krewetkowe, chrupki ziemniaczane, suszone owoce, baka-
lie, wiórki kokosowe, jaja w proszku, przecier pomidorowy, 
warzywa suszone, grzyby suszone, oleje jadalne, kostki bu-
lionowe, płaty suszonych alg nori (hoshi-nori), rozdrobnio-
ne ziarna sezamu, dania orientalne, tempura, 35 sprzedaż 
hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem 
Internetu artykułów spożywczych, doradztwo w sprawach 
działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw 
w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych 
dotyczących artykułów spożywczych, informacja handlowa, 
promocja sprzedaży artykułów spożywczych, usługi organi-
zowania programów lojalnościowych, reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów 
reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii rekla-
mowych dotyczących artykułów spożywczych, 39 dostawa 
żywności i napojów, 43 usługi restauracyjne i usługi gastro-
nomiczne, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługo-
we, stołówki, catering i obsługa przyjęć, usługi barowe, bary 
szybkiej obsługi, usługi związane z przygotowywaniem dań 
(żywności i napojów) na zamówienie.

(210) 506942 (220) 2019 11 20
(731) GRAAL SPÓŁKA AKCYJNA, WEJHEROWO
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) jeM-fAir

(531) 05.03.11, 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 29 tłuszcze roślinne, konserwowane owoce 
i warzywa, suszone owoce i warzywa, gotowane warzywa 
i owoce, potrawy na bazie warzyw i owoców, orzechy prze-
tworzone, mleko kokosowe, mleko migdałowe, mleko sojo-
we, potrawy z soi, jaja, potrawy na bazie jaj, 30 kawa, napoje 
na bazie kawy, kakao, napoje na bazie kakao, czekolada, na-
poje na bazie czekolady, herbata, cukier, wyroby cukiernicze, 
ryż, mąka, produkty zbożowe, zboża przystosowane do spo-
życia dla ludzi, gotowe produkty na bazie makaronu, gotowe 
produkty na bazie ryżu, gotowe produkty na bazie kaszy, 
sosy owocowe, sosy pomidorowe.

(210) 507001 (220) 2019 11 21
(731) TEDEX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEDEX

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 1 dodatki do paliwa silnikowego, preparaty 
do oszczędzania paliwa, 2 oleje przeciwrdzewne, 4 olej 
napędowy, olej do smarowania, paliwo gazowe, benzyna, 
paliwo na bazie alkoholu ,dodatki nie chemiczne do paliw 
silnikowych, gazolina, nafta, ropa naftowa, smary, olej prze-
mysłowy, olej silnikowy, olej palny, 6 pojemniki do sprężone-
go gazu, pojemniki metalowe na paliwo płynne, pojemniki 
pływające metalowe, tabliczki identyfikacyjne metalowe, 
palety transportowe metalowe, rączki do narzędzi metalo-
we, 16 afisze, atlasy, broszury, czasopisma, folie z tworzyw 
sztucznych do pakowania, torebki dopakowania z papieru 
i tworzyw sztucznych, fotografie, gazety, kalendarze, ko-
perty, materiały piśmienne, notesy, obwoluty, ołówki, pióra, 
artykuły biurowe, opakowania do butelek z kartonu, pod-
stawki do kufli, prospekty, ręczniki papierowe, taśmy samo-
przylepne, 20 pojemniki niemetalowe na paliwa płynne, 
tabliczki identyfikacyjne niemetalowe, palety transportowe 
niemetalowe, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, 
rączki do narzędzi niemetalowe, meble biurowe, stoiska wy-
stawowe, zamknięcia do butelek niemetalowe, 25 czapki, 
kapelusze, opaski na głowę, kąpielówki, kombinezony, kra-
waty, koszule męskie, marynarki, pantofle, paski, ubrania dla 
kierowców, skarpetki, obuwie sportowe, spodnie, spódnice, 
swetry, szale, szelki, szlafroki, 36 pośrednictwo handlowe, 
37 obsługa pojazdów, stacje obsługi samochodów, 39 skła-
dowanie towarów, usługi transportowe, wypożyczanie sa-
mochodów, pomoc drogowa, przewozy turystyczne, usługi 
w zakresie składu celnego, 43 kawiarnie, restauracje, hotele, 
usługi gastronomiczne.

(210) 507028 (220) 2019 11 21
(731) MAŁACHOWICZ ROBERT, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) FRETUM Retail Food Service

(531) 05.13.01, 05.09.17, 05.07.19, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi handlu detalicznego w zakresie żyw-
ności.

(210) 507046 (220) 2019 11 21
(731) BIGDA JOANNA I BIGDA PAWEŁ HURTOWNIA MIĘSA 

I WĘDLIN SMACZEK SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smaczek

(531) 27.05.01, 27.05.24, 26.01.03, 26.01.18, 29.01.15
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna: mięsa, wędlin, 
wyrobów mięsnych, past mięsnych (w tym pasztetów, smal-
cu), przetworów mięsnych i mięsno-warzywnych, kiełbas, 
podrobów, salcesonów, kaszanek, ekstraktów mięsnych i ga-
laretek mięsnych.

(210) 507050 (220) 2019 11 21
(731) BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) NICOLAUS
(510), (511) 9 aparatura do odczytywania kart, aplikacje 
do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, aplikacje 
do pobrania na smartfony, aplikacje komputerowe do pobra-
nia, automatyczne maszyny do sortowania banknotów, ban-
komaty, czytniki kart, czytniki kart elektronicznych, czytniki 
kart kredytowych, drukowane karty bankowe [kodowane], 
drukowane karty bankowe [magnetyczne], elektroniczne 
bazy danych zapisane na nośnikach komputerowych, kompu-
terowe bazy danych, elektroniczne karty chipowe, elektro-
niczne karty chipowe kodowane, etui na karty kredytowe [do-
pasowane oprawki], karty bankowe [kodowane lub magne-
tyczne], karty chipowe, karty debetowe kodowane magne-
tycznie, karty do bankomatu [kodowane], karty kodowane, 
karty kodowane stosowane do elektronicznego transferu 
transakcji finansowych, karty kodowane z funkcjami zabezpie-
czenia do celów identyfikacyjnych, magnetyczne nośniki da-
nych, karty kredytowe, karty kredytowe kodowane magne-
tycznie, karty kredytowe z paskiem magnetycznym, karty 
magnetyczne bankomatowe, karty płatnicze kodowane ma-
gnetycznie, karty wielofunkcyjne dla usług finansowych, karty 
z mikrochipami, karty zawierające elektronicznie zarejestrowa-
ne dane, kodowane karty bankowe, kodowane karty magne-

tyczne, kodowane przedpłacone karty kredytowe, kodowane 
przedpłacone karty płatnicze, magnetyczne karty bankowe, 
magnetyczne karty kredytowe, magnetyczne nośniki danych 
zawierające nagrane oprogramowanie, mechanizmy do urzą-
dzeń uruchamianych monetami, mechanizmy do urządzeń 
uruchamianych przez wrzucenie monety, oprogramowanie 
dla bankowości, oprogramowanie do pobrania do przetwa-
rzania w chmurze, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń 
przenośnych, oprogramowanie komputerowe, oprogramo-
wanie komputerowe do komunikacji, umożliwiające klientom 
dostęp do informacji na temat rachunków bankowych i prze-
prowadzanie operacji bankowych, oprogramowanie kompu-
terowe do pobrania, przeznaczone do zdalnego monitorowa-
nia i analizy, oprogramowanie komputerowe do sterowania 
i zarządzania aplikacjami serwerów dostępowych, oprogra-
mowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji finanso-
wych, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do trans-
misji danych, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe 
do zarządzania danymi, pobieralne aplikacje na telefony kom-
puterowe do zarządzania informacjami, sprzęt do odczytywa-
nia kart, terminale do elektronicznego przetwarzania płatno-
ści kartami kredytowymi, karty kodowane stosowane do elek-
tronicznego transferu funduszy, terminale do kart kredyto-
wych, terminale komputerowe do celów bankowych, termina-
le płatnicze, bankomaty i liczarki pieniędzy, urządzenia do na-
grywania do nośników dźwięku i obrazu, urządzenia do reje-
strowania i nagrywania danych, urządzenia do sprawdzania 
autentyczności banknotów, 35 administrowanie działalnością 
gospodarczą, administrowanie i zarządzanie działalnością go-
spodarczą, audyt przedsiębiorstw, badania ekonomiczne 
do celów działalności gospodarczej, badania rynkowe, kompi-
lowanie i systematyzowanie informacji w bankach danych, 
organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych 
i zarządzanie nimi, opracowywanie kampanii promocyjnych, 
organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów 
handlowych, promocyjnych i reklamowych, planowanie dzia-
łalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, prace biurowe, prognozy i analizy ekonomiczne, 
rachunkowość, księgowość i audyt, reklama i marketing, 
skomputeryzowane badania rynkowe, statystyczne badania 
rynkowe, usługi administracyjne w zakresie rejestracji kart kre-
dytowych, usługi rejestracji kart kredytowych, usługi w zakre-
sie informacji ekonomicznej dla celów działalności gospodar-
czej, zarządzanie aktami finansowymi, 36 administracja w za-
kresie przyjmowania depozytów, administrowanie finansami, 
administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, admini-
strowanie w zakresie funduszy powierniczych, badania finan-
sowe w dziedzinie zarządzania ryzykiem, badanie wypłacal-
ności finansowej, banki z dostępem bezpośrednim np. 
przez Internet lub telefon [home banking], bankowe usługi 
przyjmowania depozytów, bankowość domowa [home 
banking], bankowość elektroniczna, bankowość kupiecka, 
bankowość on-line, bankowość prywatna, bankowość tele-
foniczna, crowdfunding, depozyty kosztowności, dokony-
wanie transakcji finansowych, doradztwo finansowe, doradz-
two finansowe i usługi konsultingu finansowego, doradztwo 
w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym], doradztwo 
w sprawach ubezpieczeniowych, działalność finansowa, elek-
troniczna bankowość poprzez globalną sieć komputerową 
[bankowość internetowa], faktoring, finansowe (doradztwo -), 
finansowe (informacje -), finansowe usługi bankowe, finanso-
we usługi bankowe w zakresie wpłacania środków pienięż-
nych, finansowe usługi bankowe w zakresie wypłacania środ-
ków pieniężnych, finansowe usługi konsultingowe, finansowe 
usługi związane z oszczędnościami, gromadzenie funduszy 
i sponsorowanie finansowe, handel akcjami, handel walutami 
i wymiana walut, informacja finansowa w postaci kursów wa-
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lut, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe 
w zakresie finansów, kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, le-
asing finansowy, obrót towarami giełdowymi i papierami war-
tościowymi, obsługa funduszy powierniczych, obsługa kart 
do transakcji płatniczych, obsługa kart kredytowych i debeto-
wych, obsługa programów oszczędnościowych, obsługa zle-
ceń stałych, opieka finansowa, organizowanie finansowania 
zakupu nieruchomości, organizowanie finansów dla firm, or-
ganizowanie finansów na kredyty hipoteczne, pośrednictwo 
ubezpieczeniowe, przetwarzanie płatności dotyczących kart 
kredytowych, przetwarzanie płatności za pomocą kart kredy-
towych, rady powiernicze, skomputeryzowane usługi infor-
macyjne związane z działalnością bankową, ściąganie należ-
ności i faktoring, świadczenie finansowych usług leasingo-
wych, transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków 
pieniężnych, ubezpieczanie ryzyka kredytowego [factoring], 
usługi aktuarialne, usługi aktuarialne dotyczące transakcji fi-
nansowych, usługi bankowe związane z elektronicznym trans-
ferem funduszy, usługi bankowe dostępne za pomocą kart, 
usługi bankowości komercyjnej on-line, usługi depozytów 
sejfowych, usługi doradztwa finansowego na rzecz bankow-
ców, usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart 
debetowych i elektronicznych kart płatniczych, usługi finanso-
we dotyczące wydawania kart bankowych i kart debetowych, 
usługi finansowe związane z kartami bankowymi, usługi finan-
sowe, pieniężne i bankowe, usługi finansowej bankowości 
osobistej, usługi konsultingowe dotyczące udzielania poży-
czek, usługi konsultingu finansowego, usługi maklerskie i po-
średnictwo w obrocie papierami wartościowymi, usługi udzie-
lania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, usługi w zakresie 
inwestowania środków pieniężnych, usługi w zakresie prywat-
nego lokowania i inwestowania kapitału wysokiego ryzyka, 
usługi związane z kartami płatniczymi, usługi ubezpieczenio-
we, weryfikacja czeków, wycena aktywów [finansowa], wyce-
na finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], 
wydawanie kart kredytowych, zarządzanie informacją finanso-
wą i usługi analityczne, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 
zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi przele-
wów pieniężnych przy użyciu kart elektronicznych, przetwa-
rzanie transakcji kartą kredytową na rzecz osób trzecich, 
41 konferencje (organizowanie i prowadzenie -), kursy szkole-
niowe w dziedzinie bankowości, nauczanie, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, publiko-
wanie on-line elektronicznych książek i czasopism, szkolenie 
w zakresie bankowości, udostępnianie publikacji elektronicz-
nych (niepobieralnych), udostępnianie publikacji elektronicz-
nych on-line (nie do pobrania), usługi edukacyjne dla doro-
słych dotyczące bankowości, usługi edukacyjne w zakresie 
bankowości, 42 umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania on-line nie do pobrania, służącego do reali-
zacji płatności elektronicznych, umożliwianie tymczasowego 
użytkowania oprogramowania uwierzytelniającego on-line 
nie do pobrania, do kontrolowania dostępu oraz komunikacji 
z komputerami i sieciami komputerowymi.

(210) 507056 (220) 2019 11 22
(731) JUR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 15.09.10
(510), (511) 11 urządzenia i instalacje grzewcze, urządzenia 
zasilane energią elektryczną do ogrzewania pomieszczeń 
oraz wody.

(210) 507066 (220) 2019 11 22
(731) ŻYWIEC-ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA, Cięcina
(540) (znak słowny)
(540) #hahao
(510), (511) 32 wody, woda aromatyzowana, woda niega-
zowana, woda pitna, woda mineralna, woda źródlana, woda 
stołowa, woda gazowana, woda sodowa, woda z lodowca, 
smakowa woda mineralna, woda wzbogacona odżywczo, 
napoje funkcjonalne na bazie wody, syropy do sporządzania 
smakowych wód mineralnych, napoje na bazie wody zawie-
rające ekstrakty z herbaty, napoje owocowe z koncentratu 
lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, napoje owocowe, 
napoje witaminizowane, napoje izotoniczne, napoje bezal-
koholowe, napoje orzeźwiające, napoje typu kola [napoje 
bezalkoholowe], napoje aromatyzowane owocami, bezalko-
holowe napoje niskokaloryczne, toniki [napoje nielecznicze], 
napoje owocowe niealkoholowe, aromatyzowane napoje 
gazowane, mrożone napoje gazowane, bezalkoholowe na-
poje słodowe, syropy do napojów, esencje do produkcji 
napojów, wyciągi do sporządzania napojów, syrop słodowy 
do napojów, sorbety w postaci napojów, pastylki do napo-
jów gazowanych, syropy do wyrobu napojów, preparaty 
do produkcji napojów, proszki do sporządzania napojów, 
napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje zawie-
rające głównie soki owocowe, napoje owocowe i soki owo-
cowe, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, woda 
gazowana wzbogacona witaminami [napoje], napoje izoto-
niczne [nie do celów medycznych], napoje energetyzujące 
[nie do celów medycznych], napoje na bazie owoców lub 
warzyw.

(210) 507075 (220) 2019 11 22
(731) MAJOS ROBERT MAJ-HAUS CENTRUM 

BUDOWNICTWA PASYWNEGO, Rzepin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAJ-HAUS CENTRUM BUOWNICTWA PASYWNEGO 

eco

(531) 05.01.03, 07.01.08, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 2 emalie [lakiery], powłoki do drewna [farby], 
ochronne powłoki powierzchniowe do drewna, powłoki 
w postaci farb do drewna, powłoki z tworzyw sztucznych 
do ochrony drewna przed wilgocią [farby], 6 dachówki esów-
ki metalowe, dachówki metalowe, metalowe dachówki ho-
lenderskie, dachy (pokrycia -) metalowe, deflektory komino-
we metalowe, 9 gniazdka elektryczne, elektryczne gniazdka 
i kontakty, wtyczki, gniazdka i inne kontakty (elektryczne 
-), gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], 
17 dźwiękoszczelne materiały, farby izolacyjne, farby wod-
ne [izolacyjne], farby izolacyjne do dachów, farby izolacyjne 
do ścian, farby izolacyjne do fasad, wełna mineralna, wełna 



Nr  ZT12/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 27

mineralna [izolator], wełna mineralna do celów izolacyjnych, 
19 gotowe betonowe elementy budowlane, betonowe ele-
menty budowlane, bitumiczne powłoki dachowe, 37 usługi 
wykonawców w zakresie płyt gipsowych, uszczelnianie bu-
dynków, wylewanie (układanie) fundamentów, betonowanie, 
budowa bloków mieszkalnych, budowa domów na zamó-
wienie, budowa domów, budowanie domów, budowa części 
budynków, budowa fundamentów budynków, budowa fun-
damentów, malowanie natryskowe, malowanie powierzchni 
budynków, montaż płyt ściennych, nadzór nad budowaniem 
konstrukcji, nadzorowanie konstruowania budynków, prace 
konstrukcyjne domów z prefabrykatów, przygotowanie 
terenu [budownictwo], tynkowanie, udzielanie informa-
cji budowlanych, udzielanie informacji on-line związanych 
ze wznoszeniem budynków, udzielanie informacji związa-
nych z konstrukcją budynków, udzielanie informacji związa-
nych z wyburzaniem budynków, układanie pytek podłogo-
wych, układanie parkietów, układanie pokryć sufitów, usługi 
budowlane, usługi doradztwa budowlanego, usługi budow-
lane i naprawy budynków, usługi budowlane w zakresie sta-
wiania budynków, usługi budowlane w zakresie budynków 
mieszkalnych, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, usługi dekarskie, usługi demontażu, usługi 
doszczelniania budynków, usługi hydrauliczne, usługi insta-
lacji dachów, usługi izolacyjne, usługi malarskie, usługi ma-
lowania domów, usługi dekoracyjnego malowania wnętrz 
domów, usługi szalunkowe, usługi tynkowania, usługi wyko-
nawców instalacji elektrycznych, usługi generalnych wyko-
nawców budowlanych, budowa ganków, budowa kominów, 
budowa obiektów publicznych, budowa podłóg, budowa 
pomieszczeń, budowa prywatnych budynków mieszkalnych, 
budowa przybudówek, budowa ścian, budowa ścianek dzia-
łowych, budowa sklepów, budowa stropów, budowa szkół, 
budowanie nieruchomości, budowlana (informacja -), infor-
macja budowlana, budownictwo komercyjne, budownictwo 
mieszkaniowe, budownictwo, ciesielstwo, dekarstwo (usługi 
-), instalacja pokryć dachowych, izolacja dachów, izolacja ścian 
wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, izolowanie 
budynków, izolowanie budynków gotowych, izolowanie bu-
dynków w trakcie budowy, izolowanie dachów, konstrukcja 
budynków, konstrukcja i naprawa budynków, konstruowanie 
budynków mieszkalnych i handlowych, konsultacje budow-
lane, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, malowa-
nie, malowanie budynków, malowanie domów, malowanie 
i lakierowanie, malowanie i prace dekoratorskie w budynkach, 
uszczelnianie budynków podczas budowy, wyrównywanie 
terenu budowy, wznoszenie obszarów mieszkalnych, wzno-
szenie budynków prefabrykowanych, wznoszenie prefabry-
kowanych budynków i konstrukcji, zarządzanie projektem 
budowy, 42 doradztwo projektowe, doradztwo techniczne 
związane z projektowaniem, dostarczanie informacji w dzie-
dzinie projektowania architektonicznego za pośrednictwem 
strony internetowej, konstrukcyjne (projektowanie -), oceny 
techniczne związane z projektowaniem, planowanie [projek-
towanie] łazienek, planowanie [projektowanie] kuchni, pla-
nowanie i projektowanie kuchni, planowanie przestrzenne 
[projektowanie] wnętrz, projektowanie budowlane, projekto-
wanie budynków, projektowanie budynków opieki zdrowot-
nej, projektowanie budynków o kontrolowanym środowisku, 
projektowanie wnętrz budynków, projektowanie dekoracji 
wnętrz, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, 
projektowanie domów, projektowanie łazienek, projektowa-
nie mebli, rysowanie konstrukcji, usługi projektowania archi-
tektonicznego, usługi projektowania dotyczące architektury, 
usługi projektowania łazienek, usługi projektowania wnętrz 
budynków, usługi w zakresie projektowania domów, usługi 
w zakresie projektowania wystroju wnętrz domowych, usługi 

w zakresie projektowania kuchni, usługi w zakresie projekto-
wania budynków, usługi architektoniczne w zakresie projek-
towania budynków.

(210) 507107 (220) 2019 11 25
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Imatenil
(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) 507108 (220) 2019 11 25
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Parsonil
(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) 507119 (220) 2019 11 25
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Zelixa
(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) 507123 (220) 2019 11 25
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Vigalex
(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) 507259 (220) 2019 11 26
(731) BESKIDZKA ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) BESKIDZKA ENERGETYKA
(510), (511) 35 działalność reklamowa i promocyjna, w tym 
internetowa reklama i promocja, dystrybucja materiałów 
reklamowych stosowana jako rozpowszechnianie: próbek, 
druków, prospektów, broszur, toreb i teczek reklamowych, 
toreb z papieru, chorągiewek reklamowych, bloczków do pi-
sania, notesów, kalkomanii reklamowych, reklamowych 
przyborów do pisania, drobnych nośników danych, plaka-
tów reklamowych, druków firmowych, kalendarzy, papieru 
listowego, szalików, nakryć głowy, daszków przeciwsłonecz-
nych na głowę, koszulek, gadżetów reklamowych, materiały 
reklamowe na banerach, roll-up, telebimach, samochodach, 
organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych 
i reklamowych, pokazy towarów, reklamy: prasowe, radiowe, 
telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych.
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(210) 507278 (220) 2019 11 26
(731) WARRIOR CHAIRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cigacice
(540) (znak słowny)
(540) RONIN
(510), (511) 20 fotele, krzesła, fotele biurowe, krzesła biuro-
we, krzesła robocze, krzesła, fotele z ruchomym oparciem, 
poduszki na krzesła.

(210) 507280 (220) 2019 11 26
(731) WARRIOR CHAIRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cigacice
(540) (znak słowny)
(540) REVOLT
(510), (511) 20 fotele, krzesła, fotele biurowe, krzesła biuro-
we, krzesła robocze, krzesła, fotele z ruchomym oparciem, 
poduszki na krzesła.

(210) 507285 (220) 2019 11 27
(731) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PKO Inwestomat
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, oprogramowanie i progra-
my komputerowe, oprogramowanie i programy kompute-
rowe udostępniane za pośrednictwem Internetu, programy 
i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyj-
nych, programy i oprogramowanie komputerowe do obsłu-
gi bankowości elektronicznej, obsługi transakcji walutowych, 
transakcji finansowych, oprogramowanie i programy kom-
puterowe w dziedzinie inwestycji i strategii inwestycyjnych, 
elektroniczne bazy danych, elektroniczne bazy danych, opro-
gramowanie i programy komputerowe do zarządzania port-
felem finansowym i inwestycyjnym, karty bankowe, karty 
kredytowe, karty płatnicze, karty bankomatowe, karty debe-
towe, karty wstępnie opłacone, karty obciążeniowe, 36 usłu-
gi finansowe, usługi bankowe, usługi w zakresie bankowości 
hipotecznej, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim 
przez Internet [home banking], bankowość internetowa, 
bankowość telefoniczna, usługi operacji bankowych, prowa-
dzenie rachunków bankowych, usługi operacji finansowych, 
usługi transakcji finansowych, usługi inwestycyjne, usługi 
inwestycji kapitałowych, usługi dotyczące kart kredytowych, 
usługi dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące kart 
płatniczych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych 
transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, 
rozliczanie transakcji finansowych dokonywanych kartami 
kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale kompute-
rowe, transfer elektroniczny środków finansowych, usługi 
doradztwa finansowego i inwestycyjnego, usługi doradcze 
w zakresie kredytów hipotecznych, usługi udzielania kredy-
tów, usługi udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych, 
usługi w zakresie pożyczek i finansowania komercyjnego 
i konsumenckiego, usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń, 
działalności finansowej, nieruchomości, analizy finansowe, 
przygotowywanie analiz finansowych w zakresie rynków 
walut, usługi powiernicze, usługi funduszy inwestycyjnych, 
administrowanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie 
funduszy, zarządzanie funduszami, tworzenie programów 
oszczędzania, usługi w zakresie ustanawiania portfeli pa-
pierów wartościowych, zarządzanie portfelem finansowym 
i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli inwestycyjnych, usługi 
administrowania kredytami i pożyczkami hipotecznymi, in-
formacja bankowa, informacja finansowa, usługi w zakresie 
bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubez-

pieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, leasing, facto-
ring, usługi deweloperskie z zakresu budownictwa mieszka-
niowego, pozyskiwanie gruntów, usługi pośrednictwa w za-
kresie majątku nieruchomego, usługi agencji nieruchomości, 
wynajem mieszkań, zarządzanie nieruchomościami, pośred-
nictwo w sprzedaży produktów finansowych, w szczegól-
ności obligacji, usługi pośrednictwa hipotecznego, usługi 
w zakresie emitowania obligacji i listów zastawnych, usługi 
nabywania wierzytelności, usługi doładowywania telefonów 
przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie 
umów o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i eme-
rytalnych, usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwa-
rancji, usługi związane z giełdą papierów wartościowych, 
obrót papierami wartościowymi, usługi maklerstwa giełdo-
wego, pośrednictwo w zakresie papierów wartościowych 
i aktywów, doradztwo finansowe w sprawach papierów 
wartościowych, doradztwo walutowe, usługi udostępniania 
informacji oraz notowań giełdowych, usługi udostępniania 
informacji dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa 
giełdowego, usługi doradztwa inwestycyjnego, obrót cze-
kowy i wekslowy, operacje walutowe, skomputeryzowane 
usługi finansowe dotyczące obrotu walutowego, usługi in-
formacji finansowej dotyczące walut, usługi sponsorowania 
finansowego, sponsorowanie i finansowanie działalności kul-
turalnej, rozrywkowej i sportowej, zbiórki funduszy na cele 
dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sporto-
we oraz ekologiczne, usługi finansowe dotyczące sprzedaży 
mienia, finansowanie i organizowanie sprzedaży na kredyt 
oraz sprzedaży ratalnej, udostępnianie funduszy na sprzedaż 
ratalną, leasing i dzierżawę.

(210) 507295 (220) 2019 11 27
(731) MANKOVSKYI MAXYM, Dniepr, UA
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GANGSTER

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze na bazie orzechów ara-
chidowych, cukierki, wyroby cukiernicze, cukierki karmelki, 
batony zbożowe, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, lu-
kier do ciast, lukier lustrzany jako polewa lustrzana.

(210) 507308 (220) 2019 11 27
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AA Oceanic Essence
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłonecz-
ne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, 
mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intym-
nej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i koloń-
skie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji 
włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki 
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, 
środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolo-
rowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty 
do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do ce-
lów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kre-
my i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych, 
preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi, paznokci 
do celów leczniczych.
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(210) 507332 (220) 2019 11 28
(731) LY VAN VINH, Raszyn
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 27.05.21, 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 
o-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w związku z obuwiem, dystrybucja 
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) 507381 (220) 2019 11 29
(731) SUPER HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Nowy Sącz

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOTEL PARYSKI art & BUSINESS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24, 01.01.05, 06.01.02, 06.01.04
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, zarządzanie admini-
stracyjne hotelami, zarządzanie biznesowe hotelami, usługi 
reklamowe dotyczące hoteli, usługi sekretarskie świadczo-
ne przez hotele, zarządzanie działalnością hoteli dla osób 
trzecich, usługi zarządzania hotelami dla osób trzecich, za-
rządzanie hotelowymi programami motywacyjnymi osób 
trzecich, usługi doradztwa związane z administrowaniem 
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i zarządzaniem hotelami, dostarczanie informacji porów-
nawczych w zakresie cen pokoi hotelowych, 41 usługi roz-
rywkowe świadczone przez hotele, usługi szkoleniowe do-
tyczące sprzątania hoteli, udostępnianie obiektów i sprzętu 
rozrywkowego w hotelach, 42 projektowanie hoteli, usługi 
planowania hoteli, 43 informacja hotelowa, rezerwacje hote-
lowe, usługi hotelowe, hotelowe usługi kateringowe, usługi 
restauracji hotelowych, rezerwacja zakwaterowania hotelo-
wego, informacja na temat hoteli, usługi hoteli i moteli, biura 
zakwaterowania, zapewnienie zakwaterowania w hotelach, 
organizowanie zakwaterowania w hotelach, rezerwacja za-
kwaterowania w hotelach, organizowanie posiłków w hote-
lach, wycena zakwaterowania w hotelach, rezerwacje miejsc 
w hotelach, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, 
udzielanie informacji w zakresie hoteli, udostępnianie miejsc 
noclegowych w hotelach.

(210) 507386 (220) 2019 11 29
(731) PAZIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) restaurant & café EUROPA

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, 
cukiernie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, restauracje, restauracje samoob-
sługowe, stołówki, wypożyczanie urządzeń do gotowania, 
usługi barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia [mitingi, 
narady], wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej, usłu-
gi rezerwacji miejsc w restauracjach,usługi rezerwacyjne 
w zakresie rezerwacji posiłków, usługi w zakresie bankietów, 
usługi dotyczące dostarczania napojów, usługi w zakresie 
gotowania posiłków, usługi w zakresie przygotowania jedze-
nia i napojów, usługi w zakresie restauracji [brssserie], zapew-
nienie pomieszczeń na uroczystości, restauracje z grillem, 
restauracje oferujące dania na wynos, usługi kateringowe 
dla firm, szkół, szpitali, usługi kateringowe oferujące kuch-
nię europejską, usługi kateringowe w prywatnych salach 
do spotkań biznesowo - towarzyskich, usługi kateringowe 
w zakresie bufetów firmowych, imprezy firmowe i rodzinne, 
organizacja przyjęć weselnych, urodzinowych i okoliczno-
ściowych, organizowanie bankietów, serwowanie napojów 
alkoholowych, usługi restauracji, w których mięso przygoto-
wuje się na oczach klientów, usługi kateringowe dla centrów 
konferencyjnych, usługi kateringowe dla domów opieki oraz 
domów spokojnej starości.

(210) 507447 (220) 2019 12 02
(731) BIOMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) BIOMO
(510), (511) 4 biopaliwo, 11 urządzenia grzewcze biokomin-
ki, 37 usługi instalacyjne biokominków.

(210) 507466 (220) 2019 12 02
(731) BROWAR POŁCZYN-ZDRÓJ SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Połczyn-Zdrój

(540) (znak słowny)
(540) RADOVAR
(510), (511) 32 piwo, wyciąg z chmielu do wytwarzania 
piwa, brzeczka piwna.

(210) 507491 (220) 2019 12 02
(731) AMSTERDAM THC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.03, 27.05.01, 05.03.11, 02.09.12, 16.03.19, 09.07.17
(510), (511) 3 terpentyna do odtłuszczania, olejek terpen-
tynowy [preparat odtłuszczający], terpentyna do usuwania 
plam z tłuszczu, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
olejki eteryczne, aromaty [olejki aromatyczne], olejki do per-
fum i zapachów, olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycz-
nego], naturalne olejki eteryczne, roślinne olejki eteryczne, 
aromaty [olejki eteryczne], perfumeryjne (produkty -), esen-
cjonalne (olejki -), olejki toaletowe, olejki do masażu, olejki 
i płyny do masażu, kosmetyki, olejki do celów kosmetycznych, 
środki perfumeryjne i zapachowe, woda perfumowana, kremy 
do aromaterapii, kremy perfumowane, dezodoranty do ciała 
[wyroby perfumeryjne], zapachy, płyny do aromaterapii, zapa-
chowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, produkty perfume-
ryjne, preparaty zapachowe, produkty perfumeryjne, środki 
toaletowe, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, środki do higieny jamy ustnej, wo-
ski do masażu, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki natu-
ralne, kosmetyki organiczne, kremy do masażu, nie do celów 
leczniczych, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, 
perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], zestawy ko-
smetyków, preparaty kosmetyczne do twarzy, nielecznicze 
preparaty toaletowe, preparaty zmiękczające [kosmetyki], pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty higienicz-
ne w postaci środków toaletowych, maści do celów kosme-
tycznych, świece do masażu do celów kosmetycznych, mydła 
i żele, preparaty do kąpieli, dezodoranty i antyperspiranty, pre-
paraty do włosów, kosmetyki do makijażu, preparaty do pielę-
gnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do depilacji i golenia, 
pianka pod prysznic i do kąpieli, pianki do oczyszczania ciała, 
peeling do stóp, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, 
żele do ciała, szampony do ciała, mleczko kosmetyczne, płyny 
pielęgnacyjne, masła do twarzy i ciała, kosmetyki do makijażu, 
preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty czyszczące do użyt-
ku osobistego, szampony do ciała, kremy pod prysznic, mydła, 
aromatyczne olejki do kąpieli, zioła do kąpieli, sole zapachowe 
do kąpieli, olejek ułatwiający czesanie, olejki do brody, od-
żywki do włosów, balsam do włosów, szampony, kosmetyki 
do włosów, płyny do pielęgnacji włosów, żele do włosów, ma-
skara do włosów, odżywki do włosów, kosmetyczne preparaty 
fryzjerskie, błyszczyki do ust, kosmetyki brązująco-opalizujące, 
korektor do twarzy, kremy kosmetyczne, zestawy do makijażu, 
róż do ust, maski kosmetyczne, preparaty do makijażu twarzy 
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i ciała, olejki do opalania, olejki oczyszczające, odżywki do ust, 
preparaty odżywiające skórę, nielecznicze balsamy do ust, 
kosmetyki w formie mleczek, koncentraty nawilżające [ko-
smetyki], kosmetyki w postaci płynów, kremy do ciała, kremy, 
emulsje i żele nawilżające, mleczka do ciała, mleczka nawilżają-
ce, nawilżacze do skóry, preparaty nawilżające do ciała, kosme-
tyczne środki nawilżające, balsam do ciała, maseczki do twa-
rzy, puder do ciała, maści [nielecznicze], kosmetyki do pielę-
gnacji skóry, preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry [pe-
elingi], 5 zioła lecznicze, środki do odtruwania na bazie ziół, 
napoje ziołowe do użytku leczniczego, suplementy ziołowe, 
mieszanki ziołowe do użytku medycznego, ekstrakty ziołowe 
do celów medycznych, wyciągi z ziół leczniczych, zioła do pa-
lenia do celów medycznych, zioła lecznicze suszone lub za-
konserwowane, lecznicze napary ziołowe, leki ziołowe, olejki 
lecznicze, papierosy beztytoniowe do celów medycznych, 
substytuty tytoniu do celów medycznych, terpentyna do ce-
lów farmaceutycznych, olejek terpentynowy do celów farma-
ceutycznych, 31 rośliny, nasiona roślin, sadzonki roślin, rośliny 
żywe, rośliny domowe, drzewa [rośliny], rośliny świeże, rośliny 
doniczkowe, rośliny naturalne (żywe), bulwy do rozmnażania 
roślin, mieszanki ziaren roślin dzikich, naturalne rośliny i kwiaty, 
artykuły spożywcze dla zwierząt zawierające wyciągi z roślin, 
nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin, nasiona roślin 
strączkowych [karma dla zwierząt], cebulki roślin do użytku 
w rolnictwie, cebulki roślin do celów ogrodniczych, ziarna na-
turalne, nasiona, nasiona traw, ziarna [nasiona], nieprzetworzo-
ne nasiona oleiste, 34 fajki wodne, elektroniczne fajki wodne, 
waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty 
i płyny do nich, fajki, fajki do palenia tytoniu z metalu szlachet-
nego, fajki do palenia tytoniu, nie z metalu szlachetnego, fajki 
wodne, waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego, 
waporyzatory do bezdymnych papierosów, zapalniczki, za-
pałki, bibułki papierosowe, bloczki bibułki papierosowej, arty-
kuły dla palaczy z metalu szlachetnego, artykuły dla palaczy, 
nie z metalu szlachetnego, aromaty do tytoniu, beztytoniowe 
doustne torebki nikotynowe [nie do użytku medycznego], 
fajki do palenia mentolowych zamienników tytoniu, japoński 
poszatkowany tytoń [kizami], machorka, melasa ziołowa [za-
mienniki tytoniu], papierosy, cygara, cygaretki i inne gotowe 
artykuły dla palaczy, snus, rappee, snus bez tytoniu, snus z ty-
toniem, substytuty tytoniu, substytuty tytoniu (nie do celów 
medycznych), tabaka, tabaka bez tytoniu, tabaka z tytoniem, 
tytoń, tytoń aromatyzowany, tytoń bezdymny, tytoń do fa-
jek, tytoń do palenia, tytoń do papierosów, tytoń do robienia 
papierosów, tytoń do skręcania papierosów, tytoń do żucia, 
tytoń hookah, tytoń i substytuty tytoniu, tytoń luzem, do zwi-
jania i do fajek, tytoń mentolowy, tytoń mentolowy do fajek, 
tytoń surowy, tytoń w liściach, wyroby tytoniowe, zestaw 
do skręcania papierosów, zioła do palenia, azjatyckie długie 
fajki do tytoniu [kiseru], cybuchy do fajek, lufki do papierosów, 
osłony na azjatyckie długie fajki do tytoniu, papier higrosko-
pijny do tytoniu, papierowe ustniki papierosowe z filtrami, 
pojemniki na tytoń i humidory, popielniczki, produkty tyto-
niowe przeznaczone do ogrzewania, przybory do czyszczenia 
fajek, przyrządy do obcinania papierosów, ręczne urządzenia 
do wstrzykiwania tytoniu w papierowe rolki, skrobaczki do fa-
jek, spluwaczki dla żujących tytoń, środki czyszczące do papie-
rosów elektronicznych, stojaki na fajki [przybory dla palaczy], 
tacki do fajek, torby na fajki, torebki na fajki, ubijaki do fajek, 
urządzenia do gaszenia palących się papierosów i cygar oraz 
palących się patyczków tytoniowych, urządzenia do podgrze-
wania substytutów tytoniu w celu wdychania, urządzenia 
do podgrzewania tytoniu w celu wdychania, wyciory do fa-
jek, zatyczki do fajek [przybory dla palaczy], ustniki do cygar, 
ustniki do cygarniczek, ustniki do fajek, ustniki do papierosów, 
ustniki papierosów, woreczki na tytoń, aromaty chemiczne 

w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicz-
nych papierosów, atomizery do papierosów elektronicznych, 
ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, ciekłe roztwory 
nikotyny do stosowania w e-papierosach, cygara elektronicz-
ne, inhalatory do stosowania jako alternatywa dla papierosów 
tytoniowych, kartomizery do papierosów elektronicznych, 
kartridże do papierosów elektronicznych, naboje do kartri-
dżów do papierosów elektronicznych, papierosy elektronicz-
ne, płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierają-
cy glikol propylenowy, płyn do papierosów elektronicznych  
[e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, płyny do elektro-
nicznych papierosów [e-płyn] zawierające aromaty w płynie 
stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych pa-
pierosów, smoła tytoniowa do użytku w papierosach elektro-
nicznych, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach 
elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, urządzenia elek-
troniczne do inhalacji nikotynowej, urządzenia elektroniczne 
do aerozoli do inhalacji zawierających nikotynę, wkłady zawie-
rające chemiczne substancje aromatyczne w płynie do papie-
rosów elektronicznych, zestawy do palenia papierosów elek-
tronicznych.

(210) 507497 (220) 2019 12 02
(731) BRZOZOWSKA ALINA AMANU, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STREET LEGEND

(531) 29.01.15, 26.13.25, 27.05.01, 03.05.19
(510), (511) 25 bluzy z kapturem, kurtki z kapturem chronią-
ce przed zimnem i wiatrem.

(210) 507699 (220) 2019 12 06
(731) GRUBY BENEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GrubyBenek
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.16, 26.01.18, 24.09.02
(510), (511) 30 gotowe pizze, surowe pizze, mieszanki 
na pizze, ciasto na pizze, 43 pizzerie, bary, restauracje.

(210) 507758 (220) 2019 12 06
(731) MACIEJEWSKI JERZY AGROCONSULT, Serock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) agrimedia

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.07.02
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone 
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, mieszanki substancji 
chemicznych i materiałów naturalnych do użytku jako nawo-
zy, substancje odżywcze jako nawozy, środki wzmacniające 
do roślin, preparaty do regulacji wzrostu roślin, środki ochro-
ny nasion, środki czynne powierzchniowo, preparaty do na-
wożenia gleby, aminokwasy do celów przemysłowych, che-
miczne dodatki do kompostu, chemikalia do użytku w prze-
myśle agrochemicznym, chemikalia do stosowania w zapo-
bieganiu szkód ekologicznych u roślin, dodatki chemiczne 
do gleby, dodatki chemiczne do pestycydów, dodatki che-
miczne do nawozów, ekstrakt fermentacyjny, gazy do użyt-
ku w rolnictwie, kwasy uzyskane z roślin, mieszaniny odczyn-
ników chemicznych w formie zestawów, inne niż do użytku 
medycznego lub weterynaryjnego, nieorganiczne związki 
chemiczne, nawóz na bazie azotanu amonowego, preparaty 
chemiczne do stabilizowania gleby, preparaty biologiczne 
do użytku w produkcji, preparaty bakteriobójcze [inne niż 
do użytku medycznego i weterynaryjnego], preparaty che-
miczne do zapobiegania patogennym infekcjom u roślin, 
przemysłowe organiczne środki chemiczne, przemysłowe 
nieorganiczne środki chemiczne, środki nawilżające do użyt-
ku z rolniczymi środkami chemicznymi, środki nawilżające 
do użytku jako środki wspomagające do preparatów ochro-
ny roślin, substancje chemiczne do produkcji środków od-
straszających owady, substancje chemiczne do ochrony śro-
dowiska, nawozy biologiczne stosowane do obróbki nasion, 
nawozy biologiczne stosowane do uzdatniania gleby, nawo-
zy do użytku domowego, nawozy dla rolnictwa, biologiczne 
nawozy azotowe, nawozy uzyskane metodą przetwarzania 
odpadów przez dżdżownice, mieszanki substancji chemicz-
nych i materiałów naturalnych do wykorzystania jako nawo-
zy rolnicze, środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż 
fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytni-
cze], mieszanki nawozów, chemikalia do użytku w leczeniu 
szkód ekologicznych u roślin, chemiczne środki wspomaga-
jące do użytku w leśnictwie, chemiczne środki wspomagają-
ce do użytku w ogrodnictwie, chemiczne środki wspomaga-
jące do użytku w rolnictwie, kompost, obornik, nawozy, hor-
mony do przyspieszania dojrzewania owoców i warzyw, 
granulowany wapień do celów rolniczych, geny nasion 
do produkcji rolniczej, mieszanki produktów chemicznych 
i mikroorganizmów do zwiększania wartości odżywczej pasz 
dla zwierząt [inne niż do użytku weterynaryjnego], nawozy 
chemiczne, nawozy biologiczne, nawozy azotowe, nawozy 
złożone, preparaty bakteryjne do celów rolniczych, prepara-
ty bakteryjne do użytku w leśnictwie, preparaty bakteryjne 
do użytku w ogrodnictwie, powłoki do nasion [nawóz], pro-
dukty mineralne do użytku w hodowli roślin, środki chemicz-
ne do zaprawiania nasion, środki chemiczne do stosowania 
w przemyśle agrochemicznym [inne niż grzybobójcze, pre-
paraty chwastobójcze, herbicydy, środki owadobójcze, środ-
ki przeciw pasożytom], środki ochrony roślin przeciw pato-

genom, środki do wspomagania wzrostu roślin z mikroorga-
nizmami, środki do uzdatniania gleby do zwiększania wzro-
stu produktów rolnych, środki do uzdatniania gleby do ce-
lów rolniczych, środki do ochrony nasion, środki do konser-
wacji nasion, środki chemiczne stosowane w produkcji regu-
latorów wzrostu owadów, środki zwiększające plony upraw, 
środki zabezpieczające dla roślin, środki ulepszające glebę, 
torf [nawóz], sztuczna gleba do uprawy roślin, syntetyczne 
nawozy, substancje odżywcze [nawozy] w płynnej formie 
do użytku w rolnictwie, substancje przylepne przeznaczone 
do użytku rolnego w zwalczaniu szkodników, ziemia prepa-
rowana przeznaczona do kiełkowania nasion, włókna mine-
ralne do użytku w rolnictwie, zaprawa do ochrony nasion, 
zaprawy do nasion, ziarno słodownicze [nawóz], chemikalia 
do użytku w powlekaniu nasion rolniczych [inne niż fungicy-
dy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], 
środki chemiczne do stosowania w ogrodnictwie [inne niż 
fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytni-
cze], 9 wydawnictwa i czasopisma on-line, wydawnictwa 
na nośnikach danych, publikacje elektroniczne, publikacje 
elektroniczne dostarczane on-line z baz danych lub z Inter-
netu, tablice na ogłoszenia elektroniczne, nośniki danych, 
dyski optyczne, programy komputerowe nagrane, software 
komputerowy i nośniki danych z muzyką, filmami wideo i au-
dio oraz obrazami graficznymi ściągniętymi z komputero-
wych baz danych lub z Internetu, ze stron internetowych, 
platforma do uruchamiania aplikacji, oprogramowanie kom-
puterowe umożliwiające łączność internetową i łączność 
typu użytkownik z użytkownikiem (p2p) za pośrednictwem 
sieci komputerowej, oprogramowanie komputerowe do ob-
sługi komunikacji w grupach poprzez sieci komputerowe 
oraz Internet, oprogramowanie komputerowe do tworzenia 
informacji, indeksów miejsc w sieci oraz indeksów innych 
źródeł informacji, urządzenia globalnej sieci komputerowej 
do dostarczanego on-line oprogramowania komputerowe-
go i publikacji w formie elektronicznej, interaktywny softwa-
re, software komputerowy do zarządzania bankami danych, 
programy komputerowe nagrane, zbiory danych nagrane 
na nośnikach informacji, wizualne i/lub odczytywalne ma-
szynowo nośniki informacji, oprogramowanie komputerowe 
[software], programy komputerowe, zwłaszcza w dziedzinie 
komunikacji fachowców i klientów, oprogramowanie zawie-
rające wyszukiwarki i przeszukiwanie baz danych, 16 papie-
rowe publikacje, wydawnictwa, katalogi branżowe, albumy, 
druki, prospekty, broszury, ulotki, foldery, informatory, papier, 
tektura, afisze, plakaty, nalepki, naklejki, materiały introliga-
torskie, materiały fotograficzne, materiały szkoleniowe i in-
struktażowe z wyjątkiem aparatów, 31 produkty rolne, 
ogrodnicze i leśne oraz zboża nieprzetworzone, nasiona, 
karma dla zwierząt, nasiona powlekane nawozem, nasiona, 
cebulki i rozsady do hodowli roślin, nieprzetworzone nasiona 
do użytku rolniczego, nasiona powlekane preparatami prze-
ciwpasożytniczymi, nasiona roślin strączkowych [karma dla 
zwierząt], mieszanki paszowe dla zwierząt, mieszanki ziaren 
roślin dzikich, pasze zbożowe dla zwierząt, pasza dla zwierząt 
tucznych, proteiny pszeniczne do żywności dla zwierząt, 
preparaty spożywcze dla zwierząt, preparaty zbożowe będą-
ce paszą dla zwierząt, preparaty na pokarm dla pszczół, ziar-
no do żywienia zwierząt, zboża przetworzone do spożycia 
przez zwierzęta, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży 
publikacji elektronicznych i drukowanych, usługi reklamowe, 
w tym w zakresie zamieszczania ogłoszeń w prasie, rozpo-
wszechnianie wyrobów producentów w celach reklamo-
wych, wynajem czasu i miejsca reklamowego, badania opinii 
publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, 
prowadzenie wykazu informacji handlowych w Internecie, 
zarządzanie zbiorami informatycznymi, udostępnianie infor-
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macji z baz danych osobom trzecim, prenumerata prasy, or-
ganizowanie konferencji, gier, konkursów i loterii oraz imprez 
rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem 
reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz 
z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycz-
nych nośników informacji, oferowanie usług aukcyjnych 
w formie promocji, usługi rozliczenia i rejestracji transakcji 
wymiany płatnych treści w postaci muzyki, programu, aplika-
cji dostępnych na telefon, urządzenia mobilne, w Internecie, 
usługi domu mediowego, którego zadaniem jest planowa-
nie oraz zakup kampanii reklamowych w mediach maso-
wych, sprzedaż hurtowa, detaliczna, internetowa: nawozów 
i produktów chemicznych przeznaczonych dla rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa, mieszanek substancji chemicznych 
i materiałów naturalnych do użytku jako nawozów, środków 
do niszczenia i zwalczania szkodników, insektycydów, fungi-
cydów, środków chwastobójczych, pestycydów, herbicy-
dów, produktów rolnych, ogrodniczych i leśnych oraz zbóż, 
nasion, karmy dla zwierząt, nasion powlekanych nawozem, 
usługi reklamy, marketing, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, usługi zarządzania w działalności handlowej, admi-
nistrowanie działalności handlowej, prace biurowe, zarzą-
dzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klien-
tów oraz planami promocyjnymi, organizowanie targów, 
wystaw i prezentacji w celach handlowych lub reklamowych, 
także on-line przy zastosowaniu sieci komputerowych, orga-
nizowanie targów handlowych i reklamowych, organizowa-
nie i pomoc w działalności gospodarczej, przeprowadzanie 
sondaży i badania opinii publicznej, badania rynku, informa-
cja handlowa, sprzedaż mieszanek substancji chemicznych 
i materiałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy rol-
nicze, sprzedaż mieszanin odczynników chemicznych w for-
mie zestawów, inne niż do użytku medycznego lub wetery-
naryjnego, sprzedaż środków nawilżających do użytku jako 
środki wspomagające do preparatów ochrony roślin, sprze-
daż środków chemicznych do stosowania w przemyśle agro-
chemicznym [inne niż grzybobójcze, preparaty chwastobój-
cze, herbicydy, środki owadobójcze, środki przeciw pasoży-
tom], sprzedaż mieszanek produktów chemicznych i mikro-
organizmów do zwiększania wartości odżywczej pasz dla 
zwierząt [inne niż do użytku weterynaryjnego], sprzedaż 
środków chemicznych stosowanych w produkcji regulato-
rów wzrostu owadów, sprzedaż kompostu, obornika, nawo-
zów, sprzedaż nasion, mieszanek paszowych dla zwierząt, 
sprzedaż preparatów na pokarm dla pszczół, sprzedaż ziaren, 
38 usługi agencji informacyjnej, prasowej, usługi w zakresie 
przekazu wydawnictw prasowych za pomocą sieci teleko-
munikacyjnych oraz innych środków łączności, dostarczanie 
publikacji elektronicznych on-line nie ściągalnych, umożli-
wianie dostępu poprzez łącza telekomunikacyjne do krajo-
wych i międzynarodowych serwerów i portali interneto-
wych, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodo-
wych serwerów i portali internetowych, udostępnianie ser-
wisów internetowych WWW poprzez łącza telekomunikacyj-
ne, umożliwianie dostępu do stron WWW, usługi telekomu-
nikacyjne, usługi teleinformatyczne, rozpowszechnianie 
programów (audycji) radiowych, usługi telewizji kablowej, 
internetowej, multimedialnej, cyfrowej, rozpowszechnianie 
i transmisja wiadomości, obrazu wizualnego, grafiki, danych 
i innych informacji, z wykorzystaniem radia, urządzeń teleko-
munikacyjnych, mediów elektronicznych lub Internetu, usłu-
gi poczty elektronicznej, usługi przekazywania ogłoszeń 
elektronicznych, usługi nagrywania, transkrypcji, transforma-
cji, kompozycji, kompilacji informacji wykorzystywanych 
przy przesyłaniu elektronicznym, umożliwianie dostępu 
do zasobów informacyjnych, filmowych i zbiorów obrazów 
w sieci internetowej, rozpowszechnianie telewizyjnych, ra-

diowych, multimedialnych, internetowych programów na-
ukowych, publicystycznych, usługi on-line - dostarczanie 
wiadomości i informacji każdego rodzaju, w formie dźwięku 
i obrazu, 39 dystrybucja gazet, książek, tekstów, periodyków 
i elektronicznych mediów, dostarczanie towarów, przesyłek 
także z zamówień elektronicznych, z zamówień korespon-
dencyjnych pocztą, kurierem, kanałami elektronicznymi, ma-
gazynowanie elektronicznych nośników danych lub doku-
mentów, usługi transportowe, usługi pakowania i składowa-
nia towarów, konfekcjonowanie towarów, 41 nauczanie, 
kształcenie, rozrywka, usługi wydawnicze, edycja i dystrybu-
cja książek, tekstów, gazet, periodyków i elektronicznych me-
diów, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, usługi 
księgarni elektronicznej, która dostarcza prasę, magazyny, 
fotografie, zdjęcia, książki on-line, organizowanie, obsługa 
i prowadzenie kursów korespondencyjnych, seminariów, 
kongresów, forum, konferencji, sympozjów, organizowanie 
konkursów, plebiscytów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, fe-
stynów, pikników, wydarzeń tematycznych, festiwali filmo-
wych, kształcenie praktyczne, szkolenia, dokształcanie i do-
radztwo zawodowe, usługi reporterskie, organizowanie, 
montaż programów radiowych, telewizyjnych, udostępnia-
nych przez Internet, produkcja filmów i widowisk, usługi fil-
mowania i nagrywania, usługi doradcze w sprawie produkcji 
filmowej, prowadzenie programów rozrywkowych, nauko-
wych, publicystycznych, kulturalnych, usługi w zakresie gier 
interaktywnych, interaktywna rozrywka i usługi współza-
wodnictwa oraz usługi quizów elektronicznych, także do-
starczane globalną siecią komputerową lub przez Internet.

(210) 507780 (220) 2019 12 29
(731) SOL-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOL SYSTEM

(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.17, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 9 programy komputerowe, komputery i ich czę-
ści oraz wyposażenie dodatkowe komputerów, sieci kom-
puterowe, nośniki informacji optyczne, nośniki danych ma-
gnetyczne, urządzenia, aparaty i przyrządy do transformacji, 
rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku, serwery wirtualne, 
35 usługi w zakresie prowadzenia sklepów i/lub hurtowni 
(w tym internetowych) dla towarów jak: urządzenia, aparaty 
i przyrządy do transformacji, rejestracji i odtwarzania obra-
zu i dźwięku, maszyny liczące, maszyny drukujące, aparatu-
ra do przetwarzania informacji, komputery i ich części oraz 
wyposażenie dodatkowe komputerów, sieci komputerowe, 
gry komputerowe, programy komputerowe, edycja tekstów, 
kolumny reklamowe w Internecie, usługowe wyszukiwanie 
informacji w komputerach, rozpowszechnianie ogłoszeń, 
transkrypcja informacji, zarządzanie zbiorami informatycz-
nymi, prowadzenie interesów osób trzecich w zakresie pro-
wadzenia promocji i reklamy ich wyrobów, kojarzenie kon-
trahentów handlowych, obrót fakturowy i tranzytowy, usługi 
marketingowe, organizowanie wystaw handlowych - pro-
mocja sprzedaży, usługi agencji eksportowo importowych, 
prowadzenie przedstawicielstw handlowych podmiotów 
zagranicznych w kraju, pośredniczenie w zawieraniu trans-
akcji handlowych, usługi w zakresie reklam internetowych 
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na zamówienie, usługi badania rynku, zarządzanie przed-
siębiorstwami przemysłowymi, handlowymi, fotokopiowa-
nie, 36 administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, 
38 usługi telekomunikacyjne, zbieranie i przekazywanie wia-
domości, organizowanie systemów transmisyjnych, usługi 
agencji informacyjnych w zakresie aktualności (wiadomości), 
świadczenie usług informacyjnych polegających na dostę-
pie do krajowych i międzynarodowych sieci komputerowo-
-internetowych, zakładanie i obsługa domen internetowych, 
przekazywanie i transmitowanie dźwięku i obrazu, usługi 
telefaksowe.

(210) 507857 (220) 2019 12 09
(731) SEPARATOR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEPARATOR SERVICE GRUPA SAUR

(531) 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01, 27.05.11, 29.01.13, 26.11.12, 
26.13.25

(510), (511) 7 separatory [maszyny], w tym separatory tłusz-
czów roślinnych i zwierzęcych, odtłuszczacze [maszyny], 
w tym odtłuszczacze tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, 
maszyny do uzdatniania ścieków, regulatory do maszyn, 
w tym regulatory dopływu ścieków deszczowych do oczysz-
czalni ścieków, 11 instalacje oczyszczania ścieków, filtry ście-
ków, aparatura do oczyszczania ścieków, instalacje do prze-
twarzania ścieków, 37 budowa systemów ścieków, obsługa, 
instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, czyszczenie ma-
szyn, w tym obsługa, konserwacja i czyszczenie separato-
rów substancji ropopochodnych, separatorów tłuszczy, 
osadników kolektorów kanalizacyjnych oraz sieci kanali-
zacyjnych, usługi usuwania odpadów niebezpiecznych, 
39 pozbywanie się [transport] ścieków, usługi usuwania 
ścieków [transport], transport odpadów, w tym transport 
odpadów niebezpiecznych, 40 oczyszczanie ścieków prze-
mysłowych, obróbka przemysłowa ścieków, oczyszczanie 
ścieków z procesów przemysłowych, obróbka odpadów, 
niszczenie odpadów, usuwanie odpadów jako obróbka od-
padów, unieszkodliwianie i oczyszczenie odpadów niebez-
piecznych, w tym szlamów zaolejonych, emulsji wodno - 
olejowych, osadów powstałych po czyszczeniu zbiorników 
paliw płynnych, unieszkodliwianie osadów pochodzących 
z substancji ropopochodnych oraz separatorów tłuszczy 
roślinnych i zwierzęcych, unieszkodliwianie odpadów po-
chodzących z czyszczenia osadników, kolektorów kanaliza-
cyjnych oraz sieci kanalizacyjnych, unieszkodliwianie farb 
drukarskich, rozpuszczalników i sorbentów oraz odpadów 
oraz odpadów polakierniczych i pogalwanicznych.

(210) 507859 (220) 2019 12 09
(731) SEPARATOR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) SEPARATOR SERVICE

(531) 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01, 26.11.12, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 7 separatory [maszyny], w tym separatory tłusz-
czów roślinnych i zwierzęcych, odtłuszczacze [maszyny], 
w tym odtłuszczacze tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, 
maszyny do uzdatniania ścieków, regulatory do maszyn, 
w tym regulatory dopływu ścieków deszczowych do oczysz-
czalni ścieków, 11 instalacje oczyszczania ścieków, filtry ście-
ków, aparatura do oczyszczania ścieków, instalacje do prze-
twarzania ścieków, 37 budowa systemów ścieków, obsługa, 
instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, czyszczenie ma-
szyn, w tym obsługa, konserwacja i czyszczenie separatorów 
substancji ropopochodnych, separatorów tłuszczy, osadni-
ków kolektorów kanalizacyjnych oraz sieci kanalizacyjnych, 
usługi usuwania odpadów niebezpiecznych, 39 pozbywanie 
się [transport] ścieków, usługi usuwania ścieków [transport], 
transport odpadów, w tym transport odpadów niebez-
piecznych, 40 oczyszczanie ścieków przemysłowych, ob-
róbka przemysłowa ścieków, oczyszczanie ścieków z pro-
cesów przemysłowych, obróbka odpadów, niszczenie od-
padów, usuwanie odpadów jak obróbka odpadów, uniesz-
kodliwianie i oczyszczenie odpadów niebezpiecznych, 
w tym szlamów zaolejonych, emulsji wodno-olejowych, 
osadów powstałych po czyszczeniu zbiorników paliw płyn-
nych, unieszkodliwianie osadów pochodzących z substan-
cji ropopochodnych oraz separatorów tłuszczy roślinnych 
i zwierzęcych, unieszkodliwianie odpadów pochodzących 
z czyszczenia osadników, kolektorów kanalizacyjnych oraz 
sieci kanalizacyjnych, unieszkodliwianie farb drukarskich, 
rozpuszczalników i sorbentów oraz odpadów oraz odpadów 
polakierniczych i pogalwanicznych.

(210) 507869 (220) 2019 12 10
(731) TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH TUW, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tuw TUW „TUW”

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 26.13.25, 09.03.25
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe.
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(210) 507884 (220) 2019 12 10
(731) INSTYTUT SERWISU NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sleep well in Cracow

(531) 29.01.15, 27.05.01, 09.01.23, 03.01.14, 03.01.24, 03.01.27
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, 36 organizowanie wy-
najmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nierucho-
mościami, zarządzanie nieruchomością, wynajem mieszkań, 
wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania 
[mieszkania], 43 domy turystyczne, pensjonaty, rezerwacja 
miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi 
hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwatero-
wania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi rezer-
wacji pokojów, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt 
czasowy.

(210) 507898 (220) 2019 12 10
(731) HOFMAN ADRIAN, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OKS ODRA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 
03.07.01, 03.07.02, 03.07.24, 24.13.24, 24.13.25, 24.13.26, 
26.04.04, 26.04.05, 26.04.06, 26.04.18, 26.04.22, 
24.01.03, 24.01.05, 24.01.09, 24.01.13, 24.01.15

(510), (511) 35 agencje reklamowe, aukcje i przetargi pu-
bliczne, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, 
dystrybucja materiałów reklamowych, usługi marketingowe, 
ogłoszenia reklamowe, public relations, reklama, reklama 
billboardowa, reklama prasowa, internetowa, radiowa i tele-
wizyjna, 41 imprezy sportowe, informacja o rekreacji, kluby 
zdrowia, kultura fizyczna, organizowanie obozów sporto-
wych, organizowanie zawodów sportowych, usługi repor-
terskie, wypożyczanie sprzętu sportowego, wynajmowanie 
stadionów, usługi dystrybucji biletów.

(210) 507930 (220) 2020 01 13
(731) CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) (znak słowny)

(540) FLAVIS
(510), (511) 11 wyroby sanitarne z ceramiki, ceramika łazien-
kowa, bidety, kompakty WC, miski ustępowe, pisuary, sedesy, 
płuczki ustępowe, umywalki, postumenty i pół-postumenty 
do umywalek, baterie umywalkowe, kabiny natryskowe, bro-
dziki, natryski, krany, armatura sanitarna, wanny łazienkowe, 
zbiorniki do płuczek ustępowych.

(210) 508030 (220) 2019 12 13
(731) WONBONG Co., Ltd., Gimpo-Si, KR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RUHENS

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 11 urządzenia do oczyszczania wody do użyt-
ku domowego, domowe oczyszczacze powietrza, joniza-
tory wody do celów domowych, oczyszczacze powietrza, 
elektryczne urządzenia do oczyszczania wody do użytku 
domowego, odwilżacze elektryczne do użytku domowe-
go, elektryczne zaparzacze do kawy, bidety, nawilżacze 
powietrza, 35 usługi sprzedaży hurtowej obejmujące urzą-
dzenia do oczyszczania wody do użytku domowego, usłu-
gi sprzedaży hurtowej obejmujące elektryczne urządzenia 
do oczyszczania wody do użytku domowego, usługi sprze-
daży hurtowej obejmujące elektryczne filtry do oczyszcza-
nia wody przeznaczone do użytku domowego, usługi sprze-
daży hurtowej obejmujące oczyszczacze powietrza, usługi 
sprzedaży hurtowej obejmujące bidety, usługi sprzedaży 
hurtowej obejmujące odwilżacze.

(210) 508031 (220) 2019 12 13
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Contril

(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.01.16, 02.01.23, 02.01.30, 26.05.01, 
26.05.18, 25.01.01

(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, se-
rum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła 
do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody 
kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, prepa-
raty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów 
i płyny do płukania jamy ustnej, kosmetyczne preparaty do pie-
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lęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do opalania, produkty 
perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej 
lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowy-
mi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, 
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny 
osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, prepa-
raty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, pre-
paraty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów 
medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suple-
menty diety, suplementy diety do użytku medycznego, suple-
menty diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy 
diety, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, 
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, 
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, 
preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, her-
baty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do ce-
lów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, 
produkty bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki 
dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty bio-
technologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceu-
tyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, pre-
paraty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czysz-
czenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, 
żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady 
do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, 
środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne prepa-
raty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, prepa-
raty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, 
preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, 
leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i in-
strumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedycz-
ne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne im-
planty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do lecze-
nia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, 
plastry chłodzące do celów medycznych, silikonowe plastry że-
lowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów medycznych, 
sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 508075 (220) 2019 12 16
(731) JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MS MONTE SANTI DELICATO

(531) 29.01.14, 27.05.01, 25.01.01, 25.01.15, 26.01.18, 26.04.18
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina grono-
we, wina owocowe, wyroby winiarskie.

(210) 508081 (220) 2019 12 16
(731) PORCELANICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.09, 07.15.09
(510), (511) 11 akcesoria łazienkowe, kabiny, wanny, zlewo-
zmywaki, armatura do kąpieli parowych, baterie mieszające 
do rur wodociągowych, bidety, deski sedesowe, dozowniki 
środków odkażających w toaletach, instalacje do dystrybucji 
wody, kabiny prysznicowe, kabiny przenośne do łaźni turec-
kich, krany, lampy oświetleniowe, lampy stojące, łazienkowe 
instalacje wodnokanalizacyjne, muszle klozetowe, natryski, 
prysznice, pisuary, armatura sanitarna, podgrzewacze wody, 
podgrzewacze wody do wanien, spłuczki ustępowe, światła 
sufitowe, umywalki, urządzenia do celów sanitarnych, urzą-
dzenia do filtrowania wody, urządzenia do ogrzewania, urzą-
dzenia do wanien z hydromasażem, urządzenia elektryczne 
do ogrzewania, urządzenia i instalacje oświetleniowe, ustępy 
przenośne, uszczelki do kranów wodociągowych, wanny, 
wanny spa, zbiorniki do płuczek ustępowych, zlewozmywa-
ki, zmiękczacze wody, żyrandole, 19 materiały budowlane, 
podłogi, płyty, podłogowe płytki niemetalowe, podłogowe 
płyty parkietowe, pokrycia ścienne nie z metalu, terakota.

(210) 508200 (220) 2019 12 18
(731) JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SILENT LAMB

(531) 03.04.11, 25.01.01, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina grono-
we, wina owocowe, wyroby winiarskie.

(210) 508201 (220) 2019 12 18
(731) JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA S 

PÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) GOLDEN LEAF

(531) 29.01.14, 27.05.01, 25.01.01, 25.01.15, 05.13.07, 05.13.25
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina grono-
we, wina owocowe, wyroby winiarskie.

(210) 508202 (220) 2019 12 18
(731) JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CASA BALMACEDA

(531) 29.01.14, 27.05.01, 25.01.01, 25.01.15, 03.13.23, 03.13.24
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina grono-
we, wina owocowe, wyroby winiarskie.

(210) 508205 (220) 2020 01 03
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA TRADING 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jan III SOBIESKI

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 25.01.01, 
24.09.02, 24.09.05

(510), (511) 34 papierosy, tytoń surowy, tytoń przetworzony, 
tytoń do samodzielnego skręcania, tytoń do fajek, wyroby 
tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), 
cygara, cygaretki, zapalniczki, zapałki, artykuły dla palaczy, 
bibułki, gilzy i filtry do papierosów, przyrządy kieszonkowe 
do skręcania papierosów, podręczne nabijarki do tutek pa-
pierosowych, e-papierosy, płyny do e-papierosów, wyroby 
tytoniowe do podgrzewania.

(210) 508243 (220) 2019 12 18
(731) BREWCZYŃSKI DOMINIK SYLWESTER BERRY4U, 

Mykanów
(540) (znak słowny)
(540) berry4u
(510), (511) 31 owoce świeże - owoce borówki amerykań-
skiej.

(210) 508268 (220) 2019 12 19
(731) GREEK TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HELCOM 1992

(531) 27.07.01, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 26.04.06, 26.04.17, 
26.04.18

(510), (511) 29 owoce przetworzone, produkty żywnościo-
we z owoców, dżemy owocowe, dżem z wiśni, dżem z tru-
skawek, owoce mrożone, czarny bez mrożony, jagoda mro-
żona, jeżyna mrożona, malina mrożona, truskawka mrożona, 
żurawina mrożona, warzywa przetworzone, produkty żyw-
nościowe z warzyw, warzywa mrożone, papryka mrożona, 
pasty warzywne, pasty bakłażanowe, pasty pomidorowe, 
przeciery pomidorowe, pomidory suszone, owoce konser-
wowe, warzywa konserwowe, pomidory konserwowe, pa-
pryka konserwowa, papryka grillowana, warzywa suszone, 
przeciery warzywne i owocowe, galaretki, skórki owocowe, 
owoce kandyzowane, owoce w żelu, kostki bulionowe, kon-
centraty warzywne i owocowe, oliwa z oliwek, tłuszcze jadal-
ne, wyroby nabiałowe, wyroby mleczarskie, mięso, wyroby 
z mięsa, wyroby wędliniarskie, dziczyzna, drób, ryby, ryby 
konserwowe, gołąbki konserwowe, 30 cukier trzcinowy, ka-
sze, kasza gryczana, kasza jęczmienna, mąki, mąka grocho-
wa, mąka gryczana, mąka jaglana, mąka kokosowa, mąka ko-
nopna, mąka migdałowa, mąka słonecznikowa, mąka z dyni, 
makarony, muesli czekoladowe, muesli owocowe, muesli 
pełnoziarniste z owocami i orzechami, ryż biały, ryż brązowy, 
sosy pomidorowe, wyroby cukiernicze, dodatki cukiernicze, 
kremy cukiernicze, słodycze, chałwa, bakalie, wafle, rurki wa-
flowe, przyprawy, produkty pszczelarskie, kawa, herbata, ka-
kao, koncentraty do przygotowywania lodów, lody, owoce 
prażone, 31 świeże owoce i warzywa, płody rolne, ogrodowe 
i leśne, zboża i otręby, nasiona i orzechy, ziarna, 32 napoje 
bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owoco-
we, soki owocowe, soki warzywne, koncentraty do przygo-
towywania napojów, 35 sprzedaż owoców przetworzonych, 
konserwowych, suszonych i mrożonych, sprzedaż dżemów, 
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sprzedaż warzyw przetworzonych, konserwowych, suszo-
nych i mrożonych, sprzedaż past warzywnych, sprzedaż oli-
wy, sprzedaż kaszy, sprzedaż mąki, sprzedaż ryżu, sprzedaż 
wyrobów cukierniczych i słodyczy.

(210) 508290 (220) 2019 12 20
(731) KUNKE POLIGRAFIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Inowrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) memoX

(531) 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, deta-
licznej oraz za pośrednictwem Internetu (sklepy interneto-
we on-line), sprzedaż wysyłkowa i katalogowa w zakresie 
produktów branży poligraficznej, w tym w szczególności 
naklejek, w tym elektrostatycznych, wydruków na nośni-
kach: folii, tworzywach sztucznych i naturalnych, metalu, 
papierze, kartonie, tak by umożliwić konsumentom obej-
rzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, usługi 
opracowania graficznego do celów reklamowych, 40 usłu-
gi poligraficzne, usługi drukowania, usługi nanoszenia gra-
fiki na nośniki w szczególności na naklejki elektrostatyczne, 
folie, tworzywa sztuczne i naturalne, metale, papier, karton, 
tekturę, tekstylia, drukowanie szablonów, grawerowanie, 
opracowywanie i przetwarzanie on-line grafiki cyfrowej 
i drukowanie on-line obrazów cyfrowych.

(210) 508312 (220) 2019 12 20
(731) WIŚNIEWSKI MICHAŁ PERFEKT GROUP, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOREX ¥€$ TRADER

(531) 29.01.14, 27.05.01, 01.17.01, 01.17.25, 24.17.18
(510), (511) 41 szkolenia edukacyjne, skomputeryzowane 
szkolenia, szkolenia biznesowe, prowadzenie warsztatów 
[szkolenia], szkolenia dla dorosłych, nauczanie i szkolenia, 
szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia związane z fi-
nansami, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, 
edukacja, edukacja on-line z komputerowej bazy danych 
lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, kursy szkole-
niowe w dziedzinie finansów, publikowanie materiałów 
multimedialnych on-line, zapewnianie kursów szkolenio-
wych on-line.

(210) 508340 (220) 2019 12 20
(731) Albaugh Europe SARL, Lozanna, CH
(540) (znak słowny)
(540) DIPLOMAT
(510), (511) 5 preparaty i artykuły do tępienia szkodników, 
środki do tępienia robactwa, pestycydy, fungicydy, herbicy-
dy, insektycydy, preparaty chwastobójcze, płyny tworzące 
barierę chroniącą przed roślinami trującymi.

(210) 508360 (220) 2019 12 20
(731) WAMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Mysłowice

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.13, 26.13.01, 01.07.06, 01.07.12, 18.05.10
(510), (511) 41 udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyj-
nego, udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych, usługi 
rekreacyjne, świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, wypo-
życzanie zabawek, usługi placów zabaw, usługi dziecięcych 
placów zabaw, udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw 
dla dzieci, udostępnianie obszarów rekreacyjnych w posta-
ci placów zabaw dla dzieci, usługi rozrywkowe dla dzieci, 
świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, usługi rozryw-
kowe świadczone dla dzieci, wynajem dmuchanych domów 
do skakania, zapewnianie dmuchanych domów do skakania 
do celów rekreacyjnych, rozrywka, centra rozrywki, organi-
zowanie rozrywki, usługi rozrywkowe, ośrodki rozrywkowe, 
usługi parków rozrywki, prowadzenie parków rozrywki, infor-
macja o rozrywce, wynajmowanie maszyn rozrywkowych, 
organizacja imprez rozrywkowych, prowadzenie imprez roz-
rywkowych, przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, 
usługi w zakresie rozrywki, usługi w zakresie organizacji roz-
rywki, produkcja występów w parkach rozrywki, organizacja 
rozrywki na imprezy urodzinowe, rezerwacja miejsc na im-
prezy rozrywkowe, rezerwacja biletów na imprezy rozryw-
kowe, rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe, udostępnianie 
pomieszczeń do celów rozrywkowych, udostępnianie sprzę-
tu i obiektów rozrywkowych, wynajem maszyn i urządzeń 
rozrywkowych, obsługa gości na imprezach rozrywkowych, 
zarządzanie stroną artystyczną lokali rozrywkowych, usłu-
gi parków tematycznych i parków rozrywki, dostarczanie 
rozrywki w postaci nagranej muzyki, informacja o biletach 
na imprezy rozrywkowe, przygotowywanie efektów spe-
cjalnych w celach rozrywkowych, zapewnienie obiektów 
i sprzętu na potrzeby rozrywki, udostępnianie obiektów 
i sprzętu w parkach rozrywki, usługi w zakresie gier do ce-
lów rozrywkowych, rozrywka w postaci występów na żywo 
i występów osób przebranych w kostiumy, usługi edukacyj-
ne związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, 
usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, usługi edukacyjne 
dla dzieci w postaci grup zabaw, zajęcia zorganizowane dla 
dzieci w usług rozrywkowych lub edukacyjnych, świadcze-
nie usług edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci.

(210) 508383 (220) 2019 12 23
(731) AQUA NATURAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołaczkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) KoGo

(531) 27.05.01, 27.05.02
(510), (511) 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe 
wyciągi z owoców, esencje do produkcji napojów, koktajle 
bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane oraz inne na-
poje bezalkoholowe, napoje owocowe lub warzywne, napo-
je bezalkoholowe o smaku herbaty, bezalkoholowe napoje 
z soków, soki owocowe lub warzywne, syropy i inne prepa-
raty do produkcji napojów, lemoniada, napoje energetyzu-
jące, napoje izotoniczne, orzeźwiające, nektary, syrop do le-
moniady, syrop do napoju, napoje sportowe wzbogacane 
proteinami, pastylki do napojów gazowanych, woda pitna, 
woda mineralna, wody gazowane, napoje gazowane, woda 
sodowa, woda stołowa, woda lub woda sodowa o smaku 
jabłkowym, woda lub woda sodowa o smaku granatu, woda 
lub woda sodowa o smaku mojito, woda lub woda sodowa 
o smaku cytrynowym, woda lub woda sodowa z tlenem, 
soki owocowe jako napoje, soki warzywne jako napoje, sor-
bety jako napoje.

(210) 508395 (220) 2019 12 23
(731) KAŁUŻA-FREYRE DANUTA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kids’ Kitchen

(531) 01.15.13, 24.17.02, 26.01.06, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 
27.05.01, 29.01.11

(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
usługi edukacyjne dotyczące gotowania, kształcenie prak-
tyczne (pokazy) w zakresie gotowania, szkoła gotowania, 
prowadzenie studia kulinarnego, warsztaty kulinarne.

(210) 508397 (220) 2019 12 23
(731) Lorenz Snack-World Holding GmbH, HANOVER, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wolf Bergstrasse

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.02.03
(510), (511) 29 przekąski ziemniaczane wytłaczane, chipsy 
ziemniaczane, chipsy ziemniaczane w formie paluszków, prze-
kąski ziemniaczane, suszone owoce, przekąski na bazie owo-
ców, rodzynki, przekąski na bazie orzechów, orzechy suszone, 
orzechy prażone, orzechy pieczone, orzechy solone, orzechy 
przyprawione, orzechy prażone, orzechy preparowane, orze-
chy z przyprawami, powlekane orzeszki ziemne, powlekane 
orzechy laskowe, powlekane orzechy pistacjowe, mieszanki 
orzechów (do chrupania), suszone owoce, paluszki ziemnia-
czane, produkty strączkowe i inne produkty zawierające skro-
bię, produkty warzywne do spożycia w postaci przekąsek, 
30 mąka ziemniaczana do żywności, produkty zbożowe, prze-
kąski z granulek nieujęte w innych klasach wytwarzane przez 
smażenie w oleju lub innymi metodami gotowania, takimi jak 
konwekcja gorącym powietrzem lub w kuchence mikrofalo-
wej, produkty wypiekane, takie jak herbatniki solone, paluszki 
precle, herbatniki cebulowe lub serowe, krakersy, ciastka i her-
batniki odpowiednie do długotrwałego przechowywania, 
zwłaszcza twarde i miękkie herbatniki.

(210) 508402 (220) 2019 12 23
(731) WARSZAWSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.01.01, 03.01.16, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, aparatura naukowo-
-badawcza i dydaktyczna, oprogramowanie dla kompute-
rów, 16 wydawnictwa papierowe, publikacje o treści edu-
kacyjnej, podręczniki, książki, kalendarze, albumy, blankiety, 
broszury, druki, karty pocztowe, katalogi, koperty, materiały 
szkoleniowe i instruktażowe, notatniki, notesy, okładki, ob-
woluty, papier listowy, papeteria, skrypty, ulotki, 21 naczynia 
do picia, naczynia ceramiczne, naczynia stołowe, 25 ubrania, 
odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 usługi w zakresie edu-
kacji, nauki, kultury, sportu i rekreacji, organizowanie i pro-
wadzenie seminariów, sympozjów, konferencji, kongresów, 
zjazdów, warsztatów, organizowanie wystaw w celach kultu-
ralnych lub edukacyjnych, usługi wydawnicze, publikowanie 
książek i innych tekstów, tłumaczenia, wypożyczanie książek, 
usługi biblioteczne, 42 usługi w zakresie prac naukowo - ba-
dawczych, usługi w zakresie badań naukowych.

(210) 508412 (220) 2019 12 23
(731) GREL-SĘBA ANNA SEBADENT GABINETY 

DENTYSTYCZNE, Zalasewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sebadent gabinety dentystyczne
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(531) 05.03.11, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne.

(210) 508416 (220) 2019 12 23
(731) STANEK GRZEGORZ, Proszowice
(540) (znak słowny)
(540) FURGO
(510), (511) 1 żrące środki, kwasy, oczyszczanie (preparaty 
do -), beton (środki chemiczne do napowietrzania -), konser-
wacja betonu (środki do -), z wyjątkiem farb i olejów, prze-
mysł (preparaty chemiczne dla -), spoiwa (preparaty impre-
gnujące -), z wyjątkiem farb.

(210) 508441 (220) 2019 12 24
(731) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY 

IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, 
Bydgoszcz

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QUANTUMAGRARIAN

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 programy komputerowe.

(210) 508506 (220) 2019 12 27
(731) AVET PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hepavetcomplex suplement diety

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.07
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty leczni-
cze, witaminy i preparaty witaminowe, mineralne dodat-
ki do żywności w postaci suplementów, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wzbogacające organizm 
w niezbędne witaminy i mikroelementy, suplementy diety 
dla ludzi, dietetyczne środki spożywcze, substancje diete-
tyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów 
medycznych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki 
lecznicze, preparaty medyczne, materiały do leczenia zę-
bów, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrun-
kowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki od-
każające, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, 
medyczne preparaty do odchudzania, dietetyczne napary 
do celów medycznych, kapsułki odchudzające, dodatki 
dietetyczne w formie napojów, napoje stosowane w lecz-
nictwie, napoje witaminizowane, napoje z dodatkami die-
tetycznymi, preparaty dietetyczne do użytku medycznego, 
preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, pre-
paraty zmniejszające apetyt, suplementy diety do użytku 
dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, 
suplementy ziołowe w płynie, tabletki wspomagające od-
chudzanie, ziołowe suplementy diety dla osób i w szcze-
gólnych wymaganiach dietetycznych, żywność dietetycz-
na do celów leczniczych, żywność dla diabetyków, wszyst-
kie wyżej wymienione towary nie są przeznaczone dla  
zwierząt.

(210) 508508 (220) 2019 12 27
(731) AVET PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BERBERYS slim suplement diety

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.14, 26.04.22, 29.01.14
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty leczni-
cze, witaminy i preparaty witaminowe, mineralne dodat-
ki do żywności w postaci suplementów, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wzbogacające organizm 
w niezbędne witaminy i mikroelementy, suplementy diety 
dla ludzi, dietetyczne środki spożywcze, substancje diete-
tyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów 
medycznych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecz-
nicze, preparaty medyczne, materiały do leczenia zębów, 
żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, 
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, medycz-
ne preparaty do odchudzania, dietetyczne napary do celów 
medycznych, kapsułki odchudzające, dodatki dietetyczne 
w formie napojów, napoje stosowane w lecznictwie, napoje 
witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, pre-
paraty dietetyczne do użytku medycznego, preparaty wi-
taminowe w postaci suplementów diety, preparaty zmniej-
szające apetyt, suplementy diety do użytku dietetycznego, 
suplementy diety do użytku medycznego, suplementy zio-
łowe w płynie, tabletki wspomagające odchudzanie, ziołowe 
suplementy diety dla osób i w szczególnych wymaganiach 
dietetycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, 
żywność dla diabetyków, wszystkie wyżej wymienione to-
wary nie są przeznaczone dla zwierząt.

(210) 508509 (220) 2019 12 27
(731) AGIGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Milanówek
(540) (znak słowny)
(540) FRUTAKI BIO
(510), (511) 30 żelki.

(210) 508512 (220) 2019 12 27
(731) AVETPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Melatonina Plus suplement diety, zawiera substancje 

słodzące

(531) 26.04.22, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty leczni-
cze, witaminy i preparaty witaminowe, mineralne dodatki 
do żywności w postaci suplementów, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wzbogacające organizm 
w niezbędne witaminy i mikroelementy, suplementy 
diety dla ludzi, dietetyczne środki spożywcze, substan-
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cje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe 
do celów medycznych, zioła lecznicze, napary lecznicze, 
herbatki lecznicze, preparaty medyczne, materiały do le-
czenia zębów, żywność dla niemowląt, plastry, materia-
ły opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, 
środki odkażające, preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, medyczne preparaty do odchudzania, die-
tetyczne napary do celów medycznych, kapsułki odchu-
dzające, dodatki dietetyczne w formie napojów, napoje 
stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, na-
poje z dodatkami dietetycznymi, preparaty dietetyczne 
do użytku medycznego, preparaty witaminowe w posta-
ci suplementów diety, preparaty zmniejszające apetyt, 
suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy ziołowe w pły-
nie, tabletki wspomagające odchudzanie, ziołowe suple-
menty diety dla osób i w szczególnych wymaganiach die-
tetycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, 
żywność dla diabetyków, wszystkie wyżej wymienione 
towary nie są przeznaczone dla zwierząt.

(210) 508515 (220) 2019 12 27
(731) AVETPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) suplement diety Sinavet

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty leczni-
cze, witaminy i preparaty witaminowe, mineralne dodatki 
do żywności w postaci suplementów, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wzbogacające organizm 
w niezbędne witaminy i mikroelementy, suplementy 
diety dla ludzi, dietetyczne środki spożywcze, substan-
cje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe 
do celów medycznych, zioła lecznicze, napary lecznicze, 
herbatki lecznicze, preparaty medyczne, materiały do le-
czenia zębów, żywność dla niemowląt, plastry, materia-
ły opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, 
środki odkażające, preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, medyczne preparaty do odchudzania, die-
tetyczne napary do celów medycznych, kapsułki odchu-
dzające, dodatki dietetyczne w formie napojów, napoje 
stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, na-
poje z dodatkami dietetycznymi, preparaty dietetyczne 
do użytku medycznego, preparaty witaminowe w posta-
ci suplementów diety, preparaty zmniejszające apetyt, 
suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy ziołowe w pły-
nie, tabletki wspomagające odchudzanie, ziołowe suple-
menty diety dla osób i w szczególnych wymaganiach die-
tetycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, 
żywność dla diabetyków, wszystkie wyżej wymienione 
towary nie są przeznaczone dla zwierząt.

(210) 508544 (220) 2019 12 30
(731) KOŁODZIEJ TOMASZ, Ruda Śląska
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) MK CHŁODNICTWO

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 instalowanie oraz naprawa urządzeń klimaty-
zacyjnych.

(210) 508579 (220) 2019 12 30
(731) Beijing Genki Forest Beverage Co., Ltd., Pekin, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rán Cha

(531) 27.05.01, 28.19.99
(510), (511) 30 kawa, herbata, napoje na bazie herbaty, mro-
żona herbata, cukier, miód, wyroby cukiernicze, owies łuska-
ny, przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu, ryż, chip-
sy [produkty zbożowe], makaron, krakersy, lody, jogurt mro-
żony [lody spożywcze], przyprawy, napoje na bazie kawy.

(210) 508651 (220) 2020 01 02
(731) GROSZEWSKI TOMASZ, WASZAK BARTOSZ, 

GROSZEWSKI ŁUKASZ HOSTEAM SPÓŁKA CYWILNA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HT HosTeam

(531) 01.15.24, 26.01.03, 26.01.13, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.08, 
27.05.23, 29.01.15

(510), (511) 9 serwery plików, serwery sieciowe, serwery pocz-
ty elektronicznej, serwery do hostingu www, serwery w chmu-
rze, serwery komputerowych baz danych, 35 usługi reklamo-
we, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
zarządzanie bazami danych, skomputeryzowane zarządzanie 
bazami danych, zarządzanie komputerowymi bazami danych, 
kompilacja komputerowych baz danych, kompilacja informacji 
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie 
plikami, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnia-
nie ogłoszeń reklamowych, reklama radiowa, reklama on-line 
poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, re-
klama w czasopismach, reklama w czasopismach, broszurach 
i gazetach, dystrybucja materiałów reklamowych, promocja, re-
klama i marketing stron internetowych on-line, systematyzacja 
danych w komputerowych bazach danych, przetwarzanie, sys-
tematyzacja danych i zarządzanie nimi, powielanie dokumen-
tów, maszynopisanie, 38 udostępnianie komputerowej bazy 
danych, usługi telekomunikacyjne, usługi transmisji elektronicz-
nej i telekomunikacyjnej, wynajem czasu dostępu do serwera 
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baz danych, poczta elektroniczna, transmisja danych, wypoży-
czanie modemów, wypożyczanie komputerowych urządzeń 
i przyrządów łącznościowych, wypożyczanie urządzeń teleko-
munikacyjnych, wypożyczanie sprzętu telekomunikacyjnego, 
w tym telefonów i urządzeń faksujących, 42 projektowanie stron 
internetowych, instalowanie programów komputerowych, od-
zyskiwanie danych komputerowych, doradztwo dotyczące 
rozwijania systemów komputerowych, doradztwo w dziedzinie 
integracji systemów komputerowych, doradztwo w dziedzinie 
analizy systemów komputerowych, doradztwo dotyczące bez-
pieczeństwa komputerowego, doradztwo w zakresie oprogra-
mowania komputerowego, doradztwo w projektowaniu stron 
internetowych, doradztwo specjalistyczne dotyczące opro-
gramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projek-
towania stron internetowych, doradztwo w zakresie projekto-
wania sprzętu komputerowego, projektowanie i projektowanie 
graficzne do tworzenia stron WWW, usługi graficzne, rozwój 
sprzętu komputerowego, hosting serwerów, hosting stron  
internetowych.

(210) 508658 (220) 2020 01 03
(731) SOKÓŁ TOMASZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bionic ABUTMENT

(531) 27.05.01, 26.11.12, 29.01.13
(510), (511) 10 implanty protetyczne, implanty dentystycz-
ne, protezy dentystyczne, części protez dentystycznych, 
przyrządy do implantów protetycznych, 40 produkcja protez 
dentystycznych na zamówienie, 42 projektowanie i opraco-
wywanie protez.

(210) 508669 (220) 2020 01 03
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 ROTON KRWAWIĄCY ŻEL
(510), (511) 3 środki czyszczące do metalu.

(210) 508684 (220) 2020 01 03
(731) STRZAŁKA MONIKA FIRMA KONKRET,  

Góra Bałdrzychowska Kolonia
(540) (znak słowny)
(540) INDIAN BURGER
(510), (511) 43 restauracje, restauracje z grillem, kawiarnie, 
puby, bary, usługi kateringowe.

(210) 508708 (220) 2020 01 05
(731) ASFALT RECORDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ASFALT SHOP.PL

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.23, 24.17.25
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
on-line w zakresie muzyki, dostarczanie informacji bizne-
sowych i handlowych on-line, usługi sklepów detalicznych 
on-line obejmujące odzież, promowanie muzyki innych po-
przez dostarczanie portfolio on-line za pośrednictwem wi-
tryn internetowych.

(210) 508711 (220) 2020 01 05
(731) ASFALT RECORDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ASFALT
(510), (511) 43 restauracje, bary, pizzerie.

(210) 508733 (220) 2020 01 07
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ETNAVE
(510), (511) 33 wina.

(210) 508741 (220) 2020 01 07
(731) DIDIK ALEKSANDRA ORTODENT, Konstancin-Jeziorna; 

WIĘCKIEWICZ MARCIN MW GROUP, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ORTHO ESTHETICA
(510), (511) 35 sprzedaż artykułów stomatologicznych, 
w tym leków, kosmetyków stomatologicznych, preparatów 
do pielęgnacji zębów i dziąseł, płynów do czyszczenia zę-
bów, informacje handlowe i porady udzielane konsumen-
tom w zakresie: preparatów i produktów medycznych, ar-
tykułów pielęgnacyjnych, oraz preparatów stosowanych 
w stomatologii, ortodoncji oraz medycynie estetycznej, 
promocja zdrowia, 40 usługi technika dentystycznego, 
obróbka materiałów w zakresie usług techników denty-
stycznych, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe dotyczące 
zdrowia i higieny jamy ustnej oraz profilaktyki stomatolo-
gicznej, organizowanie sympozjów, wykładów, konferencji 
i zjazdów w celach edukacyjnych i szkoleniowych, zapew-
nianie kursów w dziedzinie stomatologii i ortodoncji, usługi 
w zakresie tworzenia standardów edukacyjnych w zakre-
sie stomatologii, ortodoncji i profilaktyki dentystycznej, 
wszystkie wyżej wymienione usługi edukacyjne i szkole-
niowe świadczone również przez Internet, 44 usługi klinik 
stomatologicznych, usługi klinik ortodontycznych, usługi 
w zakresie profilaktyki dentystycznej, usługi i konsultacje 
stomatologiczne, usługi i konsultacje w zakresie chirurgii 
stomatologicznej, usługi i konsultacje ortodontyczne, usłu-
gi pomocy dentystycznej, usługi i konsultacje w zakresie 
higieny i urody, usługi i konsultacje w zakresie zabiegów 
profilaktyki i higieny jamy ustnej, usługi i konsultacje w za-
kresie protetyki stomatologicznej, usługi i konsultacje w za-
kresie implantologii stomatologicznej, medyczne badania 
osób, medyczne usługi oceniania zdrowia i kondycji, usługi 
i konsultacje w zakresie stomatologii estetycznej, usługi do-
radztwa, informacyjne i konsultingowe w zakresie wszyst-
kich wyżej wymienionych usług.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 508742 (220) 2020 01 07
(731) KUC TOMASZ INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA LEKARSKA, Gdańsk
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RETINASTUDIO Centrum Siatkówki Oka

(531) 26.01.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 przeprowadzanie diagnozy chorób oczu, 
usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i le-
czeniem chorób oczu.

(210) 508748 (220) 2020 01 07
(731) OLSZÓWKA ŁUKASZ ANOVER, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) anover

(531) 26.02.01, 26.02.07, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 40 barwienie metali [nie malowanie], cynkowa-
nie metali, oksydowanie metali, galwanizowanie metali, in-
formacje o obróbce materiałów, kształtowanie elementów 
metalowych, obróbka skrawaniem części dla osób trzecich 
[usługi warsztatu mechanicznego], obróbka materiałów 
aluminiowych poprzez anodowanie, obróbka przemysłowa 
ścieków, usuwanie ścieków powstałych w procesach prze-
mysłowych, oczyszczanie ścieków przemysłowych, obróbka 
ścieków.

(210) 508757 (220) 2020 01 07
(731) DIDIK ALEKSANDRA ORTODENT, Konstancin-Jeziorna; 

WIĘCKIEWICZ MARCIN MW GROUP, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORTHO ESTHETICA KLINIKA STOMATOLOGICZNA

(531) 26.02.01, 26.11.01, 27.05.21, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż artykułów stomatologicznych, 
w tym leków, kosmetyków stomatologicznych, preparatów 
do pielęgnacji zębów i dziąseł, płynów do czyszczenia zę-
bów, informacje handlowe i porady udzielane konsumen-
tom w zakresie: preparatów i produktów medycznych, ar-
tykułów pielęgnacyjnych, oraz preparatów stosowanych 
w stomatologii, ortodoncji oraz medycynie estetycznej, 
promocja zdrowia, 40 usługi technika dentystycznego, ob-
róbka materiałów w zakresie usług techników dentystycz-
nych, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe dotyczące zdrowia 
i higieny jamy ustnej oraz profilaktyki stomatologicznej, or-
ganizowanie sympozjów, wykładów, konferencji i zjazdów 
w celach edukacyjnych i szkoleniowych, zapewnianie kur-
sów w dziedzinie stomatologii i ortodoncji, usługi w zakresie 
tworzenia standardów edukacyjnych w zakresie stomatolo-
gii, ortodoncji i profilaktyki dentystycznej, wszystkie wyżej 
wymienione usługi edukacyjne i szkoleniowe świadczone 

również przez Internet, 44 usługi klinik stomatologicznych, 
usługi klinik ortodontycznych, usługi w zakresie profilaktyki 
dentystycznej, usługi i konsultacje stomatologiczne, usługi 
i konsultacje w zakresie chirurgii stomatologicznej, usługi 
i konsultacje ortodontyczne, usługi pomocy dentystycznej, 
usługi i konsultacje w zakresie higieny i urody, usługi i konsul-
tacje w zakresie zabiegów profilaktyki i higieny jamy ustnej, 
usługi i konsultacje w zakresie protetyki stomatologicznej, 
usługi i konsultacje w zakresie implantologii stomatologicz-
nej, medyczne badania osób, medyczne usługi oceniania 
zdrowia i kondycji, usługi i konsultacje w zakresie stomato-
logii estetycznej, usługi doradztwa, informacyjne i konsultin-
gowe w zakresie wszystkich wyżej wymienionych usług.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 508760 (220) 2020 01 07
(731) MIĘDZYBRODZKIE MAKARONY DYBAŁ  

SPÓŁKA JAWNA, Międzybrodzie Bialskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOŚĆ W DOM MIĘDZYBRODZKIE MAKARONY 

Krajanka wałkowana 6 jajeczny ze świeżych jaj

(531) 07.01.09, 09.01.10, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 makarony, makaron jajeczny.

(210) 508827 (220) 2020 01 09
(731) INVEST-PRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 restauracje, kawiarnie, kafeterie, wynajmowa-
nie sal, usługi barowe, stołówki.

(210) 508836 (220) 2020 01 09
(731) SEVDI ISMAIL, Istambuł, TR
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) GREAT & WHITE yachting

(531) 03.09.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 odzież, odzież ze skóry i z imitacji skóry, 
odzież jeansowa, obuwie, nakrycia głowy, bielizna, kurtki, 
spodnie, bluzy, podkoszulki, koszule, płaszcze, swetry, suknie, 
sukienki, kostiumy, garsonki, spódnice, rajstopy, pończochy, 
skarpety, kapcie, rękawiczki, szaliki, czapki, chusty, szlafroki, 
bielizna osobista, piżamy, koszule nocne, odzież sportowa, 
ubrania dla dzieci, kostiumy do opalania i pływania, dresy.

(210) 508840 (220) 2020 01 09
(731) CIEŚLAK PAWEŁ P.P.H.U. POL-PAWEX, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIEROGARNIA Paweł i Gaweł

(531) 02.01.11, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 świeże pierogi, kluski, placki, paszteciki, żyw-
ność na bazie mąki, 43 usługi barowe, usługi restauracji, usłu-
gi w zakresie przygotowywania dań gotowych do spożycia 
na wynos i na miejscu, stołówki, kawiarnie.

(210) 508848 (220) 2020 01 09
(731) BIOVENA HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosme-
tyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia 
zębów, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki 

sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry i ma-
teriały opatrunkowe.

(210) 508857 (220) 2020 01 09
(731) UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA, 

Busko-Zdrój
(540) (znak słowny)
(540) MARCONI
(510), (511) 36 wynajem lokali, wynajem nieruchomości, 
41 organizowanie i prowadzenie konferencji, sympozjów, 
kongresów, seminariów, zjazdów, festiwali, koncertów, 
43 hotele, restauracje, bary, kawiarnie, 44 usługi sanatoryjne, 
szpitale, rehabilitacja, odnowa biologiczna, terapie relaksa-
cyjne.

(210) 508868 (220) 2020 01 10
(731) GLOBAL BEVERAGES ENTERPRISE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORIGINAL BREWED AND BOTTLED IN CZECH 

PREMIUM BREVING Zlatý Pramen PILSNER

(531) 05.07.02, 05.11.15, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.

(210) 508886 (220) 2020 01 10
(731) ŹRODOWSKI TOMASZ, Turobin
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.05, 29.01.13
(510), (511) 36 agencje ubezpieczeniowe, ubezpieczenio-
we usługi brokerskie, doradztwo ubezpieczeniowe, usługi 
informacyjne związane z ubezpieczeniem, pośrednictwo 
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ubezpieczeniowe, ubezpieczenia budynków, ubezpieczenia 
mieszkań, ubezpieczenia towarów, ubezpieczenia medycz-
ne, ubezpieczenia hipoteczne, ubezpieczenia biur, ubezpie-
czenia pojazdów, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpie-
czenia na życie, ubezpieczenia od wypadków, ubezpiecze-
nia podróżne, ubezpieczenia majątkowe (nieruchomości), 
zarządzanie ubezpieczeniami grupowymi, ubezpieczenia 
dla przedsiębiorców, administrowanie planami ubezpiecze-
niowymi, usługi ubezpieczeniowe dotyczące funduszy eme-
rytalnych, usługi informacyjne i konsultacyjne w zakresie 
ubezpieczeń i finansów.

(210) 508899 (220) 2020 01 13
(731) ZIEMAK SŁAWOMIR LA MANUEL, Rzgów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M LA MANUEL THE LABEL

(531) 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie.

(210) 508913 (220) 2020 01 13
(731) GALEC OLGA VERRI, Ostrowiec Świętokrzyski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STILI.PL

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 akcesoria na szyję, nakrycia głowy, obuwie, 
odzież, skórzane nakrycia głowy, daszki [nakrycia głowy], czap-
ki [nakrycia głowy], czepki damskie [nakrycia głowy], daszki 
przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], sportowe nakrycia głowy 
[inne niż kaski], golfy [odzież], chusty [odzież], odzież dziana, 
bliźniaki [odzież], swetry [odzież], odzież codzienna, poszetki 
[odzież], szorty [odzież], sztormiaki [odzież], odzież futrzana, 
daszki [odzież], kaptury [odzież], mufki [odzież], woalki, we-
lony [odzież], opaski na głowę [odzież], topy [odzież], odzież 
wieczorowa, odzież skórzana, szaliki [odzież], odzież damska, 
odzież tkana, body [odzież], odzież wełniana, odzież pluszo-
wa, odzież lniana, odzież jedwabna, odzież dziewczęca, odzież 
kaszmirowa, kurtki [odzież], paski [odzież], dzianina [odzież], 
kombinezony [odzież], gabardyna [odzież], futra [odzież], 
odzież wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia dla kobiet, ze-
stawy typu „bliźniak” [odzież], pulowery bez rękawów [odzież], 
dolne części ubrań [odzież], kurtki jako odzież sportowa, duże 
luźne kaptury [odzież], ocieplacze na ręce [odzież], odzież 
z imitacji skóry, odzież w stylu sportowym, gorsety [odzież, 
wyroby gorseciarskie], komplety odzieżowe ze spodenkami, 
odzież męska, damska i dziecięca, artykuły odzieżowe w stylu 
sportowym, odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, su-

kienki damskie, letnie sukienki, skórzane sukienki, sukienki skó-
rzane, cheongsams (chińskie sukienki), luźne sukienki ciążowe, 
sukienki ciążowe, damskie sukienki na uroczystości, luźne 
sukienki o prostym kroju, koszule, koszule codzienne, koszule 
sportowe, koszule zapinane, koszule eleganckie, tkane koszu-
le, koszule ciążowe, koszule sztruksowe, koszulki polo, koszule 
z kołnierzykiem, koszule z dzianiny, szerokie koszule wierzch-
nie, koszule z golfem, koszulki bez rękawów, koszulki z nadru-
kami, koszule niezapięte pod szyją, koszule z długimi rękawa-
mi, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, 
okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, koszule hawaj-
skie z guzikami z przodu, spodnie, spódnico-spodnie, spód-
nica-spodnie, spódnice, eleganckie spodnie, spodnie sztruk-
sowe, spodnie skórzane, spodnie ciążowe, bryczesy [spodnie], 
spodnie [nieformalne], krótkie spodnie, spodnie dresowe, 
spódnice golfowe, spódnico-spodenki, spódniczki baletowe, 
taśmy do spodni, spodnie pumpy [alladynki], spodnie ze stret-
chu, kostiumy ze spódnicą, spodniumy [kostiumy ze spodnia-
mi dla kobiet], spodnie do kolan [bryczesy], męskie i damskie 
kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, garnitury typu zoot suit 
[z workowatymi spodniami i długą, szeroką w ramionach 
marynarką], kombinezony, żakiety z dzianiny, swetry, swetry 
rozpinane, swetry polo, swetry marynarskie, swetry z golfem, 
swetry bez rękawów, swetry z półgolfem, swetry z okrągłym 
wykończeniem przy szyi, płaszcze, płaszcze skórzane, płaszcze 
wieczorowe, płaszcze plażowe, płaszcze futrzane, peleryny 
[płaszcze], płaszcze damskie, płaszcze kąpielowe, płaszcze zi-
mowe, płaszcze przeciwdeszczowe, grube płaszcze, płaszcze 
z bawełny, krótkie płaszcze [do samochodu], płaszcze i kurtki 
futrzane, płaszcze z materiału dżinsowego, kurtki, kurtki skó-
rzane, kurtki budrysówki, kurtki dżinsowe, kurtki dresowe, dłu-
gie kurtki, kurtki futrzane, kurtki puchowe, kurtki narciarskie, 
kurtki bluzy, grube kurtki, ocieplane kurtki, kurtki wierzchnie, 
kurtki dwustronne, kurtki pilotki, kurtki sportowe, krótkie kurtki 
ciepłe, ciepłe kurtki robocze, kurtki z rękawami, kurtki bez ręka-
wów, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, krótkie luźne kurt-
ki do pasa, dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], kurtki 
z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, apaszki [chust-
ki], chustki [apaszki], chustki na głowę, czapki wełniane, czapki 
futrzane, czapki bejsbolówki, czapki dziane, czapki z pompo-
nem, czapki bez daszków, czapki z daszkiem, czapki ze sztucz-
nego futra, kapelusze, kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze 
plażowe, kapelusze futrzane, kapelusze słomkowe, toczki [ka-
pelusze], cylindry [kapelusze], modne kapelusze, szale-tuby, 
chusty, szale na głowę, szale, szaliki, kaszmirowe szale, szaliki 
jedwabne, szale i etole, długie szale damskie, szale [tylko z try-
kotu], szale i chusty na głowę, szaliki do zawijania wokół szyi, 
bolerka, spodnie dziecięce, buty dziecięce, wyprawki dzie-
cięce [odzież], majtki dziecięce [odzież], kostiumy do użytku 
podczas dziecięcych zabaw przebieranych, obuwie, obuwie 
robocze, obuwie wojskowe, obuwie piłkarskie, obuwie gimna-
styczne, tenisówki [obuwie], obuwie lekkoatletyczne, obuwie 
sportowe, obuwie przeciwdeszczowe, obuwie codzienne, 
obuwie damskie, obuwie gumowe, obuwie wspinaczkowe, 
balerinki [obuwie], obuwie plażowe, wkładki [obuwie], obuwie 
rekreacyjne, obuwie na polowania, obuwie do golfa, obuwie 
do wspinaczki, obuwie dla mężczyzn, obuwie codziennego 
użytku, obuwie dla kobiet, obuwie dla niemowląt, obuwie 
do uprawiania sportów, obuwie do łowienia ryb, obuwie 
wykonane z drewna, obuwie na plażę, obuwie wykonane 
z winylu, obuwie dla rybaków, obuwie inne niż sportowe, ka-
losze (wkładane na obuwie], obuwie męskie i damskie, buty 
treningowe [obuwie sportowe], obuwie [z wyjątkiem obuwia 
ortopedycznego], buty tenisowe [obuwie sportowe], pasy 
do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], 
obuwie do celów rekreacji.



46 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT12/2020

(210) 508920 (220) 2020 01 13
 (310) MU/M/2019/029753 (320)  2019 07 23    (330) MU
(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(554) (znak przestrzenny)
(540) CYTRUSÓWKA

(531) 05.01.12, 05.07.12, 19.07.01, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo i napoje bezalkoholowe, 33 napoje al-
koholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 508922 (220) 2020 01 13
(731) CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mille BY cersanit

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 wyroby sanitarne z ceramiki, ceramika łazien-
kowa, bidety, kompakty WC, miski ustępowe, pisuary, sedesy, 
płuczki ustępowe, umywalki, postumenty i pół-postumenty 
do umywalek, baterie umywalkowe, kabiny natryskowe, bro-
dziki, natryski, krany, armatura sanitarna, wanny łazienkowe, 
zbiorniki do płuczek ustępowych, 20 meble łazienkowe, me-
blowe wyposażenie łazienek, półki, lustra.

(210) 508923 (220) 2020 01 13
(731) GALEC OLGA VERRI, Ostrowiec Świętokrzyski
(540) (znak słowny)
(540) Stili
(510), (511) 25 akcesoria na szyję, nakrycia głowy, obuwie, 
odzież, skórzane nakrycia głowy, daszki [nakrycia głowy], czap-
ki [nakrycia głowy], czepki damskie [nakrycia głowy], daszki 
przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], sportowe nakrycia głowy 
[inne niż kaski], golfy [odzież], chusty [odzież], odzież dziana, 
bliźniaki [odzież], swetry [odzież], odzież codzienna, poszetki 
[odzież], szorty [odzież], sztormiaki [odzież], odzież futrzana, 
daszki [odzież], kaptury [odzież], mufki [odzież], woalki, we-
lony [odzież], opaski na głowę [odzież], topy [odzież], odzież 

wieczorowa, odzież skórzana, szaliki [odzież], odzież damska, 
odzież tkana, body [odzież], odzież wełniana, odzież pluszo-
wa, odzież lniana, odzież jedwabna, odzież dziewczęca, odzież 
kaszmirowa, kurtki [odzież], paski [odzież], dzianina [odzież], 
kombinezony [odzież], gabardyna [odzież], futra [odzież], 
odzież wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia dla kobiet, ze-
stawy typu „bliźniak” [odzież], pulowery bez rękawów [odzież], 
dolne części ubrań [odzież], kurtki jako odzież sportowa, duże 
luźne kaptury [odzież], ocieplacze na ręce [odzież], odzież 
z imitacji skóry, odzież w stylu sportowym, gorsety [odzież, 
wyroby gorseciarskie], komplety odzieżowe ze spodenkami, 
odzież męska, damska i dziecięca, artykuły odzieżowe w stylu 
sportowym, odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, su-
kienki damskie, letnie sukienki, skórzane sukienki, sukienki skó-
rzane, cheongsams (chińskie sukienki), luźne sukienki ciążowe, 
sukienki ciążowe, damskie sukienki na uroczystości, luźne 
sukienki o prostym kroju, koszule, koszule codzienne, koszule 
sportowe, koszule zapinane, koszule eleganckie, tkane koszu-
le, koszule ciążowe, koszule sztruksowe, koszulki polo, koszule 
z kołnierzykiem, koszule z dzianiny, szerokie koszule wierzch-
nie, koszule z golfem, koszulki bez rękawów, koszulki z nadru-
kami, koszule niezapięte pod szyją, koszule z długimi rękawa-
mi, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, 
okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, koszule hawaj-
skie z guzikami z przodu, spodnie, spódnico-spodnie, spód-
nica-spodnie, spódnice, eleganckie spodnie, spodnie sztruk-
sowe, spodnie skórzane, spodnie ciążowe, bryczesy [spodnie], 
spodnie [nieformalne], krótkie spodnie, spodnie dresowe, 
spódnice golfowe, spódnico-spodenki, spódniczki baletowe, 
taśmy do spodni, spodnie pumpy [alladynki], spodnie ze stret-
chu, kostiumy ze spódnicą, spodniumy [kostiumy ze spodnia-
mi dla kobiet], spodnie do kolan [bryczesy], męskie i damskie 
kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, garnitury typu zoot suit 
[z workowatymi spodniami i długą, szeroką w ramionach 
marynarką], kombinezony, żakiety z dzianiny, swetry, swetry 
rozpinane, swetry polo, swetry marynarskie, swetry z golfem, 
swetry bez rękawów, swetry z półgolfem, swetry z okrągłym 
wykończeniem przy szyi, płaszcze, płaszcze skórzane, płaszcze 
wieczorowe, płaszcze plażowe, płaszcze futrzane, peleryny 
[płaszcze], płaszcze damskie, płaszcze kąpielowe, płaszcze zi-
mowe, płaszcze przeciwdeszczowe, grube płaszcze, płaszcze 
z bawełny, krótkie płaszcze [do samochodu], płaszcze i kurtki 
futrzane, płaszcze z materiału dżinsowego, kurtki, kurtki skó-
rzane, kurtki budrysówki, kurtki dżinsowe, kurtki dresowe, dłu-
gie kurtki, kurtki futrzane, kurtki puchowe, kurtki narciarskie, 
kurtki bluzy, grube kurtki, ocieplane kurtki, kurtki wierzchnie, 
kurtki dwustronne, kurtki pilotki, kurtki sportowe, krótkie kurtki 
ciepłe, ciepłe kurtki robocze, kurtki z rękawami, kurtki bez ręka-
wów, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, krótkie luźne kurt-
ki do pasa, dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], kurtki 
z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, apaszki [chust-
ki], chustki [apaszki], chustki na głowę, czapki wełniane, czapki 
futrzane, czapki bejsbolówki, czapki dziane, czapki z pompo-
nem, czapki bez daszków, czapki z daszkiem, czapki ze sztucz-
nego futra, kapelusze, kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze 
plażowe, kapelusze futrzane, kapelusze słomkowe, toczki [ka-
pelusze], cylindry [kapelusze], modne kapelusze, szale-tuby, 
chusty, szale na głowę, szale, szaliki, kaszmirowe szale, szaliki 
jedwabne, szale i etole, długie szale damskie, szale [tylko z try-
kotu], szale i chusty na głowę, szaliki do zawijania wokół szyi, 
bolerka, spodnie dziecięce, buty dziecięce, wyprawki dzie-
cięce [odzież], majtki dziecięce [odzież], kostiumy do użytku 
podczas dziecięcych zabaw przebieranych, obuwie, obuwie 
robocze, obuwie wojskowe, obuwie piłkarskie, obuwie gimna-
styczne, tenisówki [obuwie], obuwie lekkoatletyczne, obuwie 
sportowe, obuwie przeciwdeszczowe, obuwie codzienne, 
obuwie damskie, obuwie gumowe, obuwie wspinaczkowe, 
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balerinki [obuwie], obuwie plażowe, wkładki [obuwie], obuwie 
rekreacyjne, obuwie na polowania, obuwie do golfa, obuwie 
do wspinaczki, obuwie dla mężczyzn, obuwie codziennego 
użytku, obuwie dla kobiet, obuwie dla niemowląt, obuwie 
do uprawiania sportów, obuwie do łowienia ryb, obuwie 
wykonane z drewna, obuwie na plażę, obuwie wykonane 
z winylu, obuwie dla rybaków, obuwie inne niż sportowe, ka-
losze [wkładane na obuwie], obuwie męskie i damskie, buty 
treningowe [obuwie sportowe], obuwie [z wyjątkiem obuwia 
ortopedycznego], buty tenisowe [obuwie sportowe], pasy 
do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], 
obuwie do celów rekreacji.

(210) 509041 (220) 2020 01 15
(731) TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) ZATOXIN RINSE, atraumatyczny irygator do płukania 

zatok i nosa
(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) 509137 (220) 2020 01 17
(731) SZCZECHOWICZ-SZUK DOMINIKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kassaji

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.11, 
26.11.12, 26.13.01

(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, 
nielecznicze środki do czyszczenia zębów, produkty perfu-
meryjne, olejki eteryczne, środki wybielające i inne substan-
cje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, 
szorowania i ścierania: chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, chusteczki nasączane preparatami do usuwania 
makijażu, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, 
mydła, mydła przeciwpotne do stóp, preparaty do demaki-
jażu, pumeks, soda krystaliczna do czyszczenia, soda wybie-
lająca, środki czyszczące do higieny intymnej (nielecznicze), 
waciki nasączone środkami do demakijażu, wybielacze (od-
barwiacze) do celów kosmetycznych, 41 nauczanie, kształ-
cenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 44 usługi 
medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny 
i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, 
ogrodnictwem i leśnictwem.

(210) 509141 (220) 2020 01 17
(731) Intersnack Group GmbH & Co. KG, Düsseldorf, DE
(540) (znak słowny)
(540) felix Długo Prażone
(510), (511) 29 wytłoczone i granulowane lub w inny spo-
sób wytworzone lub przetworzone produkty warzywne 
i ziemniaczane, pieczone, suszone, solone, przyprawiane, 
powlekane i przetworzone orzechy, orzechy nerkowce, 
orzechy pistacjowe, migdały, orzechy ziemne, orzechy ko-
kosowe (wiórki), owoce i warzywa konserwowane, suszone 
i gotowane, wyciągi z alg i wodorostów do celów spożyw-
czych, wyroby imbirowe będące suszonymi owocami, masło 
orzechowe, 30 wytłoczone i granulowane lub w inny sposób 
wytworzone lub przetworzone tapioka, maniok, ryż, kukury-
dza, pszenica lub inne produkty zbożowe, wyroby imbirowe 
będące wyrobami cukierniczymi i galaretkami owocowymi, 
słone ciastka i precle, batoniki muesli, składające się głów-
nie z orzechów, suszonych owoców, przetworzonych ziaren 
zbóż, czekolada i produkty czekoladowe, sosy, 31 nieprze-
tworzone orzechy, orzechy nerkowca, orzechy pistacjowe, 
migdały, orzechy ziemne i ziarna, algi i wodorosty do celów 
spożywczych dla ludzi.

(210) 509155 (220) 2020 01 17
(731) WYDAWNICTWO C. H. BECK SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) legalis C.H.BECK

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, software, pu-
blikacje elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, 
płyty CD/CDR/CDRW/DVD/DVDR/DVDRW, karty magnetycz-
ne, karty z pamięcią, karty z mikroprocesorem, audiowizu-
alne urządzenia do nauki, sprzęt komputerowy, urządzenia 
do przetwarzania informacji, interfejsy komputerowe, 41 pu-
blikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publiko-
wanie książek, publikowanie tekstów [innych niż teksty re-
klamowe], 45 badania prawne, usługi prawnicze, doradztwo 
prawne, usługi wsparcia prawnego, usługi w zakresie pomo-
cy prawnej, usługi w zakresie przygotowywania dokumen-
tów prawnych, dostarczanie informacji prawnych, pomoc 
prawna przy tworzeniu umów, profesjonalne usługi dorad-
cze dotyczące zagadnień prawnych.

(210) 509158 (220) 2020 01 17
(731) WYDAWNICTWO C. H. BECK SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BeckOK Komentarze zawsze aktualne
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(531) 03.07.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, software, pu-
blikacje elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, 
płyty CD/CDR/CDRW/DVD/DVDR/DVDRW, karty magnetycz-
ne, karty z pamięcią, karty z mikroprocesorem, audiowizu-
alne urządzenia do nauki, sprzęt komputerowy, urządzenia 
do przetwarzania informacji, interfejsy komputerowe, 41 pu-
blikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publiko-
wanie książek, publikowanie tekstów [innych niż teksty re-
klamowe], 45 badania prawne, usługi prawnicze, doradztwo 
prawne, usługi wsparcia prawnego, usługi w zakresie pomo-
cy prawnej, usługi w zakresie przygotowywania dokumen-
tów prawnych, dostarczanie informacji prawnych, pomoc 
prawna przy tworzeniu umów, profesjonalne usługi dorad-
cze dotyczące zagadnień prawnych.

(210) 509159 (220) 2020 01 17
(731) WYDAWNICTWO C. H. BECK SPÓŁKA 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, software, pu-
blikacje elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, 
płyty CD/CDR/CDRW/DVD/DVDR/DVDRW, karty magnetycz-
ne, karty z pamięcią, karty z mikroprocesorem, audiowizu-
alne urządzenia do nauki, sprzęt komputerowy, urządzenia 
do przetwarzania informacji, interfejsy komputerowe, 41 pu-
blikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publiko-
wanie książek, publikowanie tekstów [innych niż teksty re-
klamowe], 45 badania prawne, usługi prawnicze, doradztwo 
prawne, usługi wsparcia prawnego, usługi w zakresie pomo-
cy prawnej, usługi w zakresie przygotowywania dokumen-
tów prawnych, dostarczanie informacji prawnych, pomoc 
prawna przy tworzeniu umów, profesjonalne usługi dorad-
cze dotyczące zagadnień prawnych.

(210) 509165 (220) 2020 01 17
(731) WYDAWNICTWO C. H. BECK SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ius.focus

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, software, pu-
blikacje elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, 
płyty CD/CDR/CDRW/DVD/DVDR/DVDRW, karty magnetycz-
ne, karty z pamięcią, karty z mikroprocesorem, audiowizu-
alne urządzenia do nauki, sprzęt komputerowy, urządzenia 
do przetwarzania informacji, interfejsy komputerowe, 41 pu-
blikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publiko-
wanie książek, publikowanie tekstów [innych niż teksty re-
klamowe], 45 badania prawne, usługi prawnicze, doradztwo 
prawne, usługi wsparcia prawnego, usługi w zakresie pomo-
cy prawnej, usługi w zakresie przygotowywania dokumen-

tów prawnych, dostarczanie informacji prawnych, pomoc 
prawna przy tworzeniu umów, profesjonalne usługi dorad-
cze dotyczące zagadnień prawnych.

(210) 509167 (220) 2020 01 17
(731) WYDAWNICTWO C. H. BECK SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iuscase C.H.BECK

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, software, 
publikacje elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki 
danych, płyty CD/CDR/CDRW/DVD/DVDR/DVDRW, karty 
magnetyczne, karty z pamięcią, karty z mikroprocesorem, 
audiowizualne urządzenia do nauki, sprzęt komputerowy, 
urządzenia do przetwarzania informacji, interfejsy kompu-
terowe, 41 publikacje elektroniczne on-line książek i pe-
riodyków, publikowanie książek, publikowanie tekstów 
[innych niż teksty reklamowe], 45 badania prawne, usługi 
prawnicze, doradztwo prawne, usługi wsparcia prawne-
go, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi w zakresie 
przygotowywania dokumentów prawnych, dostarcza-
nie informacji prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu 
umów, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagad-
nień prawnych.

(210) 509169 (220) 2020 01 17
(731) WYDAWNICTWO C. H. BECK SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B C.H.BECK

(531) 04.03.99, 26.01.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, software, 
publikacje elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki 
danych, płyty CD/CDR/CDRW/DVD/DVDR/DVDRW, karty 
magnetyczne, karty z pamięcią, karty z mikroprocesorem, 
audiowizualne urządzenia do nauki, sprzęt komputerowy, 
urządzenia do przetwarzania informacji, interfejsy kompu-
terowe, 41 publikacje elektroniczne on-line książek i pe-
riodyków, publikowanie książek, publikowanie tekstów 
[innych niż teksty reklamowe], 45 badania prawne, usługi 
prawnicze, doradztwo prawne, usługi wsparcia prawne-
go, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi w zakresie 
przygotowywania dokumentów prawnych, dostarcza-
nie informacji prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu 
umów, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagad-
nień prawnych.

(210) 509172 (220) 2020 01 17
(731) WYDAWNICTWO C. H. BECK SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) B C H BECK BECK KRS System Informacji 
Gospodarczej

(531) 04.03.99, 29.01.13, 26.01.02, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, software, pu-
blikacje elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, 
płyty CD/CDR/CDRW/DVD/DVDR/DVDRW, karty magnetyczne, 
karty z pamięcią, karty z mikroprocesorem, audiowizualne urzą-
dzenia do nauki, sprzęt komputerowy, urządzenia do prze-
twarzania informacji, interfejsy komputerowe, 41 publikacje 
elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie 
książek, publikowanie tekstów [innych niż teksty reklamo-
we], 45 badania prawne, usługi prawnicze, doradztwo praw-
ne, usługi wsparcia prawnego, usługi w zakresie pomocy 
prawnej, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów 
prawnych, dostarczanie informacji prawnych, pomoc praw-
na przy tworzeniu umów, profesjonalne usługi doradcze do-
tyczące zagadnień prawnych.

(210) 509173 (220) 2020 01 17
(731) WYDAWNICTWO C. H. BECK SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B C.H.BECK

(531) 04.03.99, 26.01.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, software, pu-
blikacje elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, 
płyty CD/CDR/CDRW/DVD/DVDR/DVDRW, karty magnetyczne, 
karty z pamięcią, karty z mikroprocesorem, audiowizualne urzą-
dzenia do nauki, sprzęt komputerowy, urządzenia do prze-
twarzania informacji, interfejsy komputerowe, 41 publikacje 
elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie 
książek, publikowanie tekstów [innych niż teksty reklamo-
we], 45 badania prawne, usługi prawnicze, doradztwo praw-
ne, usługi wsparcia prawnego, usługi w zakresie pomocy 
prawnej, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów 
prawnych, dostarczanie informacji prawnych, pomoc praw-
na przy tworzeniu umów, profesjonalne usługi doradcze do-
tyczące zagadnień prawnych.

(210) 509177 (220) 2020 01 17
(731) WYDAWNICTWO C. H. BECK SPÓŁKA 

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

(540) beck akademia konferencje szkolenia e-learning

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, software, pu-
blikacje elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, 
płyty CD/CDR/CDRW/DVD/DVDR/DVDRW, karty magnetycz-
ne, karty z pamięcią, karty z mikroprocesorem, audiowizu-
alne urządzenia do nauki, sprzęt komputerowy, urządzenia 
do przetwarzania informacji, interfejsy komputerowe, 41 pu-
blikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publiko-
wanie książek, publikowanie tekstów [innych niż teksty re-
klamowe], 45 badania prawne, usługi prawnicze, doradztwo 
prawne, usługi wsparcia prawnego, usługi w zakresie pomo-
cy prawnej, usługi w zakresie przygotowywania dokumen-
tów prawnych, dostarczanie informacji prawnych, pomoc 
prawna przy tworzeniu umów, profesjonalne usługi dorad-
cze dotyczące zagadnień prawnych.

(210) 509180 (220) 2020 01 17
(731) WYDAWNICTWO C. H. BECK SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) legalis księgowość kadry biznes

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, software, pu-
blikacje elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, 
płyty CD/CDR/CDRW/DVD/DVDR/DVDRW, karty magnetyczne, 
karty z pamięcią, karty z mikroprocesorem, audiowizualne urzą-
dzenia do nauki, sprzęt komputerowy, urządzenia do prze-
twarzania informacji, interfejsy komputerowe, 41 publikacje 
elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie 
książek, publikowanie tekstów [innych niż teksty reklamo-
we], 45 badania prawne, usługi prawnicze, doradztwo praw-
ne, usługi wsparcia prawnego, usługi w zakresie pomocy 
prawnej, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów 
prawnych, dostarczanie informacji prawnych, pomoc praw-
na przy tworzeniu umów, profesjonalne usługi doradcze do-
tyczące zagadnień prawnych.

(210) 509201 (220) 2020 01 20
(731) CANPOLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CANPOLAND
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(531) 01.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 balsamy zawierające substancje lecznicze, die-
tetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, 
dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczne 
dodatki do żywności dietetyczne środki spożywcze do ce-
lów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane 
do celów medycznych, dodatki dietetyczne w formie napo-
jów, dodatki witaminowe i mineralne, dodatki witaminowe 
w płynie, drażetki [lekarstwa], ekstrakty roślinne do celów 
farmaceutycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów 
leczniczych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, far-
maceutyki i naturalne środki lecznicze, farmaceutyczne sło-
dycze, farmaceutyczne produkty dermatologiczne, guma 
do żucia do celów medycznych, kapsułki do celów leczni-
czych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki że-
latynowe na produkty farmaceutyczne, konopie indyjskie 
do celów medycznych, kremy do ciała do użytku farmaceu-
tycznego, kremy lecznicze, kremy farmaceutyczne, leczniczy 
spray do jamy ustnej, lekarstwa, leki dla ludzi, leki wydawane 
bez recepty, mieszaniny farmaceutyczne, nalewki do celów 
medycznych, napoje witaminizowane, napoje stosowane 
w lecznictwie, narkotyki do celów medycznych, nieoczysz-
czone leki w naturalnej formie, olejki lecznicze, płyny do ce-
lów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne dla ludzi, 
preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, preparaty 
i substancje lecznicze, preparaty i substancje farmaceutycz-
ne, preparaty medyczne, preparaty ziołowe do celów me-
dycznych, psychotropy, spraye lecznicze, suplementy diety 
dla ludzi, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, suplementy 
diety, suplementy diety w płynie, suplementy diety i prepa-
raty dietetyczne, suplementy diety do użytku medycznego, 
suplementy ziołowe, syropy do użytku farmaceutycznego, 
tłuszcze do celów medycznych, wywary do celów farmaceu-
tycznych, wyciągi z roślin leczniczych, wyciągi z ziół leczni-
czych, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane.

(210) 509203 (220) 2020 01 20
(731) GUSTAB DARIUSZ AGENCJA REKLAMY I PROMOCJI 

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

(210) 509211 (220) 2020 01 20
(731) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nutka naturalnie polska

(531) 24.17.12, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 3 nielecznicze antyperspiranty, dezodoranty 
i antyperspiranty, antyperspiranty w aerozolach, antyperspi-
ranty do użytku osobistego, olejki aromatyczne, olejki mine-
ralne, balsamy inne niż do celów medycznych, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do demaki-
jażu, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła dezodorujące 
i dezynfekujące oraz przeciwpotne, preparaty do golenia, 
preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, prepa-
raty do makijażu, odświeżacze do ust w aerozolu, prepara-

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

(210) 509219 (220) 2020 01 20
(731) SAGAN GRZEGORZ ZBIGNIEW BLUEMOOR, Oświęcim
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GREENERGY

(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 przekąski na bazie owoców, batony prote-
inowe, batony na bazie owoców, chrupki owocowe, chrupki 
ziemniaczane, orzechy preparowane, migdały spreparowa-
ne, 30 batony, czekolada, batony zbożowe, batony muesli, 
musy deserowe, przekąski na bazie zbóż, cukierki, cukierki 
w formie pastylek, słodycze w postaci cukierków, napoje 
na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie czeko-
lady, miód, chleb bezdrożdżowy, chleb bezglutenowy, chleb.

(210) 509248 (220) 2020 01 21
(731) DYNAMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów
(540) (znak słowny)
(540) FREQSEM
(510), (511) 9 programy komputerowe: systemy operacyj-
ne dla komputerów, programy dla urządzeń mobilnych, 
systemy operacyjne dla urządzeń mobilnych, gry w formie 
programów komputerowych, komputery, urządzenia kom-
puterowe mobilne, urządzenia mobilne łączności bezprze-
wodowej, smartfony, 16 książki, czasopisma, foldery, katalogi, 
raporty, druki, 28 gry logiczne i strategiczne, konsolowe gry 
komputerowe i gry wideo, gry planszowe, 35 badania i ana-
lizy rynkowe, badania i analizy zachowań konsumentów, 
profilowanie konsumentów, badania i analizy odbioru rekla-
my, ocena przekazu reklamowego, doradztwo w sprawach 
reklamy, doradztwo w sprawach public relations, badania 
i analizy biznesowe, doradztwo w sprawach gospodarczych, 
badania i analizy ekonomiczne, usługi reklamowe, usługi po-
zycjonowania towarów na rynku, usługi public relations, sys-
tematyzowanie i wyszukiwanie danych w komputerowych 
bazach danych, 41 publikowanie elektroniczne z dostępem 
on-line, działalność edukacyjna, organizowanie i prowadze-
nie wykładów, seminariów, konferencji, organizowanie spo-
tkań biznesowych, zjazdów, 42 badania naukowe w zakresie 
analizy i statystyki językowej, badania naukowe w zakresie 
lingwistyki stosowanej, badania naukowe w zakresie odbio-
ru informacji i reklamy, badania naukowe w zakresie biznesu 
i gospodarki, badania naukowe ekonomiczne, opracowywa-
nie programów komputerowych.

(210) 509271 (220) 2020 01 21
(731) SARIVO BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków; SARIVO INFRASTRUKTURA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) SARIVO

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 dachówki esówki metalowe, dachówki meta-
lowe, pokrycia dachowe metalowe, drobne wyroby metalo-
we, drut aluminiowy, drut kolczasty, drut metalowy [z metali 
nieszlachetnych], drut ze stali, drut ze stopów metali nieszla-
chetnych [z wyjątkiem drutu topikowego], drzwi metalowe, 
drzwi wahadłowe metalowe, formy, kołki do ścian, metalo-
we, kołki metalowe, kominowe trzony metalowe, kominy 
metalowe, konstrukcje metalowe, konstrukcje metalowe 
(szkielety ramowe) [budownictwo], liny metalowe, liny stalo-
we, listwy metalowe, listwy profilowane metalowe dla bu-
downictwa, listwy profilowe metalowe dla budownictwa, 
metale nieszlachetne i ich stopy, metale nieszlachetne suro-
we lub półprzetworzone, metale samozapalne, metale 
w formie sproszkowanej [metale sproszkowane], metale 
w postaci folii lub proszku do drukarek 3D, metalowe rampy 
dla pojazdów, metalowe rury odpływowe, metalowe zaciski 
do rur, metalowe zasuwy do drzwi, ogrodzenia metalowe, 
okiennice metalowe, okładziny metalowe [budowlane], okła-
dziny metalowe [konstrukcyjne i budowlane], okna metalo-
we, okna skrzynkowe metalowe, okna żaluzjowe metalowe, 
okucia do drzwi metalowe, okucia stosowane w budownic-
twie, metalowe, osłony do rur metalowe, panele konstrukcyj-
ne metalowe, płytki metalowe do użytku w budownictwie, 
płytki podłogowe metalowe, płyty chodnikowe metalowe, 
płyty do drzwi metalowe, płyty kotwiące, płyty metalowe, 
prefabrykowane konstrukcje metalowe, pręty [słupki] ogro-
dzeniowe metalowe, pręty stalowe walcowane na gorąco, 
pręty stalowe wyższej jakości, rurociągi zasilające metalowe, 
rurowe przewody metalowe, rury i rurki ze stali, rury ścieko-
we metalowe, słupy metalowe, słupy metalowe [elementy 
konstrukcyjne], słupy ogłoszeniowe metalowe, słupy telegra-
ficzne metalowe, stal surowa lub półprzetworzona, stopy 
stali, sygnalizacja nieświetlna i niemechaniczna [metalowa], 
szalunki do betonu metalowe, szkieletowe rusztowania me-
talowe, szkielety metalowe [budownictwo], szyny metalowe, 
ścianki z pali, metalowe [palisady], śruby do łączenia przewo-
dów metalowe, śruby metalowe, uliczne kanały ściekowe 
metalowe, wsporniki metalowe dla budownictwa, zbiorniki 
metalowe, zbrojeniowe materiały do betonu metalowe, 
złączki rur metalowe, znaki drogowe nieświecące, niemecha-
niczne metalowe, rudy żelaza, 19 asfalt, asfaltowe nawierzch-
nie, balustrady niemetalowe, baraki, beton, betonowe ele-
menty budowlane, bitumiczne powłoki dachowe, bitumicz-
ne wyroby dla budownictwa, budowlane konstrukcje nie-
metalowe, cegły, cement, deski [drewno budowlane], deski 
podłogowe, deski podłogowe [drewniane], domy z prefa-
brykatów [zestawy do montażu], drewno budowlane, drew-
no częściowo obrobione, drewno na profile, drewno obro-
bione, materiały do budowy i pokryć dróg, materiały wiążące 
do naprawy dróg, dźwigary niemetalowe, elementy budow-
lane niemetalowe w postaci płyt, elementy krawędziowe 
do kształtowania terenu z tworzyw sztucznych, elementy 
wykończeniowe budowlane niemetalowe, formy odlewni-
cze niemetalowe, gips [materiał budowlany], glina, glina ce-
glarska, granit, granulat szklany do znakowania dróg, wyroby 
kamieniarskie, materiały wiążące do produkcji kamienia, ka-
mień, kamień budowlany, kamień żużlowy, karton budowla-
ny, karton z miazgi drzewnej do użytku w budownictwie, 
kątowniki niemetalowe, kruszywo klinkierowe, kostka bruko-
wa drewniana, kratownice niemetalowe, kreda [surowiec], 
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krokwie dachowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe nieme-
talowe, listwy niemetalowe, łupek, łupki dachowe, dachów-
ka łupkowa, łupkowy proszek, magnezjowy cement, margiel 
wapienny, marmur, maszty [słupy] niemetalowe, maszty fla-
gowe niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, ma-
teriały do pokryć nawierzchni drogowych, mozaiki dla bu-
downictwa, nadproża niemetalowe, nawierzchnie tłucznio-
we, niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, niemetalo-
we płytki ścienne, niemetalowe ramy do okien szklanych, 
niemetalowe słupy, ogniotrwała glina, ogniotrwałe materiały 
budowlane, niemetalowe, ogniotrwałe powłoki cementowe, 
okienne szkło, z wyjątkiem stosowanego w pojazdach, 
okiennice niemetalowe, okładziny drewniane, parapety 
okienne niemetalowe, parkiety, piasek, z wyjątkiem piasku 
formierskiego, piaskowiec dla budownictwa, płoty, parkany 
niemetalowe, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, 
płyty brukowe, niemetalowe, płyty budowlane niemetalo-
we, płyty cementowe, płyty do brukowania wykonane z ma-
teriałów niemetalowych, pokrycia dachowe niemetalowe 
zawierające baterie słoneczne, pokrycia dachowe z gontów, 
pokrycia ścienne nie z metalu, porfir [kamień], powłoki [ma-
teriały budowlane], profile niemetalowe dla budownictwa, 
profile niemetalowe do gzymsów, rurociągi zasilające, nie-
metalowe, rury spustowe niemetalowe, rury sztywne nieme-
talowe [budownictwo], rury drenażowe niemetalowe, rury 
kamionkowe, rury wodociągowe niemetalowe, rusztowania 
niemetalowe, rynny dachowe niemetalowe, stopnie scho-
dów niemetalowe, schody niemetalowe, siding winylowy 
[materiały budowlane], słupy cementowe, słupy niemetalo-
we dla budownictwa, słupy niemetalowe dla linii elektro-
energetycznych, słupy ogłoszeniowe niemetalowe, słupy te-
legraficzne niemetalowe, smoła, smoła węglowa, szalówki 
[ciesielstwo], szalunki niemetalowe do betonu, szkło bez 
odpryskowe, szkło budowlane, szkło emaliowane, do celów 
budowlanych, szkło okienne do użytku w budownictwa, 
szkło płaskie walcowane [okienne] do użytku w budownic-
twie, sztuczny kamień, ścianki działowe niemetalowe, ścianki 
szczelne niemetalowe, świecąca kostka brukowa, tłuczeń, 
trzcina do użytku w budownictwie, tuf wapienny, tynk, ulicz-
ne kanały ściekowe niemetalowe, wapień, wapno, pokrywy 
do włazów niemetalowe, wykończeniowe elementy da-
chów, niemetalowe, zaprawy budowlane, zbiorniki murowa-
ne, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, znaki drogowe 
nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, żużel [materiał 
budowlany], żwir, 35 analizy kosztów, audyt działalności go-
spodarczej, badania biznesowe, badania dotyczące działal-
ności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie 
biznesu, doradztwo w zakresie organizacji działalności go-
spodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie za-
rządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania per-
sonelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów 
handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, nego-
cjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trze-
cich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, 
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowy-
mi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, reklama, tymczasowe zarządzanie przedsiębior-
stwem, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodar-
czej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 
usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi 
w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów 
i usług dla innych przedsiębiorstw], wsparcie administracyj-
ne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów bu-
dowlanych, 37 asfaltowanie, budowa fabryk, budowa falo-

chronów, budowa i konserwacja rurociągów, budowa i na-
prawa magazynów, budowa stoisk i sklepów targowych, 
budownictwo, budownictwo podwodne, budownictwo 
portowe, ciesielstwo, czyszczenie budynków od wewnątrz, 
czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie i naprawa 
kotłów, czyszczenie kominów, czyszczenie okien, czyszcze-
nie pojazdów, instalacja i naprawa sprzętu ochrony przeciw-
powodziowej, instalacja narzędzi na placach budowy, insta-
lacja konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa 
alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa 
pieców, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, in-
stalowanie i naprawa wind, instalowanie oraz naprawa urzą-
dzeń klimatyzacyjnych, izolowanie budynków, konserwacja 
basenów, konsultacje budowlane, malowanie, malowanie 
lub naprawa znaków, montaż drzwi i okien, montaż i napra-
wa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i na-
prawa instalacji grzewczych, montaż rusztowań, murarstwo, 
mycie, nadzór budowlany, naprawa linii wysokiego napięcia, 
naprawa pomp, naprawy podwodne, odśnieżanie, rozbiórka 
budynków, tapetowanie, tynkowanie, układanie kabli, ukła-
danie nawierzchni drogowych, usługi dekarskie, usługi do-
radztwa budowlanego, usługi hydrauliczne, uszczelnianie 
budynków, wiercenie studni, wynajem buldożerów, wyna-
jem koparek, wynajem pomp do drenażu, wynajem sprzętu 
do oczyszczania dróg, wynajem żurawi, wypożyczanie ma-
szyn do czyszczenia, zamiatanie dróg, 39 dostawa towarów, 
fracht [przewóz towarów], informacja o transporcie, logistyka 
transportu, przewóz samochodami ciężarowymi, transport, 
wynajem samochodów, 40 frezowanie, niszczenie odpadów 
i śmieci, obróbka [przetwarzanie] odpadów, obróbka drew-
na, obróbka metali, odlewanie metali, recykling odpadów 
i śmieci, ścieranie, usługi spawalnicze, usuwanie warstw na-
wierzchniowych, uzdatnianie wody [oczyszczanie wody], 
wytwarzanie energii, 42 badania geologiczne, badania tech-
niczne, badania w dziedzinie budownictwa, badania w dzie-
dzinie spawania, doradztwo w zakresie oszczędności energii, 
projektowanie budowlane, projektowanie urbanistyczne, 
usługi architektoniczne, usługi doradcze w dziedzinie tech-
nologii, usługi inżynieryjne, usługi kartograficzne, usługi kon-
sultacyjne dotyczące architektury.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 509275 (220) 2020 01 21
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice Parcela

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

(210) 509309 (220) 2020 01 22
(731) STANKOVIĆ IVANA DERMEA DERMATOLOGIA 

I MEDYCYNA ESTETYCZNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STREFA INTYMNA w DERMEA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.09.01, 04.05.21
(510), (511) 3 kosmetyki, środki i preparaty kosmetyczne: 
środki i preparaty kosmetyczne do wypełniania zmarszczek, 
usuwania defektów i schorzeń skóry u ludzi, maski kosme-
tyczne, peelingi kosmetyczne do twarzy i ciała, dezodoranty 
i środki przeciw poceniu, antyperspiranty, olejki eteryczne, 
środki i preparaty do kąpieli, olejki i sole kosmetyczne do ką-
pieli, mydła i płyny myjące, środki i preparaty do mycia i pie-
lęgnacji rąk i stóp, środki i preparaty do mycia, pielęgnacji 
i ochrony włosów, środki do koloryzacji i stylizacji włosów, 
środki do makijażu i demakijażu, środki do pielęgnacji, ochro-
ny i malowania paznokci, środki do usuwania lakierów, środki 
do golenia i po goleniu, środki do depilacji, środki do higieny 
intymnej zawarte w tej klasie, środki do opalania i chroniące 
przed promieniowaniem ultrafioletowym, środki do samo-
opalania, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej: środki 
do czyszczenia i wybielania zębów, 5 produkty i preparaty 
farmaceutyczne mające zastosowanie w dermatologii, ko-

smetyce i kosmetologii, preparaty farmaceutyczne przeciw 
zakażeniom skóry, preparaty farmaceutyczne do leczenia cho-
rób przenoszonych drogą płciową, preparaty farmaceutyczne 
do leczenia chorób zakaźnych, produkty i preparaty leczni-
cze do pielęgnacji, mycia i ochrony skóry, włosów i paznokci, 
produkty i preparaty dermatologiczne, produkty i preparaty 
farmaceutyczne stosowane w medycynie estetycznej, prepa-
raty farmaceutyczne do wypełniania zmarszczek, usuwania 
defektów i schorzeń skóry u ludzi, lecznicze preparaty złusz-
czające do skóry, produkty i preparaty lecznicze do pielęgna-
cji skóry, sole do kąpieli do celów medycznych, suplementy 
diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety przeznaczone 
do polepszania stanu skóry, włosów i paznokci do celów lecz-
niczych, środki lecznicze przeciw poceniu się, 16 publikacje 
drukowane, materiały reklamowe drukowane, materiały szko-
leniowe, wszystkie wyżej wymienione z zakresu medycyny, 
medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, dermatologii, 
kosmetologii, kosmetyki, odżywiania, dietetyki, pielęgnacji 
ciała, ochrony zdrowia i urody, 35 usługi sprzedaży kosmety-
ków, produktów i preparatów medycznych, substancji diete-
tycznych i suplementów diety, aparatów, urządzeń i instru-
mentów medycznych, 41 edukacja i szkolenia w dziedzinie 
ochrony zdrowia i urody, usługi edukacji w zakresie medycyny, 
medycyny estetycznej, dermatologii, kosmetologii, kosmety-
ki, urody odżywiania, dietetyki, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, semi-
nariów, konkursów, warsztatów, kursów z zakresu medycyny, 
medycyny estetycznej, dermatologii, kosmetologii, kosme-
tyki, odżywiania, dietetyki, pielęgnacji ciała, ochrony zdrowia 
i urody w celach edukacyjnych i rozrywkowych, usługi two-
rzenia publikacji multimedialnych i internetowych, publiko-
wanie książek i tekstów innych niż reklamowe, publikowanie 
tekstów on-line z zakresu medycyny, medycyny estetycznej, 
dermatologii, kosmetologii, kosmetyki, odżywiania, dietetyki, 
pielęgnacji ciała, ochrony zdrowia i urody, udostępnianie pu-
blikacji on-line z zakresu medycyny, medycyny estetycznej, 
dermatologii, kosmetologii, kosmetyki, odżywiania, dietetyki, 
pielęgnacji ciała, ochrony zdrowia i urody, 44 usługi medycz-
ne, usługi medyczne w zakresie dermatologii i medycyny es-
tetycznej, usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób 
skóry, zabiegi z zakresu dermatologii estetycznej i ogólnej, chi-
rurgii ambulatoryjnej i chirurgii plastycznej, usługi diagnostyki 
medycznej [testy i analizy], analizy medyczne do diagnostyki 
i leczenia ludzi, usługi w zakresie diagnostyki chorób zakaź-
nych, chorób przenoszonych drogą płciową, usługi w zakresie 
szczepień, usługi laseroterapii: konsultacje medyczne, usługi 
w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi kosmetyczne, 
usługi w zakresie zabiegów kosmetycznych, upiększających, 
pielęgnacyjnych, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, 
usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne u zakresie wyżej 
wymienionych usług.

(210) 509326 (220) 2020 01 22
(731) GRABOWSKI JAROSŁAW JERRIBO, Olkusz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FP
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.11, 26.04.11, 26.04.18, 26.03.04
(510), (511) 3 perfumy i produkty perfumeryjne, mieszaniny 
zapachowe, wody toaletowe, wody zapachowe, zestawy ko-
smetyków, 35 publikowanie tekstów reklamowych, pomoc 
w zakresie planowania działalności gospodarczej, zarządza-
nie działalnością gospodarczą, promocja sprzedaży, usługi 
sprzedaży w tym sprzedaży on-line związane z perfumami, 
produktami perfumeryjnymi, produktami kosmetycznymi 
i pielęgnacyjnymi, usługi reklamowe, marketingowe i pro-
mocyjne, promocyjne usługi handlowe, przygotowywa-
nie handlowych tekstów reklamowych, promocja, reklama 
i marketing stron internetowych on-line, usługi reklamowe 
mające na celu promowanie handlu elektronicznego, wy-
dawanie ulotek reklamowych, reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, usłu-
gi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem  
Internetu.

(210) 509353 (220) 2020 01 23
(731) P & W Invest Vermögensverwaltungsgesellschaft 

m.b.H., Salzburg, AT
(540) (znak słowny)
(540) CETTAFLOC
(510), (511) 1 środki chemiczne dla przemysłu, produkty 
chemiczne przeznaczone dla przemysłu, w szczególności 
środki pomocnicze do flokulacji, sedymentacji i koagulacji, 
materiały do filtrowania i środki pomocnicze do filtrowa-
nia w postaci płynów, past lub postaci stałej oraz tabletek 
lub proszków, produkty chemiczne do uzdatniania wody, 
w szczególności wody do kąpieli, wody szarej, wody pitnej, 
9 sprzęt elektroniczny, sprzęt komputerowy i urządzenia 
do uzdatniania wody, w tym instalacje do mierzenia, regu-
lacji i dozowania oraz dozymetry, sprzęt kontrolny do mie-
rzenia jakości wody i do monitorowania parametrów ope-
racyjnych oraz urządzenia sygnalizacyjne, do nagrywania, 
magazynowania, transmisji, przekształcania, monitorowania 
i/lub urządzenia do regulowania parametrów do uzdatniania 
wody, 37 usługi konserwacji, serwisowania, naprawy i mon-
tażu instalacji uzdatniających wodę i ich części, oraz urzą-
dzeń do inżynierii środowiska, czyszczenie, w szczególności 
filtrów, instalacji do uzdatniania wody i instalacji do inżynierii 
środowiska, regeneracja materiałów do filtrowania w filtrach, 
urządzeniach do zmiękczania wody, wymiennikach jonów 
i instalacjach do inżynierii środowiska.

(210) 509362 (220) 2020 01 23
(731) JAMROŻY MAŁGORZATA, Ińsko
(540) (znak słowny)
(540) GAJA HORNBY
(510), (511) 9 muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych 
publikacji tekstowych i obrazowych umieszczone na nośni-
kach, muzyka cyfrowa do pobrania z komputerowej bazy 
danych lub Internetu, muzyka cyfrowa do pobrania udo-
stępniana w witrynach internetowych MP3, muzyka cyfrowa 
do pobrania dostarczana z witryn internetowych MP3, mu-
zyka cyfrowa do pobrania dostarczana z Internetu, nagrania 
video z muzyką do pobrania, muzyka cyfrowa (ładowalna), 
dostarczana z Internetu, muzyka cyfrowa do pobrania z In-
ternetu, nagrane płyty kompaktowe z muzyką, nagranie wi-
deo z muzyką, muzyka cyfrowa do pobrania, dyski optyczne 
z muzyką, płyty kompaktowe z muzyką.

(210) 509376 (220) 2020 01 23
(731) BRODZIAK KAMIL, Ożarów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) pland MAX

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 22 liny, liny niemetalowe, niemetalowe pasy 
do transportu ładunków, pasy niemetalowe do transportu 
ładunków, plandeki, pokrowce na pojazdy [plandeki], siatki 
do żywienia zwierząt, siatki maskujące, sieci, sznurek do pa-
kowania, sznurek niemetalowy do owijania lub wiązania, 
sznurki, sznurki na sieci, sznury do pakowania, taśmy nieme-
talowe do owijania i związywania, wiązadła do snopów, wią-
zadła niemetalowe do celów rolniczych, worki do transportu 
i przechowywania materiałów w dużych ilościach.

(210) 509377 (220) 2020 01 23
(731) TRAVELPLANET.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) travelplanet.pl

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 promocja [reklama] podróży, promowanie 
towarów i usług osób trzecich, w tym za pośrednictwem 
globalnych sieci komputerowych i komunikacyjnych, 
promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, 
na rzecz stron trzecich, promowanie usług ubezpieczenio-
wych w imieniu osób trzecich, reklama, w tym reklama 
za pośrednictwem telefonu i reklama on-line za pośred-
nictwem sieci komputerowej umożliwiająca klientom 
dogodne obejrzenie i porównanie towarów i usług osób 
trzecich, usługi marketingowe w dziedzinie podróży, usłu-
gi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek interne-
towych, dostarczanie informacji konsumentom na temat 
towarów i usług, handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom w wyborze towarów i usług, pośrednictwo 
w działalności handlowej dla osób trzecich, pośrednictwo 
w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trze-
cich, przygotowanie i zawieranie transakcji handlowych 
na rzecz osób trzecich, świadczenie usług porównania cen 
on-line, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostar-
czanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci 
telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, 
usługi porównywania cen, usługi w zakresie zamówień 
na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie zamówień on-line, 
zarządzanie działalnością hoteli dla osób trzecich, dostar-
czanie informacji porównawczych w zakresie cen pokojów 
hotelowych, usługi informacyjne i doradcze dla konsumen-
tów w zakresie wyboru nabywanych usług takich jak zakup 
kart podarunkowych, usługi informacyjne w zakresie działal-
ności gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej 
bazy danych lub Internetu, pomoc w zakresie działalności 
gospodarczej związana z organizowaniem przedsiębiorstw 
na zasadach franchisingu, pomoc przy zakładaniu przedsię-
biorstw w ramach franchisingu, pomoc przy prowadzeniu 
franszyz, pomoc w zakresie działalności gospodarczej do-
tycząca franchisingu, pomoc w zarządzaniu biznesowym 
w ramach kontraktu franczyzowego, 39 świadczenie usług 
turystycznych, usługi agencji podróży i rezerwacji, usługi 
agencji podróży w zakresie organizowania podróży waka-
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cyjnych, usługi agencji podróży polegające na organizowa-
niu podróży, w tym transportu podróżnych, usługi agencji 
rezerwującej podróże, usługi biura turystycznego w celu 
rezerwacji podróży, usługi biura podróży, mianowicie do-
konywanie rezerwacji i zamówień na transport, organizo-
wanie podróży, organizowanie wycieczek, planowanie, or-
ganizowanie i rezerwowanie podróży za pomocą środków 
elektronicznych, usługi przewodników turystycznych, usłu-
gi rezerwacji biletów na podróż, usługi rezerwacji biletów 
lotniczych, usługi rezerwacji podróży turystycznych, usługi 
rezerwacji podróży lotniczych, usługi rezerwacji w zakresie 
podróży drogą morską, usługi rezerwacji w zakresie po-
dróży drogą lądową, usługi rezerwacji w zakresie, środków 
transportu, podróży i wczasów, w tym wczasów zorgani-
zowanych, wypożyczanie pojazdów, udzielanie informacji 
dotyczących podróży, udzielanie informacji dotyczących 
transportu pasażerskiego, udzielanie informacji na temat 
przylotów i odlotów, udzielanie informacji związanych 
z planowaniem i rezerwowaniem podróży liniami lotniczy-
mi za pomocą środków elektronicznych, udzielanie infor-
macji związanych z podróżami i transportem za pomocą 
środków elektronicznych, udzielanie informacji związanych 
z planowaniem i rezerwowaniem podróży i transportu 
za pomocą środków elektronicznych, usługi informacyj-
ne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru na-
bywanych usług takich jak rezerwacja biletów lotniczych, 
imprezy turystyczne, wycieczki, wynajem samochodów, 
41 rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, informacja 
o wypoczynku i imprezach rozrywkowych, w szczególno-
ści kulturalnych i sportowych, zwłaszcza z wykorzystaniem 
Internetu, informacja o rekreacji, organizacja konkursów 
w dziedzinie rozrywki, organizowanie gier i konkursów, 
prowadzenie konkursów w Internecie, organizacja szkoleń, 
usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], rezerwacja 
miejsc na imprezy rozrywkowe, usługi w zakresie obozów 
wakacyjnych [rozrywka], organizowanie obozów spor-
towych, publikowanie katalogów dotyczących podróży, 
publikowanie katalogów dotyczących turystyki, 43 usługi 
pośredników turystycznych, agentów turystycznych i biur 
turystycznych w zakresie rezerwacji i organizowania zakwa-
terowania dla podróżnych, w szczególności w hotelach, do-
mach turystycznych, motelach, pensjonatach, kwaterach, 
na terenach kempingowych, świadczone zwłaszcza z wy-
korzystaniem Internetu, usługi rezerwacji zakwaterowania 
na wakacje, tymczasowe zakwaterowanie, organizowanie 
zakwaterowania dla wczasowiczów i turystów, organizo-
wanie zakwaterowania w hotelach, rezerwacja hotelowa 
na rzecz osób trzecich, rezerwacja miejsc na kempingach, 
rezerwacja miejsc w pensjonatach i hotelach, rezerwowa-
nie tymczasowego zakwaterowania w postaci domów 
wakacyjnych, usługi w zakresie rezerwacji pokojów ho-
telowych, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempin-
gowego, świadczenie usług informacyjnych dotyczących 
zakwaterowania dla podróżnych oraz usług agencyjnych 
w zakresie rezerwacji zakwaterowania dla podróżnych, 
udostępnianie informacji on-line dotyczących rezerwacji 
hotelowych, usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwa-
terowania w hotelach, usługi rezerwacji hoteli świadczone 
za pośrednictwem Internetu, informacja na temat hoteli, 
ocena zakwaterowania wakacyjnego, usługi informacyjne 
i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywa-
nych usług takich jak rezerwacja miejsc noclegowych.

(210) 509378 (220) 2020 01 23
(731) FAMET SPÓŁKA AKCYJNA, Kędzierzyn-Koźle
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) MONOLITH baffle

(531) 26.04.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 kondensatory pary [części maszyn], wymien-
niki ciepła [części maszyn], podgrzewacze wody [części ma-
szyn], urządzenia do odzyskiwania ciepła [części maszyn], 
9 reaktory chemiczne, 11 reaktory jądrowe, wymienniki 
ciepła, palniki, bojlery i podgrzewacze, podgrzewacze po-
wietrza, ogrzewacze powietrza, instalacje grzewcze do po-
wietrza, podgrzewacze wody, instalacje podgrzewacze, 
urządzenia do ogrzewania, rekuperatory do wstępnego 
ogrzewania powietrza do spalania w systemach grzewczych 
z wykorzystaniem gorących gazów spalinowych, instalacje 
do odzyskiwania ciepła z powietrza, urządzenia do odzyski-
wania ciepła z powietrza, zasobniki ciepła, zasobniki ciepłej 
wody, regeneratory ciepła, akumulatory ciepła, pompy cie-
pła, zasobniki pary, generatory pary, instalacje do wytwa-
rzania pary, urządzenia do wytwarzania pary, kondensatory 
gazu, inne niż części maszyn, kondensatory chłodnicze.

(210) 509382 (220) 2020 01 23
(731) BRODZIAK KAMIL, Ożarów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGRO BULL

(531) 03.04.04, 03.04.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 bębny [części maszyn], brony, brzeszczoty pił 
[części maszyn], czopy [części maszyn], czółenka [części ma-
szyn], dławnice [części maszyn], koła maszyn, korby [części 
maszyn], krążki [części maszyn], kultywatory [maszyny], le-
miesze pługów, łańcuchy do podnośników [części maszyn], 
łożyska [części maszyn], łożyska kulkowe, łożyska przeciw-
cierne do maszyn, maszynowe koła zamachowe, maszyno-
wy mechanizm przekładniowy, maszyny do uprawiania zie-
mi do użytku rolniczego, maszyny rolnicze, miechy [części 
maszyn], młotki [części maszyn], narzędzia [części maszyn], 
narzędzia rolnicze, inne niż o napędzie ręcznym, noże [części 
maszyn], obudowy łożysk do maszyn, osłony maszyn, ostrza 
[części maszyn], ostrza do kosiarek, ostrza do sieczkarni, pasy 
do maszyn, pierścienie smarujące [części maszyn], pługi, po-
dajniki [części maszyn], pompy [części maszyn lub silników], 
prowadnice do maszyn, przecinaki do maszyn, przekładnie 
do maszyn, przetrząsacze do siana, skrzynki [części maszyn], 
smarownice [części maszyn], sprężyny [części maszyn], 
sprzęgła wałów [maszyny], szpule [części maszyn], uchwyty 
[części maszyn], uchwyty do ostrzy [części maszyn], wieszaki 
[części maszyn], zawory [części maszyn], zawory [części ma-
szyn lub silników], zawory klapowe [części maszyn], zgrabiar-
ki, zmotoryzowane kultywatory.
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(210) 509384 (220) 2020 01 23
(731) BRODZIAK KAMIL, Ożarów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RADIATORE

(531) 15.01.17, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 chłodnice do silników, podgrzewacze wody 
[części maszyn], pompy [części maszyn lub silników], pompy 
[maszyny], wentylatory do silników, wymienniki ciepła [czę-
ści maszyn].

(210) 509393 (220) 2020 01 24
(731) SMOLEŃSKA GRAŻYNA, Trępnowy
(540) (znak słowny)
(540) ECOEU
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikalia-
mi do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrod-
nictwie, usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemika-
liami do stosowania w rolnictwie, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnic-
twie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla 
zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla 
zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzę-
tem rolniczym, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze sprzętem rolniczym, usługi doradcze dotyczące pro-
mocji sprzedaży, doradztwo, konsultacje i pomoc w za-
kresie reklamy, marketingu i promocji, organizowanie im-
prez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, 
promocyjnych i reklamowych, udostępnianie powierzch-
ni reklamowej, usługi marketingowe za pośrednictwem 
wyszukiwarek internetowych, doradztwo marketingowe 
w zakresie mediów społecznościowych, usługi konsultacji 
biznesowych w branży rolniczej, udzielanie informacji do-
tyczących działalności gospodarczej w zakresie przemysłu 
rolniczego, 42 hosting portali internetowych, programo-
wanie oprogramowania do portali internetowych, chatro-
omów, linii chatów i forów internetowych, projektowanie 
portali sieciowych, projektowanie, tworzenie, hosting 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
tworzenie, projektowanie, opracowywanie i utrzymywa-
nie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, projek-
towanie, zarządzanie i nadzór forum dyskusyjnych on-line, 
usługi badawcze w zakresie rolnictwa, usługi informacyj-
ne dotyczące bezpieczeństwa nawozów stosowanych 
w rolnictwie, usługi informacyjne dotyczące bezpieczeń-
stwa substancji chemicznych stosowanych w rolnictwie, 
specjalistyczne usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie 
chemii rolniczej, usługi w zakresie oceniania skuteczności 
rolniczych środków chemicznych.

(210) 509449 (220) 2020 01 25
(731) KWIATKOWSKI TOMASZ JANUSZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) DOM studio RÓŻ

(531) 07.01.24, 05.05.01, 24.17.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe.

(210) 509476 (220) 2020 01 27
(731) PROSTAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROSTAF

(531) 26.04.12, 27.05.01
(510), (511) 9 okulary, okulary ochronne, okulary przeciw-
słoneczne, oprawki do okularów, woreczki na okulary, etui 
na okulary, futerały na okulary, etui na okulary przeciwsło-
neczne, okulary do uprawiania sportu, okulary ochronne 
do ochrony oczu, okulary ochronne do uprawiania sportu, 
okulary- optyka, 35 usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: okulary, usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: okulary 
ochronne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: okulary przeciwsłoneczne, usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
oprawki do okularów, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: woreczki na okulary, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
etui na okulary, usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: etui na okulary, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: futerały 
na okulary, usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: etui na okulary przeciwsłoneczne, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: okulary do uprawiania sportu, usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: okulary ochronne 
do uprawiania sportu, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: okulary- optyka, usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: okulary, 
usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: okulary ochronne, usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: okulary przeciwsłoneczne, 
usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: oprawki do okularów, usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: woreczki na okulary, 
usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: etui 
na okulary, usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: etui na okulary, usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: futerały na okulary, 
usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
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duktami: etui na okulary przeciwsłoneczne, usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: okulary 
do uprawiania sportu, usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: okulary ochronne do ochrony 
oczu, usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: okulary ochronne do uprawiania sportu, usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
okulary- optyka.

(210) 509477 (220) 2020 01 27
(731) BLUE IRIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLUE IRIS

(531) 26.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 okulary, okulary ochronne, okulary przeciw-
słoneczne, oprawki do okularów, woreczki na okulary, etui 
na okulary, futerały na okulary, etui na okulary przeciwsło-
neczne, okulary do uprawiania sportu, okulary ochronne 
do ochrony oczu, okulary ochronne do uprawiania sportu, 
okulary- optyka, 35 usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: okulary, usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: okulary 
ochronne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: okulary przeciwsłoneczne, usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
oprawki do okularów, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: woreczki na okulary, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
etui na okulary, usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: etui na okulary, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: futerały 
na okulary, usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: etui na okulary przeciwsłoneczne, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: okulary do uprawiania sportu, usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: okulary ochronne 
do uprawiania sportu, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: okulary- optyka, usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: okulary, 
usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: okulary ochronne, usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: okulary przeciwsłoneczne, 
usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: oprawki do okularów, usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: woreczki na okulary, 
usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: etui 
na okulary, usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: etui na okulary, usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: futerały na okulary, 
usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: etui na okulary przeciwsłoneczne, usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: okulary 
do uprawiania sportu, usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: okulary ochronne do ochrony 
oczu, usługi handlu hurtowego związane z następującymi 

produktami: okulary ochronne do uprawiania sportu, usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
okulary- optyka.

(210) 509485 (220) 2020 01 27
(731) A.P.H. TRADE s.r.o., Bansky Bystrica, SK
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPERŁODZIE PL

(531) 18.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 łodzie.

(210) 509493 (220) 2020 01 27
(731) MŁYŃSKA ANNA STUDIO PROJEKTOWE EFIMED, 

Zabrze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EFIMED

(531) 24.11.07, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 25 odzież.

(210) 509503 (220) 2020 01 28
(731) DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, KROTOSZYN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SŁONECZNA ŁĄKA

(531) 01.03.01, 06.07.25, 03.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mleko i wyroby z mleka, masło, śmietana, 
kefir, jogurt, jogurty z dodatkiem owoców, serwatka, napo-
je na bazie mleka, mleczne desery, desery mleczne z do-
datkiem owoców, desery mleczne z dodatkiem owoców 
i płatków zbożowych, desery mleczne wielosmakowe, twa-
róg, twarogi wielosmakowe, twarogi z dodatkiem owoców, 
twarogi z dodatkiem ziół i przypraw, sery, sery żółte, sery 
z dodatkami smakowymi oraz przetworzonymi warzywami, 
ziołami, grzybami.
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(210) 509525 (220) 2020 01 28
(731) ELEKTROGIEŁDA SZ. ŻACZKIEWICZ, M. KARLIŃSKI 

SPÓŁKA JAWNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Elektrogiełda

(531) 01.15.03, 24.15.01, 27.05.01
(510), (511) 35 administrowanie sprzedażą, usługi zarzą-
dzania sprzedażą, administrowanie i organizacja usług 
sprzedaży wysyłkowej, pozyskiwanie kontraktów na kupno 
i sprzedaż towarów, pośrednictwo w kontraktach na kup-
no i sprzedaż produktów, usługi pośrednictwa i doradztwa 
handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadcze-
nia, usługi w zakresie administrowania działalnością gospo-
darczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych 
za pomocą Internetu, promocja sprzedaży, 36  wynajem nie-
ruchomości, wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem 
pomieszczeń handlowych, wynajem biur do coworkingu, 
39 wynajem przestrzeni parkingowej dla pojazdów, wyna-
jem garaży i miejsc parkingowych, 42 projektowanie przy-
rządów, projektowanie narzędzi, projektowanie produktów, 
projektowanie techniczne, projektowanie maszyn przemy-
słowych, projektowanie układów scalonych, projektowanie 
maszyn specjalistycznych, projektowanie sprzętu kompute-
rowego, projektowanie produktów przemysłowych, projek-
towanie metod produkcji, projektowanie oprogramowania 
sterowników, projektowanie komputerowych urządzeń 
peryferyjnych, projektowanie naukowe i technologiczne, 
projektowanie transformatorów elektromagnetycznych 
na zamówienie, projektowanie induktorów elektromagne-
tycznych na zamówienie, projektowanie instalacji i urządzeń 
przemysłowych, projektowanie i planowanie techniczne 
elektrowni, oceny techniczne związane z projektowaniem, 
projektowanie urządzeń i przyrządów mechanicznych, elek-
tromechanicznych i optoelektronicznych.

(210) 509537 (220) 2020 01 28
(731) CRACOW ROYAL CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowny)
(540) AMALIA BRASSERIE
(510), (511) 43 usługi restauracji, restauracji samoobsługo-
wych, snack-barów, przygotowywanie dań (żywność i napo-
je) na zamówienie oraz ich dostawa, usługi kawiarni, kafeterii, 
restauracji hotelowych, piwiarnie, drink-bary.

(210) 509548 (220) 2020 01 28
 (310) 88/568170 (320) 2019 08 06 (330) US
(731) Reign Beverage Company LLC, Los Angeles, US
(540) (znak słowny)
(540) REIGN INFERNO
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, napoje bezalkoholo-
we, napoje dla sportowców.

(210) 509557 (220) 2020 01 29
(731) WÓDKI REGIONALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczyrk
(540) (znak słowny)
(540) podhalanka
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.

(210) 509571 (220) 2020 01 29
(731) SKWARSKI PAWEŁ OL-WIK, Wołomin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V VADO

(531) 27.05.01, 27.05.21, 27.05.01
(510), (511) 18 walizki.

(210) 509599 (220) 2020 01 29
(731) PILARCZYK PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ITbiznes

(531) 07.05.11, 27.05.01
(510), (511) 35 dostarczanie informacji dotyczących produk-
tów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, prezen-
tacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, dostarczanie 
informacji marketingowych za pośrednictwem stron interne-
towych, udostępnianie miejsca na stronach internetowych 
na reklamę towarów i usług, publikacja treści reklamowych, 
marketing internetowy, rozpowszechnianie reklam poprzez 
Internet, promowanie towarów i usług osób trzecich w Inter-
necie, usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowe-
go za pośrednictwem Internetu, dostarczanie biznesowych 
i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem 
Internetu.

(210) 509615 (220) 2020 01 30
(731) BOCHEŃSKI TOMASZ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PP PERŁA POŁUDNIA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 woda mineralna, woda stołowa, woda źró-
dlana.



Nr  ZT12/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 59

(210) 509623 (220) 2020 01 30
(731) GELG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ćmachowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GG GELG SINCE 1989

(531) 26.01.18, 27.05.14, 27.05.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 altany jako konstrukcje z metalu, armatura 
metalowa do przewodów do sprężonego powietrza, balu-
strady metalowe, barierki bezpieczeństwa na drogach meta-
lowe, barierki ochronne metalowe dla kolei, belki stropowe 
metalowe, blacha, blacha stalowa cienka, blokady na koła 
pojazdów, boazeria metalowa, bramki wejściowe kołowro-
towe, bramy metalowe, chlewy metalowe, dachowe rynny 
metalowe, dachówki esówki metalowe, dachówki metalo-
we, pokrycia dachowe metalowe, deflektory kominowe me-
talowe, doki pływające do cumowania statków metalowe, 
drabiny metalowe, drobne wyroby metalowe, urządzenia 
do otwierania drzwi metalowe, drzwi wahadłowe metalowe, 
dystrybutory woreczków na psie odchody mocowane z me-
talu, dysze i końcówki wylotowe z metalu, dźwiękoszczelne 
budki przenośne z metalu, dźwigary metalowe, emblematy 
do pojazdów metalowe, formy metalowe, haki do wiesza-
nia kotłów metalowe, kabiny kąpielowe metalowe, klamki 
do drzwi metalowe, klamry, zaciski metalowe, klamry pa-
sów maszynowych metalowe, klatki metalowe dla dzikich 
zwierząt, kołki metalowe, kołnierze metalowe, kominowe 
trzony metalowe, kominy metalowe, konstrukcje metalowe, 
konstrukcje metalowe dla budownictwa, konstrukcje nośne 
szklarni metalowe, konstrukcje stalowe dla budownictwa, 
kostka brukowa metalowa, kosze metalowe, niemechanicz-
ne kosze samowyładowcze metalowe, kotwice, kółka samo-
nastawne do mebli metalowe, kratownice, kładki metalowe, 
kraty metalowe, listwy metalowe. listwy profilowe metalowe 
dla budownictwa, maszty, słupy metalowe, materiały kolejo-
we metalowe, kanistry metalowe, kątowniki stalowe, meta-
lowe kosze dachowe do użytku w budownictwie, metalowe 
materiały konstrukcyjne ogniotrwałe, metalowe obudowy 
kominowe, metalowe opancerzenie z płyt, metalowe płytki 
ścienne, metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogni-
wami fotoelektrycznymi, metalowe rampy do pojazdów, 
metalowe ruszty do kominków, metalowe uchwyty do wan-
ny, metalowe urządzenia do parkowania rowerów, metalo-
we zaciski do rur, nadproża metalowe, nakrętki śrub z meta-
lu, puste skrzynki do narzędzi z metalu, metalowe obejmy 
do przenoszenia ładunków, metalowe palety do transportu 
wewnętrznego, metalowe panele konstrukcyjne, metalowe 
platformy prefabrykowane, metalowe platformy wyrzutni 
rakietowych, płytki metalowe do użytku w budownictwie, 
płytki podłogowe metalowe, płyty chodnikowe metalowe, 
metalowe podkłady kolejowe, pojemniki- kasety, paki me-
talowe, metalowe pojemniki do pakowania, metalowe po-
jemniki do przechowywania kwasów, pojemniki metalowe 
do magazynowania, transportu, metalowe pojemniki na pa-
liwo płynne, metalowe pojemniki pływające, metalowe po-
krywy do włazów, prefabrykowane konstrukcje metalowe, 
progi metalowe, przenośne struktury metalowe, przewody 
metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, ru-
chome metalowe schody dla pasażerów, silosy metalowe, 
skrzynki na listy metalowe, puste skrzynki na narzędzia me-
talowe, słupy linii elektrycznych metalowe, słupy metalowe, 
słupy metalowe jako elementy konstrukcyjne, stopnie scho-

dów metalowe, szkieletowe rusztowania metalowe, szklar-
nie przenośne metalowe, szyldy metalowe, uliczne kanały 
ściekowe metalowe, zawiasy metalowe, zbiorniki metalowe, 
20 drzwi do mebli, dystrybutory woreczków na psie odcho-
dy mocowane niemetalowe, meble metalowe, meble ogro-
dowe, nogi do mebli, osłony do kominków jako meble, półki 
magazynowe, siedzenia metalowe, skrzynie kratowe- opako-
wania, stanowiska maszyn liczących, stojaki, półki, stoły, sto-
ły metalowe, stoły warsztatowe, szafki do przechowywania 
żywności, 40 usługi w zakresie: obróbka metali, powlekanie 
metalu, spawalnictwo, usuwanie warstw nawierzchniowych, 
uzdatnianie wody, oczyszczanie wody, wyrób kotłów, wy-
twarzanie energii.

(210) 509628 (220) 2020 01 30
(731) AISKO ARTUR JACKOWICZ SPÓŁKA JAWNA, 

Magdalenka
(540) (znak słowny)
(540) AlcoAlert
(510), (511) 9 alkoholomierze, analizatory powietrza, apa-
ratura do analizy inna niż do celów medycznych, przyrządy 
pomiarowe, urządzenia pomiarowe, aparatura do pomiarów 
precyzyjnych, wyposażenie dla ratownictwa, wskaźnik ilości, 
wykrywacze [detektory], 10 aparatura do analizy krwi.

(210) 509629 (220) 2020 01 30
(731) EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY 

INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) CERES Dom Inwestycyjny S.A.
(510), (511) 36 usługi maklerskie, zarządzanie finansami, 
transakcje finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, 
analizy finansowe, inwestycje finansowe.

(210) 509631 (220) 2020 01 30
(731) YOSHI SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów
(540) (znak słowny)
(540) yoshi
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, wycena firm, analizy 
kosztów, audyt działalności gospodarczej, badania doty-
czące działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania 
w zakresie biznesu, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, 42 doradztwo 
technologiczne, doradztwo naukowe, 45 usługi rzeczników 
patentowych, doradztwo w zakresie patentów, doradztwo 
dotyczące własności przemysłowej, doradztwo dotyczące 
licencjonowania patentów, doradztwo związane z ochroną 
patentową, doradztwo w kwestiach praw własności przemy-
słowej, doradztwo związane z ochroną znaków towarowych, 
doradztwo związane z ochroną wzorów przemysłowych, do-
radztwo dotyczące udzielania licencji na znak towarowy.

(210) 509633 (220) 2020 01 31
(731) DEDRA-EXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEDRA
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(531) 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 zabezpieczające nakrycia głowy, ochronne 
nakrycia głowy, osłony głowy, osłony oczu, osłony ochronne 
na twarz, przyłbice spawalnicze, okulary spawalnicze, osłony 
boczne do okularów, maski przeciwpyłowe, maski ochronne, 
rękawice do ochrony przed wypadkami lub urazami, rękawi-
ce ogniotrwałe, odzież ochronna chroniąca przed wypadka-
mi lub urazami, ochronna odzież termiczna chroniąca przed 
wypadkami lub urazami, izolowana odzież ochronna zabez-
pieczająca przed wypadkami lub urazami, odzież zabezpie-
czająca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, 
odzież ochronna o dużej widoczności, odzież odblaskowa 
do zapobiegania wypadkom, uprzęże do ratownictwa, pasy 
podtrzymujące dla robotników, pasy do podpierania ciała 
podczas podnoszenia ciężarów, pasy bezpieczeństwa, inne 
niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego, 
obuwie ochronne, ochronne obuwie robocze, ochraniacze 
zabezpieczające ciało przed urazami, urządzenia eliminują-
ce hałas, urządzenia do tłumienia hałasu, 25 odzież, obuwie, 
bielizna, skarpety, rękawiczki, szale, akcesoria na szyję, odzież 
robocza, obuwie robocze, nakrycia głowy.

(210) 509635 (220) 2020 01 31
(731) JANISZEWSKA-BIL DOMINIKA  

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA 
LEKARSKA VISION-MED, Sosnowiec

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VM VISION MED

(531) 27.05.01
(510), (511) 44 świadczenie usług medycznych w dziedzinie 
okulistyki.

(210) 509637 (220) 2020 01 31
(731) SPÓŁKA WODNA STRZEGOWA, Ostrzeszów
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.13.01, 29.01.13
(510), (511) 40 oczyszczanie ścieków, 42 usługi laboratoryj-
ne.

(210) 509645 (220) 2020 01 31
(731) IBCS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ibcsSmartCam śledzenie i rejestracja operacji

(531) 16.03.01, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 system kamer wizyjnych z rejestracją danych.

(210) 509648 (220) 2020 01 31
(731) BROWAR WITNICA SPÓŁKA AKCYJNA, Witnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIWO JASNE DĘBNOWSKIE

(531) 02.07.13, 05.03.11, 25.01.15, 09.01.10, 27.05.01, 29.01.15, 
24.01.09, 03.01.01, 03.01.02

(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.

(210) 509660 (220) 2020 01 31
(731) ZAKŁADY WYTWÓRCZE AGRO-CHEMAT  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wiązowna

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEZYNFEKUJĄCY GRZYBOBÓJCZY Antibacterial 

Wirek ANTYBAKTERYJNY PROSZEK DO PRANIA 
I DEZYNFEKCJI SZPITALE HOTELE DOMY OPIEKI 
SPOŁECZNEJ GOSPODARSTWA DOMOWE Eliminuje: 
bakterie, wirusy, zarazki, grzyby. 2kg=17
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(531) 07.01.24, 13.03.23, 24.13.09, 24.15.01, 26.04.02, 26.04.04, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 3 preparaty do prania, preparaty do prania 
chemicznego, środki wybielające stosowane w pralnictwie, 
środki do zmiękczania tkanin, środki do namaczania bielizny, 
preparaty do odbarwiania, środki chemiczne do ożywiania 
kolorów do prania.

(210) 509664 (220) 2020 01 31
(731) PILARCZYK PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Passion Factory
(510), (511) 35 dostarczanie informacji dotyczących produk-
tów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, prezen-
tacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, dostarczanie 
informacji marketingowych za pośrednictwem stron interne-
towych, udostępnianie miejsca na stronach internetowych 
na reklamę towarów i usług, publikacja treści reklamowych, 
marketing internetowy, rozpowszechnianie reklam poprzez 
Internet, promowanie towarów i usług osób trzecich w Inter-
necie, usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowe-
go za pośrednictwem Internetu, dostarczanie biznesowych 
i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem 
Internetu.

(210) 509669 (220) 2020 01 30
(731) M.B.MARKET LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec
(540) (znak słowny)
(540) EMBEPUR
(510), (511) 1 substancje chemiczne stosowane do produk-
cji poliuretanów.

(210) 509681 (220) 2020 01 30
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE MIDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

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

(531) 27.05.01, 26.01.03
(510), (511) 6 metalowe elementy budowlane i konstrukcyj-
ne dla górnictwa, a mianowicie: kotwy metalowe, metalowe 
śruby i tuleje kotwowe, przyrządy kotwowe z metalu, me-
talowe podkładki do kotew, siatki metalowe dla górnictwa, 
siatki druciane zapobiegające osypywaniu się kamieni dla 
górnictwa, metalowe rozpory dla górnictwa, okładziny me-
talowe dla górnictwa, elementy metalowe obudowy górni-
czej, w tym stopy podporowe.

(210) 509682 (220) 2020 01 30
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE MIDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) MIDO

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe elementy budowlane i konstruk-
cyjne, kotwy metalowe, metalowe śruby i tuleje kotwowe, 
przyrządy kotwowe z metalu, metalowe podkładki do kotew, 
siatki metalowe, siatki druciane zapobiegające osypywaniu 
się kamieni, metalowe rozpory, okładziny metalowe, wszyst-
kie wyżej wymienione przeznaczone w szczególności dla 
górnictwa, elementy metalowe obudowy górniczej, w tym 
stopy podporowe.

(210) 509683 (220) 2020 01 30
(731) TABLON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
(540) (znak słowny)
(540) TABLONKI ŻELKI MULTIWITAMINOWE
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne, su-
plementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety 
do użytku dietetycznego, suplementy diety dla osób ze spe-
cjalnymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy 
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, 
mineralne suplementy diety, probiotyki, suplementy diety 
w płynie, mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy 
diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety sporzą-
dzone głównie z minerałów, preparaty witaminowe w po-
staci suplementów diety, mieszanki do picia będące suple-
mentami diety, witaminy i preparaty witaminowe, dodatki 
witaminowe i mineralne, preparaty wzbogacające organizm 
w niezbędne witaminy i mikroelementy, dodatki odżywcze, 
uzupełniające dodatki do żywności do celów medycznych.

(210) 509695 (220) 2020 01 31
(731) NAKIELNY PIOTR, Kąty
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWOJA PRZESTRZEŃ ROZRYWKI EAT-DRINK-PARTY 

SZEWSKA 4 RESTO BAR SPACE CLUB

(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą 
dyskotek, obsługa sal gry, informacja o imprezach rozryw-
kowych, usługi klubowe, prowadzenie nocnych klubów, 
organizowanie balów, przyjęć, spektakli, usługi orkiestry, roz-
rywka, 43 usługi gastronomiczne: bary, kafeterie, kawiarnie, 
restauracje, snack-bary.

(210) 509698 (220) 2020 01 31
(731) TABLON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
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(540) (znak słowny)
(540) TABLOTIC
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne, su-
plementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy die-
ty do użytku dietetycznego, suplementy diety dla osób 
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe su-
plementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach 
dietetycznych, mineralne suplementy diety, probiotyki, 
suplementy diety w płynie, mineralne suplementy diety 
dla ludzi, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, su-
plementy diety sporządzone głównie z minerałów, prepa-
raty witaminowe w postaci suplementów diety, mieszanki 
do picia będące suplementami diety, witaminy i preparaty 
witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, preparaty 
wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroele-
menty, dodatki odżywcze, uzupełniające dodatki do żyw-
ności do celów medycznych.

(210) 509709 (220) 2020 02 03
(731) GATE ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TITAN

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 programy komputerowe [oprogramowanie 
do pobrania] służące do kalibracji, zarządzania, konfiguro-
wania broni ASG i broni paintballowej, aplikacje mobilne 
służące do kalibracji, zarządzania, konfigurowania broni 
ASG i broni paintballowej, układy elektroniczne używane 
w broni ASG i broni paintballowej, elektryczne urządzenia 
optyczno-sterujące używane w broni ASG i broni paintbal-
lowej, wyświetlacze elektroniczne używane w broni ASG 
i broni paintballowej, półprzewodniki używane w bro-
ni ASG i broni paintballowej, płytki drukowane używane 
w broni ASG i broni paintballowej, płytki dla układów sca-
lonych używane w broni ASG i broni paintballowej, układy 
elektroniczne używane w broni ASG i broni paintballowej, 
28 broń zabawkowa, modele będące zabawkami, pneuma-
tyczne pistolety [zabawki], sterowniki do zabawek, broń 
paintballowa [artykuły sportowe], broń airsoftowa (ASG) 
w postaci replik broni palnej o napędzie gazowym (pneu-
matycznym), elektrycznym lub sprężynowym [artykuły 
sportowe], akcesoria, osprzęt, części zamienne do broni 
broni ASG oraz broni paintballowej.

(210) 509711 (220) 2020 02 03
(731) INNOBALTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) FALA
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, aplikacje do pobrania, 
automaty biletowe, kodowane karty magnetyczne, karty 
z mikro chipami, karty zawierające mikroprocesory, karty 
drukowane [kodowane], identyfikacyjne karty elektro-
niczne, 39 organizacja transportu osobowego na rzecz 
osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, rezerwacja 
i sprzedaż biletów, informacja o transporcie, dostarczanie 
biletów w celu umożliwienia ich posiadaczom podróży, 
zarządzanie ruchem pojazdów dzięki zaawansowanym 

sieciom komunikacyjnym i technologii, organizowanie 
transportu pasażerskiego pociągami, rezerwacja biletów 
na podróż pociągiem, rezerwacja biletów kolejowych, or-
ganizowanie transportu kolejowego pasażerów, rezerwa-
cja miejsc na transport kolejowy, organizowanie biletów 
lotniczych, biletów rejsowych i biletów kolejowych, usługi 
w zakresie dostarczania informacji dotyczących transpor-
tu kolejowego.

(210) 509712 (220) 2020 02 03
(731) INNOBALTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) BILET FALA
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, aplikacje do pobrania, 
automaty biletowe, kodowane karty magnetyczne, karty 
z mikro chipami, karty zawierające mikroprocesory, karty 
drukowane [kodowane], identyfikacyjne karty elektro-
niczne, 39 organizacja transportu osobowego na rzecz 
osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, rezerwacja 
i sprzedaż biletów, informacja o transporcie, dostarczanie 
biletów w celu umożliwienia ich posiadaczom podróży, 
zarządzanie ruchem pojazdów dzięki zaawansowanym 
sieciom komunikacyjnym i technologii, organizowanie 
transportu pasażerskiego pociągami, rezerwacja biletów 
na podróż pociągiem, rezerwacja biletów kolejowych, or-
ganizowanie transportu kolejowego pasażerów, rezerwa-
cja miejsc na transport kolejowy, organizowanie biletów 
lotniczych, biletów rejsowych i biletów kolejowych, usługi 
w zakresie dostarczania informacji dotyczących transpor-
tu kolejowego.

(210) 509714 (220) 2020 02 03
(731) INNOBALTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.02, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, aplikacje do pobrania, 
automaty biletowe, kodowane karty magnetyczne, karty 
z mikro chipami, karty zawierające mikroprocesory, karty 
drukowane [kodowane], identyfikacyjne karty elektro-
niczne, 39 organizacja transportu osobowego na rzecz 
osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, rezerwacja 
i sprzedaż biletów, informacja o transporcie, dostarczanie 
biletów w celu umożliwienia ich posiadaczom podróży, 
zarządzanie ruchem pojazdów dzięki zaawansowanym 
sieciom komunikacyjnym i technologii, organizowanie 
transportu pasażerskiego pociągami, rezerwacja biletów 
na podróż pociągiem, rezerwacja biletów kolejowych, or-
ganizowanie transportu kolejowego pasażerów, rezerwa-
cja miejsc na transport kolejowy, organizowanie biletów 
lotniczych, biletów rejsowych i biletów kolejowych, usługi 
w zakresie dostarczania informacji dotyczących transpor-
tu kolejowego.

(210) 509744 (220) 2020 02 03
(731) TYSLER ROBERT, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) BRACIA TYSLER NIERUCHOMOŚCI tradycja od 1922

(531) 02.03.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.07
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

(210) 509758 (220) 2020 02 03
(731) FOCUS HOTELS SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) focus hotel szczecin
(510), (511) 43 hotele, usługi hotelowe, domy turystyczne, 
motele, kempingi, pensjonaty, usługi związane z zakwate-
rowaniem, zapewnieniem mieszkań i pokoi, usługi restaura-
cyjne, barowe, bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, re-
stauracje, przygotowanie dań na zamówienie i ich dostawa, 
wynajem sal i pomieszczeń.

(210) 509759 (220) 2020 02 03
(731) FOCUS HOTELS SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) focus hotel premium pod orłem
(510), (511) 43 hotele, usługi hotelowe, domy turystyczne, 
motele, kempingi, pensjonaty, usługi związane z zakwate-
rowaniem, zapewnieniem mieszkań i pokoi, usługi restaura-
cyjne, barowe, bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, re-
stauracje, przygotowanie dań na zamówienie i ich dostawa, 
wynajem sal i pomieszczeń.

(210) 509760 (220) 2020 02 03
(731) ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) ICAN NeuroLab
(510), (511) 9 elektroniczne bazy danych, interaktywne bazy 
danych, biuletyny elektroniczne do pobrania, czasopisma 
elektroniczne, chipy zawierające muzyczne nagrania dźwię-
kowe, dokumentacja komputerowa w formie elektronicznej, 
e-booki, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, elek-
troniczne bazy danych zapisane na nośnikach komputero-
wych, elektroniczne kartki z życzeniami do pobrania do prze-
syłania pocztą tradycyjną, elektroniczne sprawozdania 
do pobrania, filmy do pobrania, filmy wideo, interaktywne 
płyty DVD, klucze sieciowe USB, klucze sieciowe USB do au-
tomatycznego uruchamiania URL zaprogramowanych stron 
internetowych, książki audio, książki dźwiękowe, książki elek-
troniczne do pobrania, książki w formacie cyfrowym do po-
bierania z Internetu, książki zapisane na płytach, nagrane 
płyty CD-i, nagrane płyty CD ROM, nagrane płyty DVD, na-
grane taśmy wideo, nagrane taśmy wideo niemuzyczne, na-
grania audio, nagrania audio i wideo, nagrania multimedial-
ne, nagrania wideo do pobrania, nagrania wideo z filmami, 
pliki graficzne do pobierania, płyty nagrane z dźwiękiem, 
płyty nagrane z obrazami, płyty [nagrania dźwiękowe], po-

bieralne broszury elektroniczne, pobieralne nagrania dźwię-
kowe, podcasty, podcasty do pobrania, podręczniki szkole-
niowe w formie programu komputerowego, publikacje elek-
troniczne, publikacje elektroniczne, do pobrania, publikacje 
elektroniczne [ładowalne], publikacje elektroniczne zareje-
strowane na nośnikach komputerowych, publikacje elektro-
niczne do pobrania w postaci magazynów, publikacje tygo-
dniowe ładowalne w postaci elektronicznej z Internetu, środ-
ki edukacyjne do pobrania, terminarze i organizery do po-
brania, które można wydrukować, tygodniowe publikacje 
w formie elektronicznej do pobrania z Internetu, videocasty, 
wstępnie nagrane filmy, wstępnie nagrane taśmy audio, 
elektroniczne terminarze osobiste, elektroniczne organizery, 
elektroniczne notatniki, interaktywne tablice elektroniczne, 
futerały na elektroniczne notesy, notesy elektroniczne, no-
tatniki [elektroniczne], organizery cyfrowe, audiowizualne 
urządzenia dydaktyczne [do nauczania], roboty edukacyjne, 
stoiska do przeprowadzania badań, stoiska do przeprowa-
dzania testów, urządzenia do diagnozy [w celach nauko-
wych], urządzenia do nauczania, urządzenia do symulacji, 
urządzenia dydaktyczne i instruktażowe, urządzenia i przy-
rządy badawcze, urządzenia i przyrządy do nauczania, urzą-
dzenia i przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne, 16 indeksy, 
skorowidze, kalendarze kieszonkowe, kalendarze drukowane, 
kalendarze na biurko, kalendarze ścienne, kalendarze wska-
zujące dzień tygodnia, kartki papieru do robienia notatek, 
kartki do notowania, kartki do korespondencji, etykiety wy-
syłkowe, etykiety z papieru, identyfikatory [artykuły biurowe], 
bloki do pisania, bloki [artykuły papiernicze], agendy, arkusze 
papieru [artykuły papiernicze], bloczki notatnikowe, bloczki 
do zapisywania, bloczki do pisania, bloczki do notowania, 
bloki papierowe, czyste dzienniki, czyste flipcharty, długopi-
sy kolorowe, karty z nazwiskami, kieszonkowe notesy, koper-
ty [artykuły piśmienne], koperty do użytku biurowego, książ-
ki do podpisu, księgi gości, materiały do pisania, materiały 
drukarskie i introligatorskie, materiały piśmienne, materiały 
szkoleniowe i instruktażowe, notatniki, notatniki [notesy], no-
tatniki samoprzylepne, notatniki ilustrowane, notatniki w li-
nie, notesy, notesy [artykuły papiernicze], okładki na zeszyty 
ćwiczeń, okładki notatników, okładki, obwoluty [artykuły pa-
piernicze], oprawki na zdjęcia lub obrazy, oprawy do zdjęć 
i obrazów wykonane z papieru, oprawy do zdjęć i obrazów 
wykonane z tektury, organizery do użytku biurowego, orga-
nizery kieszonkowe, organizery na biurko, organizery osobi-
ste organizery [stojaki] na notatki, pamiętniki, dzienniki, pa-
pier do korespondencji, papier do kopiowania, papier do pi-
sania [listowy], papier firmowy, papier listowy, papierowe ar-
tykuły piśmienne, papierowe materiały biurowe, papierowe 
identyfikatory imienne, papierowe etykietki identyfikacyjne, 
plakietki papierowe, podkładki na biurko, podkładki na biur-
ko z kalendarzem, pojemniki na karteczki do notowania, po-
jemniki na korespondencję, przegródki, przekładki do doku-
mentów, przekładki do zeszytów, przyborniki biurkowe, 
przylepne kartki na notatki, samoprzylepne etykiety druko-
wane, segregatory [artykuły biurowe], segregatory do pre-
zentowania, segregatory (materiały biurowe), segregatory 
na listy, segregatory na luźne kartki, skoroszyty do dokumen-
tów, skoroszyty i segregatory, skorowidze, szkicowniki, tabli-
ce na notatki [artykuły biurowej], tablice z kartkami do pre-
zentacji [flipchart], teczki do użytku biurowego, teczki [arty-
kuły papiernicze], teczki na dokumenty [artykuły biurowe], 
teczki na dokumenty będące artykułami papierniczymi, 
teczki papierowe [artykuły papiernicze], teczki papierowe 
na dokumenty, terminarze, terminarze kieszonkowe, termi-
narze miesięczne, terminarze na biurko, terminarze roczne, 
terminarze ścienne, terminarze tygodniowe, zakładki do ksią-
żek, zakładki, zeszyty do pisania, 41 publikacja broszur, pisa-
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nie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 
multimedialne wydania publikacji elektronicznych, multime-
dialne wydania gazet, multimedialne wydania magazynów, 
multimedialne wydania czasopism, elektroniczna publika-
cja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, 
edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia innych niż 
do celów reklamowych, publikacja kalendarzy, publikacja 
kalendarzy imprez, publikacja i redagowanie książek, publi-
kacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja 
gazet elektronicznych on-line, publikacja materiałów eduka-
cyjnych, publikacja książek i czasopism elektronicznych on-
-line (nie do pobrania), publikacja materiałów dostępnych 
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publikacja pod-
ręczników użytkownika, publikacja prac naukowych, publi-
kacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej, publikowanie czaso-
pism elektronicznych, publikowanie czasopism interneto-
wych, publikowanie czasopism w postaci elektronicznej 
w Internecie, publikowanie dydaktycznych materiałów edu-
kacyjnych, publikowanie drukowanych materiałów eduka-
cyjnych, publikowanie książek, czasopism, publikowanie 
książek edukacyjnych, publikowanie podręczników, publiko-
wanie podręczników szkoleniowych, publikowanie podręcz-
ników dotyczących zarządzania biznesowego, publikowanie 
tekstów edukacyjnych, publikowanie tekstów, udostępnia-
nie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), two-
rzenie [opracowywanie] podcastów, tworzenie [opracowy-
wanie] treści edukacyjnych do podcastów, redagowanie 
tekstów pisanych, udostępnianie publikacji on-line, udostęp-
nianie publikacji elektronicznych, usługi dziennikarskie, usłu-
gi publikacji, usługi w zakresie publikowania on-line, usługi 
wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie książek i czaso-
pism, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wy-
dawnicze), usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektro-
nicznych, wydawanie audiobooków, wydawanie biulety-
nów, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicz-
nej, wydawanie gazet, wydawanie czasopism, prezentacja 
nagrań wideo, montaż [obróbka] taśm wideo, produkcja fil-
mów szkoleniowych, produkcja filmów w celach edukacyj-
nych, produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, 
produkcja szkoleniowych filmów wideo, produkcja taśm wi-
deo do użytku firmowego podczas szkoleń edukacyjnych 
z zarządzania, udostępnianie obiektów i sprzętu do nagrań, 
udostępnianie obiektów i sprzętu do studia nagrań, usługi 
edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi studiów 
nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi studiów na-
grań w zakresie produkcji dysków z dźwiękiem, montaż fil-
mów, opracowywanie sprawozdań w zakresie nauczania, 
produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, pro-
dukcja edukacyjnych programów telewizyjnych, produkcja 
filmów szkoleniowych, produkcja filmów w celach edukacyj-
nych, edukacja zawodowa dla młodych ludzi, kursy kore-
spondencyjne dotyczące inwestowania, kursy szkoleniowe 
w dziedzinie zarządzania, kursy szkoleniowe w dziedzinie fi-
nansów, opracowywanie kursów edukacyjnych i egzami-
nów, ocena orientacji zawodowej, organizacja i przeprowa-
dzanie seminariów szkoleniowych, organizacja i przeprowa-
dzanie kursów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzanie konfe-
rencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie warszta-
tów szkoleniowych, organizowanie i prowadzanie sympo-
zjów naukowych, organizowanie i prowadzenie seminariów, 
organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie tar-
gów do celów akademickich, organizowanie i prowadzenie 
wykładów w celach szkoleniowych, organizowanie kursów 
szkoleniowych, organizowanie prezentacji do celów eduka-

cyjnych, organizowanie programów szkoleniowych, organi-
zowanie seminariów, organizowanie seminariów dotyczą-
cych szkoleń, organizowanie seminariów dotyczących edu-
kacji, organizowanie seminariów edukacyjnych, organizowa-
nie szkoleń biznesowych, organizowanie szkoleń handlo-
wych, organizowanie wykładów, organizowanie warsztatów, 
organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkolenio-
wych, organizowanie wystaw do celów edukacyjnych, pla-
nowanie seminariów w celach edukacyjnych, produkcja ma-
teriałów kursowych rozprowadzanych na kursach zarządza-
nia, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych 
na kursach zawodowych, produkcja materiałów kursowych 
rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, produkcja 
materiałów kursowych rozprowadzanych na wykładach za-
wodowych, produkcja materiałów kursowych rozprowadza-
nych na seminariach zawodowych, produkcja materiałów 
kursowych rozprowadzanych na wykładach z zarządzania, 
prowadzenie kursów edukacyjnych z zakresu biznesu, pro-
wadzenie kursów dotyczących zarządzania działalnością go-
spodarczą, prowadzenie kursów edukacyjnych dotyczących 
zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie kursów 
edukacyjnych, prowadzenie seminariów szkoleniowych, pro-
wadzenie warsztatów edukacyjnych w dziedzinie biznesu, 
przygotowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, szko-
lenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w zakresie kwalifikacji 
zawodowych, szkolenia w zakresie umiejętności bizneso-
wych, trening umiejętności zawodowych, udostępnianie 
materiałów egzaminacyjnych i testów, udostępnianie obiek-
tów i sprzętu do prowadzenia szkoleń, udostępnianie obiek-
tów i sprzętu do celów edukacyjnych, udzielanie informacji 
edukacyjnych on-line z komputerowej bazy danych lub 
za pośrednictwem Internetu, usługi doradcze w zakresie 
edukacji, usługi doradcze w zakresie szkoleń komputero-
wych, usługi edukacji biznesowej, usługi dotyczące edukacji 
technologicznej, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące 
zarządzania, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące han-
dlu, usługi edukacyjne dla kadry kierowniczej, usługi eduka-
cyjne dotyczące zarządzania, usługi edukacyjne w zakresie 
szkoleń biznesowych, usługi konsultacyjne w zakresie edu-
kacji biznesowej, usługi konsultacyjne związane ze szkolenia-
mi pracowników, usługi nauczania związane z pomocą biz-
nesową, usługi szkoleniowe dotyczące marketingu w handlu 
detalicznym, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzi-
nie life coachingu, usługi trenerskie, usługi w zakresie szkoleń 
handlowych, usługi w zakresie szkolenia zawodowego, za-
pewnianie kursów szkoleniowych na temat zarządzania biz-
nesowego, zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie 
zarządzania technologią informacyjną, zapewnianie szkoleń 
doskonalenia umiejętności zawodowych, produkcja progra-
mów dźwiękowych, produkcja nagrań dźwiękowych, pro-
dukcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, produkcja filmów 
szkoleniowych, edycja nagrań audio, produkcja szkolenio-
wych filmów wideo, realizacja nagrań audiowizualnych, usłu-
gi studiów nagrań dźwiękowych, usługi w zakresie nagrań 
fonicznych, świadczenie usług w zakresie tłumaczeń, usługi 
w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych, usługi rezerwacji 
biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, szkoły [edukacja].

(210) 509763 (220) 2020 02 03
(731) FOCUS HOTELS SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) focus hotel premium inowrocław
(510), (511) 43 hotele, usługi hotelowe, domy turystyczne, 
motele, kempingi, pensjonaty, usługi związane z zakwate-
rowaniem, zapewnieniem mieszkań i pokoi, usługi restaura-
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cyjne, barowe, bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, re-
stauracje, przygotowanie dań na zamówienie i ich dostawa, 
wynajem sal i pomieszczeń.

(210) 509767 (220) 2020 02 03
(731) FOCUS HOTELS SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) focus hotel poznań
(510), (511) 43 hotele, usługi hotelowe, domy turystyczne, 
motele, kempingi, pensjonaty, usługi związane z zakwate-
rowaniem, zapewnieniem mieszkań i pokoi, usługi restaura-
cyjne, barowe, bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, re-
stauracje, przygotowanie dań na zamówienie i ich dostawa, 
wynajem sal i pomieszczeń.

(210) 509768 (220) 2020 02 03
(731) FOCUS HOTELS SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) focus hotel chorzów
(510), (511) 43 hotele, usługi hotelowe, domy turystyczne, 
motele, kempingi, pensjonaty, usługi związane z zakwate-
rowaniem, zapewnieniem mieszkań i pokoi, usługi restaura-
cyjne, barowe, bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, re-
stauracje, przygotowanie dań na zamówienie i ich dostawa, 
wynajem sal i pomieszczeń.

(210) 509788 (220) 2020 02 03
(731) DIM INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdańsk

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dim DIM INWESTYCJE

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 wynajem mieszkań, organizowanie wynajmu 
nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
zarządzanie nieruchomością, agencje nieruchomości, po-
życzki [finansowanie], wycena nieruchomości, wynajem po-
wierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], 
37 budownictwo, rozbiórka budynków, budowa i naprawa 
magazynów, montaż drzwi i okien, montaż i naprawa insta-
lacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawa 
instalacji grzewczych, montaż rusztowań, murarstwo, tyn-
kowanie, układanie kabli, układanie nawierzchni drogowych, 
usługi dekarskie, usługi doradztwa budowlanego, usługi 
elektryków, usługi hydrauliczne, uszczelnianie budynków, 
wynajem sprzętu budowlanego.

(210) 509797 (220) 2020 02 03
(731) KOZIOROWSKI STEFAN BIOTICOM, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BIOVAG
(510), (511) 10 urządzenia i instrumenty medyczne, wyroby 
medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, przy-
rządy do analizy medycznej, elektroniczne przyrządy me-
dyczne, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, 
medyczne przyrządy diagnostyczne.

(210) 509813 (220) 2020 02 04
(731) SIDOR JÓZEF PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE 

PREPAR, Chojnice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PREPAR

(531) 26.04.06, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 30 ryż, ryż przetworzony: ryż łuskany, ryż prażo-
ny, ryż preparowany, ryż glazurowany, ryż aromatyzowany, 
ryż smażony, mieszanki ryżu, krakersy ryżowe, ciasteczka 
ryżowe, chipsy ryżowe, chrupki ryżowe, wafle ryżowe, pro-
dukty żywnościowe z ryżu, mrożony ryż gotowy do spo-
życia: zboża, zboża przetworzone do spożycia przez ludzi, 
zboża preparowane, zboża prażone, zboża glazurowane, 
żywność na bazie preparatów zbożowych, kukurydza palo-
na, prażona kukurydza jako popcorn, 35 usługi importowe 
i eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz 
firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprze-
daży w sklepach i/lub hurtowniach, poprzez agentów oraz 
za pośrednictwem strony internetowej następujących 
towarów: ryż, ryż przetworzony, produkty żywnościowe 
z ryżu, zboża, zboża przetworzone do spożycia przez ludzi, 
usługi w zakresie marketingu i prezentacji towarów i usług, 
usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja materiałów re-
klamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja poka-
zów, targów i wystaw w celach handlowych, promocyjnych 
i reklamowych.

(210) 509814 (220) 2020 02 04
(731) PALACZ ANDRZEJ SPORT MASTERS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MASTERS FIGHT EQUIPMENT

(531) 26.11.13, 27.05.01, 01.01.05, 01.01.10, 29.01.14
(510), (511) 9 kaski ochronne używane w sportach walki, 
ochraniacze używane w sportach, 25 odzież sportowa uży-
wana w sportach walki, obuwie używane w sportach walki, 
28 artykuły sportowe przeznaczone do sportów walki takie 
jak: rękawice bokserskie, tarcze treningowe, packi do kop-
nięć, worki treningowe, piłki i gruszki treningowe, stojaki 
na worki treningowe, wieszaki, haki i przeguby na worki tre-
ningowe, platformy bokserskie, ringi bokserskie.

(210) 509816 (220) 2020 02 04
(731) BROKERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) IT Brokers Polska www.brokers-polska.pl

(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 42 doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, usługi konsultacyjne w dziedzinie tech-
nologii informacyjnej, usługi doradcze w dziedzinie techno-
logii komputerowej, tworzenie platform komputerowych, 
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, programowanie komputerów, instalacja oprogra-
mowania komputerowego.

(210) 509817 (220) 2020 02 04
(731) KUBICKA ANITA, RUS MARTA SUPLANT  

SPÓŁKA CYWILNA, Trębaczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPLANT

(531) 26.11.03, 26.11.12, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.14, 
26.13.25

(510), (511) 1 nawozy, w szczególności nawozy wapnio-
we i nawozy wapniowo - magnezowe, 35 sprzedaż hurto-
wa, detaliczna oraz za pośrednictwem Internetu nawozów, 
w szczególności nawozów wapniowych i wapniowo magne-
zowych.

(210) 509819 (220) 2020 02 04
(731) MERA PNEFAL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIASTECZKO WAWER

(531) 26.11.12, 07.03.11, 07.01.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 reklama i działalność informacyjna w zakresie 
budownictwa w środkach masowego przekazu, Internecie, 
udostępnianie miejsc na reklamy w budowanych i admini-

strowanych obiektach, organizacja i zarządzanie przedsię-
wzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygoto-
wanie obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przezna-
czonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, usługi do-
radcze, organizowanie, zarządzanie działalnością w dziedzi-
nie nieruchomości, w dziedzinie obrotu nieruchomościami, 
w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, 36 wynajem 
nieruchomości mieszkalnych, niemieszkalnych, biurowych, 
pośrednictwo przy zakupie, sprzedaży i wynajmowaniu nie-
ruchomości, zarządzanie i obrót nieruchomościami, usługi 
deweloperskie w zakresie zakupu nieruchomości budowla-
nych, gruntów, uzyskiwania wymaganych zezwoleń na bu-
dowę oraz finansowania inwestycji budowlanych z źródeł 
własnych i kredytów bankowych, usługi w zakresie organi-
zacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyj-
nych polegających na budowie, przygotowaniu obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży, 37 usługi budowlane w zakresie budowy budynków 
mieszkalnych, niemieszkalnych, biurowych, magazynowych, 
przemysłowych, rekreacyjnych, infrastruktury, budynków 
użyteczności publicznej, rozbiórki budynków, prac remon-
towo - wykończeniowych, usługi w zakresie nadzoru bu-
dowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwe-
stycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu 
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych 
do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, usługi deweloper-
skie związane z budową i zagospodarowaniem obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych.

(210) 509821 (220) 2020 02 04
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SENSI BABY

(531) 24.17.02, 26.11.14, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji skóry, kremy do skóry, 
kosmetyki do pielęgnacji skóry, preparaty w aerozolu do sto-
sowania miejscowego na skórę do celów kosmetycznych, 
maści do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, waze-
lina kosmetyczna, preparaty do opalania, emulsje do celów 
kosmetycznych, lotony, żele do mycia ciała, kremy kosme-
tyczne, maści do celów kosmetycznych, mleczko kosme-
tyczne, pomadki do ust, preparaty do demakijażu, preparaty 
do golenia, preparaty kosmetyczne i kosmetyki, preparaty 
do pielęgnacji skóry, szampony i kosmetyki do pielęgnacji 
włosów, środki do pielęgnacji ust, tłuszcze do celów kosme-
tycznych, peelingi kosmetyczne, preparaty do demakijażu, 
olejki do celów kosmetycznych, preparaty do kąpieli, mydła 
i mydło w płynie, 5 preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
i leczenia skóry oraz błon śluzowych, spraye i emulsje lecz-
nicze do stosowania na skórę, preparaty farmaceutyczne 
stosowane w profilaktyce i leczeniu ran, oparzeń i podraż-
nień skóry, lecznicze preparaty, kremy, płyny, pianki, emulsje 
oraz spraye do skóry, preparaty farmaceutyczne do lecze-
nia chorób skóry, środki do leczenia podrażnień i odparzeń 
skóry, leki, preparaty farmaceutyczne i produkty lecznicze, 
witaminy, preparaty witaminowe, antyseptyki, środki prze-
ciwbólowe, suplementy diety do celów leczniczych, prepa-
raty wspomagające leczenie, dietetyczne środki spożywcze 
do celów leczniczych, żywność dietetyczna do celów leczni-
czych, preparaty ziołowe do celów leczniczych.
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(210) 509822 (220) 2020 02 04
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SENSI BABY FORTE

(531) 24.17.02, 26.11.14, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji skóry, kremy do skóry, 
kosmetyki do pielęgnacji skóry, preparaty w aerozolu do sto-
sowania miejscowego na skórę do celów kosmetycznych, 
maści do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, waze-
lina kosmetyczna, preparaty do opalania, emulsje do celów 
kosmetycznych, lotony, żele do mycia ciała, kremy kosme-
tyczne, maści do celów kosmetycznych, mleczko kosme-
tyczne, pomadki do ust, preparaty do demakijażu, preparaty 
do golenia, preparaty kosmetyczne i kosmetyki, preparaty 
do pielęgnacji skóry, szampony i kosmetyki do pielęgnacji 
włosów, środki do pielęgnacji ust, tłuszcze do celów kosme-
tycznych, peelingi kosmetyczne, preparaty do demakijażu, 
olejki do celów kosmetycznych, preparaty do kąpieli, mydła 
i mydło w płynie, 5 preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
i leczenia skóry oraz błon śluzowych, spraye i emulsje lecz-
nicze do stosowania na skórę, preparaty farmaceutyczne 
stosowane w profilaktyce i leczeniu ran, oparzeń i podraż-
nień skóry, lecznicze preparaty, kremy, płyny, pianki, emulsje 
oraz spraye do skóry, preparaty farmaceutyczne do lecze-
nia chorób skóry, środki do leczenia podrażnień i odparzeń 
skóry, leki, preparaty farmaceutyczne i produkty lecznicze, 
witaminy, preparaty witaminowe, antyseptyki, środki prze-
ciwbólowe, suplementy diety do celów leczniczych, prepa-
raty wspomagające leczenie, dietetyczne środki spożywcze 
do celów leczniczych, żywność dietetyczna do celów leczni-
czych, preparaty ziołowe do celów leczniczych.

(210) 509836 (220) 2020 02 04
(731) MOŻDŻYŃSKA PAULINA MARIA FIRMA POLINA, 

Paczków
(540) (znak słowny)
(540) PAMAL
(510), (511) 3 preparaty do prania, preparaty do czyszczenia 
i odświeżania, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, mydła 
i żele, preparaty do kąpieli.

(210) 509851 (220) 2020 02 04
(731) AUTOSAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sanok
(540) (znak słowny)
(540) SANCITY
(510), (511) 12 pojazdy lądowe, autokary, autobusy, autobu-
sy z napędem elektrycznym, mikrobusy, części konstrukcyj-
ne do autobusów, silniki do autobusów, nadwozia pojazdów 
lądowych.

(210) 509860 (220) 2020 02 04
(731) WIDERA MICHAŁ TOMASZ, Zabrze
(540) (znak słowny)
(540) RETRACTORDB
(510), (511) 9 silniki baz danych, oprogramowanie do serwe-
rów baz danych, oprogramowanie komputerowe [programy] 
do zarządzania bazami danych, oprogramowanie do zarzą-

dzania danymi i plikami oraz do baz danych, oprogramo-
wanie komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania 
informacji i danych, programy komputerowe umożliwiające 
dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line, 
elektroniczne bazy danych, oprogramowanie do zarządza-
nia danymi, oprogramowanie do pobrania do przetwarzania 
w chmurze, oprogramowanie do uczenia maszynowego, 
oprogramowanie do uczenia maszynowego do monito-
ringu, oprogramowanie związane ze sztuczną inteligencją 
i nauczaniem maszynowym, oprogramowanie do integracji 
sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w dziedzinie 
dużych zbiorów danych, oprogramowanie przemysłowe, 
oprogramowanie użytkowe, do zabezpieczania i kryptogra-
fii, wbudowane oprogramowanie operacyjne, oprogramo-
wanie komputerowych systemów operacyjnych, oprogra-
mowanie do kryptografii, oprogramowanie komputerowe 
do szyfrowania, użytkowe oprogramowanie komputerowe 
do pobrania, oprogramowanie do transmisji strumienio-
wej mediów, oprogramowanie dla dostawców rozwiązań 
cyfrowych [DSP], oprogramowanie do aplikacji i serwerów 
internetowych, oprogramowanie do operacji wykonywa-
nych po stronie serwera [server-side], komputerowe opro-
gramowanie użytkowe do transmisji strumieniowej audio-
wizualnych treści medialnych za pośrednictwem Internetu, 
oprogramowanie, wbudowane oprogramowanie, freeware 
[oprogramowanie darmowe], oprogramowanie systemowe 
i do wspierania systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, 
programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], 
oprogramowanie do monitorowania, analizy, kontroli i pro-
wadzenia operacji w świecie fizycznym, oprogramowanie 
komputerowe do monitorowania, kontrolowania i przepro-
wadzania operacji w świecie rzeczywistym, oprogramowanie 
komputerowe do pobrania z globalnych, komputerowych 
sieci informacyjnych, oprogramowanie związane z podręcz-
nymi elektronicznymi urządzenia cyfrowymi, oprogramo-
wanie do sztucznej inteligencji do analizy, oprogramowanie 
komputerowe do pobrania, przeznaczone do zdalnego mo-
nitorowania i analizy, komputerowe bazy danych, serwery 
komputerowych baz danych, oprogramowanie do przetwa-
rzania w chmurze, oprogramowanie do przetwarzania ob-
razów, grafik, treści audio, wideo i tekstu, pobieralne opro-
gramowanie komputerowe do transmisji danych, pobieralne 
oprogramowanie komputerowe do transmisji informacji.

(210) 509861 (220) 2020 02 04
(731) LINER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MPOWER

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, napoje witaminowe, 
napoje izotoniczne, napoje dla sportowców, napoje orzeź-
wiające, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi.

(210) 509866 (220) 2020 02 05
(731) KOWALCZYK AGATA AGRO FONDS CONSULTING, 

Warszawa
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(540) (znak słowny)
(540) BORATY
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone 
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.

(210) 509867 (220) 2020 02 05
(731) JAMADU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piastów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAMADU WWW.JAMADU.PL

(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.11, 29.01.12, 24.17.02
(510), (511) 42 doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, instalacja oprogramowania komputero-
wego, usługi doradcze w dziedzinie technologii kompute-
rowej.

(210) 509873 (220) 2020 02 05
(731) LENARTOWICZ MAŁGORZATA QCHENNE-INSPIRACJE, 

Otwock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GoDiet

(531) 26.04.13, 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi dietetyków, poradnictwo dietetyczne, 
doradztwo dietetyczne, planowanie i nadzorowanie diety, 
usługi świadczone przez dietetyków, usługi doradcze zwią-
zane z dietą, profesjonalne doradztwo związane z dietą, 
usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi doradcze w za-
kresie planowania diety odchudzającej, doradztwo w zakre-
sie dietetyki i odżywiania, udzielanie informacji związanych 
z suplementami diety i odżywczymi, udzielanie informacji 
na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego.

(210) 509884 (220) 2020 02 05
(731) SE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Iwiczna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRAN FONDO

(531) 18.01.05, 24.01.05, 29.01.13, 27.05.01, 01.01.03
(510), (511) 25 czapki jako nakrycia głowy, daszki jako na-
krycia głowy, koszulki z krótkim rękawem, kurtki [odzież], 
podkoszulki sportowe, odzież dla rowerzystów, podkoszulki 
sportowe, 35 promowanie towarów i usług w formie spon-
sorowania wydarzeń sportowych, usługi marketingowe, 
41 kultura fizyczna, organizowanie zawodów sportowych, 
udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego.

(210) 509889 (220) 2020 02 05
(731) MADEJSKI ADAM, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) g.loci
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, na-
grania audio i wideo, oprogramowanie do rzeczywistości 
rozszerzonej do użytku w urządzeniach mobilnych w celu 
integracji danych elektronicznych ze środowiskiem świata 
zewnętrznego, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń 
przenośnych, oprogramowanie rozrywkowe, pobieralne 
aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi.

(210) 509892 (220) 2020 02 05
(731) BUDZIK BOGUMIŁ STANISŁAW, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPUS¯B

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne.

(210) 509918 (220) 2020 02 06
(731) TRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Pułtusk

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ATRAX 4

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.17, 27.07.01
(510), (511) 9 urządzenia GPS, urządzenia systemu GPS, 
urządzenia elektroniczne do monitoringu, interfejsy kom-
puterowe [informatyka], urządzenia do nawigacji satelitar-
nej, urządzenia do przetwarzania informacji, 38 łączność 
poprzez terminale komputerowe, łączność za pomocą te-
lefonii komórkowej, wypożyczanie urządzeń do przesyłania 
informacji, 42 doradztwo w zakresie oprogramowania kom-
puterowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju 
sprzętu komputerowego.

(210) 509920 (220) 2020 02 06
(731) SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI E. BORZYMOWSKA- 

-RESZKA, A. RESZKA SPÓŁKA JAWNA, Izabelin
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) shim-pol

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.16, 26.11.02, 26.11.25
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy do badań naukowych 
w laboratoriach, urządzenia naukowe i laboratoryjne do ob-
róbki za pomocą energii elektrycznej, urządzenia mierzą-
ce, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, urządzenia 
optyczne, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej urzą-
dzeń i przyrządów do badań naukowych w laboratoriach, 
urządzeń naukowych i laboratoryjnych do obróbki za po-
mocą energii elektrycznej, urządzeń mierzących, wykrywają-
cych, monitorujących, kontrolujących i optycznych, 37 usługi 
instalacyjne i naprawcze urządzeń i przyrządów do badań 
naukowych w laboratoriach, urządzeń naukowych i labora-
toryjnych do obróbki za pomocą energii elektrycznej, urzą-
dzeń mierzących, wykrywających, monitorujących, kontrolu-
jących i optycznych, 41 nauczanie, organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie 
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i pro-
wadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie wystaw w ce-
lach edukacyjnych.

(210) 509927 (220) 2020 02 06
(731) JAKUBOWSKA RENATA P.H.U.P. JAKUBOWSKI,  

Wola Książęca
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e-destylatory

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.05, 24.17.01, 26.11.01, 
26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 19.07.01, 19.07.16, 19.03.01, 
19.03.25

(510), (511) 11 destylatory [do przetwarzania chemicznego], 
aparatura destylacyjna, aparatura do destylacji, nie do celów 
naukowych, kolumny destylacyjne, aparatura do destylacji, 
instalacje chemiczne do uzdatniania wody pitnej, automa-
tyczne urządzenia do chromatografii do celów przemysło-
wych, automatyczne urządzenia do chromatografii jonowy-
miennej do celów przemysłowych, chromatografy do celów 
przemysłowych, chromatografy do użytku przemysłowego, 
kolumny chromatograficzne do celów przemysłowych, ko-
lumny destylacji próżniowej do celów przemysłowych, ko-
lumny destylacyjne, kolumny do fizycznej separacji frakcji, 
kolumny do fizyczno-chemicznej separacji frakcji, kolumny 
ekstrakcyjne [inne niż aparatura laboratoryjna], kolumny 
neutralizacyjne, parowniki do użytku w przetwórstwie che-
micznym, urządzenia destylacyjne, urządzenia do chroma-
tografii cieczowej do użytku przemysłowego, urządzenia 
do destylacji, urządzenia do destylacji próżniowej do celów 

przemysłowych, urządzenia do destylacji do celów przemy-
słowych, urządzenia suszące do użytku w przetwórstwie 
chemicznym, wymienniki ciepła [do przetwarzania chemicz-
nego], wyparki [do przetwarzania chemicznego].

(210) 509929 (220) 2020 02 06
(731) TRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pułtusk

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KT4

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.17, 27.07.01
(510), (511) 9 urządzenia GPS, urządzenia systemu GPS, 
urządzenia elektroniczne do monitoringu, interfejsy kom-
puterowe [informatyka], urządzenia do nawigacji satelitar-
nej, urządzenia do przetwarzania informacji, 38 łączność 
poprzez terminale komputerowe, łączność za pomocą te-
lefonii komórkowej, wypożyczanie urządzeń do przesyłania 
informacji, 42 doradztwo w zakresie oprogramowania kom-
puterowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju 
sprzętu komputerowego.

(210) 509933 (220) 2020 02 06
(731) SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI E. BORZYMOWSKA- 

-RESZKA, A. RESZKA SPÓŁKA JAWNA, Izabelin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Akademia Chemii Analitycznej

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.03.23, 26.11.25
(510), (511) 41 nauczanie, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organi-
zowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowa-
dzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie forów edu-
kacyjnych z udziałem osób, organizowanie wystaw w celach 
edukacyjnych.

(210) 509935 (220) 2020 02 06
(731) SINIAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NIDA EXCELLENCE
(510), (511) 17 materiały izolacyjne, zaprawy izolacyjne, 
uszczelki, materiały uszczelniające i wypełniające, mieszani-
ny do uszczelniania, 19 materiały budowlane niemetalowe, 
tynk, tynk gipsowy, preparaty tynkarskie, gips.

(210) 510054 (220) 2020 02 10
(731) WACHOWSKI SEBASTIAN JAROSŁAW BUDWALL, 

Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) BudWall budowa i remont

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 
26.03.23, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.12, 
07.03.11

(510), (511) 37 budownictwo, ciesielstwo, izolowanie bu-
dynków, konsultacje budowlane, malowanie, montaż drzwi 
i okien, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpo-
żarowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż 
rusztowań, montaż wyposażenia kuchennego, murarstwo, 
nadzór budowlany, rozbiórka budynków, szlifowanie pa-
pierem ściernym, szlifowanie przy użyciu pumeksu, tapeto-
wanie, tynkowanie, układanie kabli, usługi dekarskie, usługi 
doradztwa budowlanego, usługi hydrauliczne, uszczelnianie 
budynków.

(210) 510071 (220) 2020 02 11
(731) RUBIK SCHOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RUBIK music school

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 24.17.10, 24.17.12
(510), (511) 41 organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], przedszkola, usługi przedszkoli, nauczanie 
przedszkolne, usługi szkół, usługi szkolnictwa podstawo-
wego, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne 
świadczone przez szkoły, nagrywanie muzyki, nauczanie 
muzyki, produkcja muzyczna, konkursy muzyczne, usługi 
nauczania muzyki, muzyczne usługi wydawnicze, usługi 
festiwali muzycznych, organizacja konkursów muzycz-
nych, produkcja nagrań muzycznych, muzyczne usłu-
gi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, 
usługi edukacyjne w zakresie muzyki, produkcja nagrań 
dźwiękowych i muzycznych, usługi wydawnicze w zakre-
sie utworów muzycznych, produkcja dzieł muzycznych 
w studio nagrań, publikacja czasopism, publikacja elek-
troniczna on-line periodyków i książek, publikacja i re-
dagowanie książek, publikacja i redagowanie materiałów 
drukowanych, publikowanie czasopism, publikowanie 
książek, publikowanie piosenek, publikowanie tekstów, 
publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie tek-
stów muzycznych, usługi wydawnicze, usługi wydawni-
cze w zakresie książek i czasopism.

(210) 510072 (220) 2020 02 11
(731) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY 

SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy
(540) (znak słowny)

(540) PULASKA
(510), (511) 1 nawozy jednoskładnikowe i wieloskładni-
kowe, 35 sprzedaż produktów nawozowych, preparatów, 
środków chemicznych i agrochemicznych powiązanych 
z rolnictwem, publikowanie tekstów reklamowych, spon-
sorowanych, promocyjnych, handlowych, przygotowywa-
nie reklam, w tym papierowych, radiowych, telewizyjnych, 
prezentowanie produktów w mediach, za pośrednictwem 
sieci komputerowych, internetowych, on-line, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, promocyjnych, promocja 
sprzedaży produktów nawozów, preparatów, środków che-
micznych i agrochemicznych, 44 usługi w zakresie rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa.

(210) 510078 (220) 2020 02 11
(731) PODLIPNA ANNA PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIEOBRANŻOWE TULINEK, Dębnica Kaszubska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TULINEK

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 03.07.21, 03.07.24
(510), (511) 41 usługi prowadzenia przedszkoli, 43 usługi 
prowadzenia żłobków.

(210) 510083 (220) 2020 02 11
(731) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY 

SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy
(540) (znak słowny)
(540) PLONY W PUNKT
(510), (511) 1 nawozy jednoskładnikowe i wieloskładnikowe, 
35 sprzedaż produktów nawozowych, preparatów, środków 
chemicznych i agrochemicznych powiązanych z rolnic-
twem, publikowanie tekstów reklamowych, sponsorowa-
nych, promocyjnych, handlowych, przygotowywanie reklam 
w tym papierowych, radiowych, telewizyjnych, prezentowa-
nie produktów w mediach, za pośrednictwem sieci kompu-
terowych, internetowych, on-line, rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych, promocyjnych, promocja sprzedaży 
produktów nawozów, preparatów, środków chemicznych 
i agrochemicznych, 44 usługi w zakresie rolnictwa, ogrod-
nictwa i leśnictwa.

(210) 510089 (220) 2020 02 11
(731) FERDYN PIOTR WELLCOME INSTITUTE, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) WELLCOME INSTITUTE
(510), (511) 44 kliniki medyczne, badania medyczne, infor-
macja medyczna, konsultacje medyczne, usługi medyczne, 
opieka medyczna i zdrowotna, usługi klinik medycznych 
i opieki zdrowotnej, świadczenie usług w zakresie prowa-
dzenia dokumentacji medycznej on-line, z wyjątkiem sto-
matologii, wynajem urządzeń medycznych, wypożyczanie 



Nr  ZT12/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 71

sprzętu medycznego, wydawanie raportów medycznych, 
świadczenie pomocy medycznej, prowadzenie placówek 
medycznych, organizowanie leczenia medycznego, kompi-
lacja raportów medycznych, wykonywanie badań medycz-
nych, wynajem sprzętu do celów medycznych, przygoto-
wywanie raportów dotyczących kwestii medycznych, usługi 
w zakresie analiz medycznych.

(210) 510093 (220) 2020 02 11
(731) BETTERWARE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Betterware International
(510), (511) 3 płyny do czyszczenia, płyny do płukania tka-
nin, preparaty do czyszczenia szkła, preparaty do czyszczenia 
podłóg, środek do czyszczenia czajników, środki do czysz-
czenia toalet, ściereczki nasączane detergentami, do czysz-
czenia, płyn do mycia naczyń, mydło pielęgnacyjne, tabletki 
do zmywarek, detergenty do zmywarek do naczyń, prepara-
ty do czyszczenia i odświeżania, środki do polerowania pod-
łóg i mebli, środki do czyszczenia dywanów, proszki i żele 
do prania, odplamiacze, 5 odświeżacze powietrza, 21 przy-
bory kuchenne, pojemniki kuchenne, pojemniki do użytku 
domowego lub kuchennego, deski do krojenia do użytku 
kuchennego, formy do pieczenia, przybory do pieczenia, 
gąbki do użytku domowego, gąbki kuchenne, mopy, koń-
cówki do mopów, miotły.

(210) 510098 (220) 2020 02 11
(731) WRÓBEL RAFAŁ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 

STYLION, Wola Obszańska
(540) (znak słowny)
(540) STYLION
(510), (511) 9 okulary, okulary słoneczne i soczewki kontak-
towe, woreczki na okulary, etui na okulary i okulary przeciw-
słoneczne, futerały na okulary słoneczne, oprawki do okula-
rów, smycze do okularów, łańcuszki do okularów i do oku-
larów przeciwsłonecznych, 35 usługi sprzedaży hurtowej, 
detalicznej, wysyłkowej oraz za pośrednictwem internetu 
(sprzedaż on-line): okularów, okularów słonecznych i socze-
wek kontaktowych, woreczków na okulary, etui na okulary 
i okulary przeciwsłoneczne, futerałów na okulary słonecz-
ne, oprawek do okularów, smyczy do okularów, łańcuszków 
do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, reklama, 
reklama radiowa, reklama w czasopismach, broszurach i ga-
zetach, reklama internetowa.

(210) 510111 (220) 2020 02 11
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLOPIRYNA COMPLEX

(531) 29.01.14, 27.05.02, 27.05.09, 27.05.10, 11.03.03, 11.03.20, 
26.04.01, 26.04.05, 26.04.10, 26.04.12, 26.04.13, 
26.04.16, 26.04.18, 26.04.22, 01.15.09, 01.15.11, 26.01.03, 
26.01.13, 26.01.16, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.06, 26.11.12, 
24.15.03, 24.15.13

(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) 510121 (220) 2020 02 12
(731) ARTMOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ARTMOVE
(510), (511) 18 bagaż, etui na karty kredytowe (portfele), etui 
na klucze, etui na wizytówki, kosmetyczki, walizki, parasole, 
plecaki, pojemniki na wizytówki, portmonetki, portfele, torby 
sportowe, torby, torebki, walizki z kółkami, zestawy podróż-
ne [wyroby skórzane], 25 apaszki, bielizna damska, bielizna 
męska, bezrękawniki, bikini, bluzki, bluzki z krótkim rękawem, 
bluzy sportowe, bluzy dresowe, bluzy z kapturem, botki, buty 
damskie, buty męskie, chinosy, czapki baseballowe, czapki 
jako nakrycia głowy, espadryle buty lub sandały, garnitury, 
golfy, japonki, kalosze, krawaty, kapelusze, kostiumy kąpielo-
we, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim 
rękawem, kurtki, krótkie spodnie, legginsy, minispódniczki, 
obuwie, obuwie dla mężczyzn, obuwie dla kobiet, obuwie 
dla dzieci, obuwie plażowe, odzież ze skóry, odzież z imitacji 
skóry, odzież z lateksu, opaski na głowę, palta, pantofle do-
mowe, paski, pikowane kurtki, płaszcze, peleryny, podkoszul-
ki, podkoszulki bez rękawów, pulowery, rękawiczki z jednym 
palcem, rękawiczki, rękawiczki bez palców, skarpetki, sanda-
ły, spódnice, spodenki, stroje plażowe, swetry, szale, szaliki, 
szaliki rurkowe (kominy) na szyję, szlafroki, tenisówki, szorty, 
t-shirty z krótkim rękawem.

(210) 510126 (220) 2020 02 12
(731) MEDIA PEOPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) MEDIA PEOPLE
(510), (511) 35 usługi relacji z mediami, organizacja sub-
skrypcji pakietów medialnych, udostępnianie przestrzeni 
reklamowej w mediach elektronicznych, prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, opraco-
wywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i rekla-
mowych, usługi w zakresie zakupu środków przekazu [miej-
sca i czasu w mediach], usługi reklamowe i marketingowe, 
usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu czasu reklamowe-
go i powierzchni reklamowych, usługi dopasowywania w ra-
mach sieci reklamowej on-line ułatwiające nawiązywanie 
kontaktów między reklamodawcami a właścicielami stron 
internetowych, udostępnianie i wynajem przestrzeni rekla-
mowej w Internecie, udostępnianie przestrzeni reklamowej 
w czasopismach, gazetach i magazynach, oferowanie i wy-
najem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów 
na reklamy, promocja sprzedaży, usługi w zakresie tworzenia 
marki, promocja towarów i usług poprzez sponsorowanie, 
agencja public relations, marketing internetowy, reklama 
i marketing, planowanie strategii marketingowych, reklama 
na billboardach elektronicznych, reklama i usługi reklamowe, 
doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, usługi 
w zakresie strategii rozwoju marki, doradztwo w dziedzinie 
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strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w dziedzi-
nie strategii komunikacyjnych public relations, opracowywa-
nie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, 
usługi współpracy z blogerami, reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama 
w czasopismach, broszurach i gazetach, 38 mobilne usługi 
medialne w postaci elektronicznej transmisji medialnych 
treści rozrywkowych, udostępnianie informacji na temat ko-
munikacji medialnej, usługi telekomunikacyjne świadczone 
za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych 
mediach, emisja programów telewizyjnych i radiowych 
za pośrednictwem sieci kablowych lub bezprzewodowych, 
41 udostępnianie informacji on-line związanych z mediami 
audiowizualnymi, usługi wydawnicze i reporterskie.

(210) 510127 (220) 2020 02 12
(731) GNIADEK MICHAŁ INVEST BROTHERS, Brwinów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IB INVEST BROTHERS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.23, 
26.11.01, 26.11.05, 26.11.09

(510), (511) 20 wyroby dekoracyjne z gałęzi jodły, wyroby 
dekoracyjne z gałęzi jodły na drewnianym szkielecie, wyroby 
dekoracyjne z gałęzi jodły na słomianym podkładzie, 37 bru-
karstwo i kafelkowanie, budowa bloków mieszkalnych, budo-
wa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa dróg, 
budowa fundamentów budynków, budowa nieruchomości, 
budowa utwardzanych miejsc parkingowych, budowanie 
domów, budowanie nieruchomości, budownictwo, instalo-
wanie i naprawa urządzeń do nawadniania, kruszenie betonu, 
montaż ogrodzeń, murarstwo, mycie pojazdów, nadzór nad 
remontami budynków, pokrywanie powierzchni chodników, 
przygotowanie terenu (budownictwo), stabilizacja gruntu, 
układanie nawierzchni drogowych, usługi brukarskie, usługi 
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi 
budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi budowlane 
w zakresie budynków mieszkalnych, usługi w zakresie wykopy-
wania, usługi w zakresie wypożyczania maszyn budowlanych, 
usuwanie nawierzchni, wynajem koparek, wynajem koparek 
podsiębiernych, wynajem ładowarek przegubowych, wynajem 
maszyn budowlanych, wynajem minikoparek, wyrównywanie 
terenu budowy, znakowanie poziome dróg, 39 udostępnianie 
pojazdów do wynajmu, wypożyczanie środków transportu, 
wypożyczanie samochodów wyścigowych, wypożyczanie sa-
mochodów, wypożyczanie pojazdów wyposażonych w GPS, 
wypożyczane pojazdów, zwłaszcza samochodów osobowych 
i ciężarówek, wypożyczanie pojazdów silnikowych na umowę.

(210) 510128 (220) 2020 02 12
(731) MEDIA PEOPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDIA PEOPLE

(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 02.09.17, 
26.11.01, 26.11.05, 26.11.07, 26.11.10

(510), (511) 35 usługi relacji z mediami, organizacja sub-
skrypcji pakietów medialnych, udostępnianie przestrzeni 
reklamowej w mediach elektronicznych, prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, opraco-
wywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i rekla-
mowych, usługi w zakresie zakupu środków przekazu [miej-
sca i czasu w mediach], usługi reklamowe i marketingowe, 
usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu czasu reklamowe-
go i powierzchni reklamowych, usługi dopasowywania w ra-
mach sieci reklamowej on-line ułatwiające nawiązywanie 
kontaktów między reklamodawcami a właścicielami stron 
internetowych, udostępnianie i wynajem przestrzeni rekla-
mowej w Internecie, udostępnianie przestrzeni reklamowej 
w czasopismach, gazetach i magazynach, oferowanie i wy-
najem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów 
na reklamy, promocja sprzedaży, usługi w zakresie tworzenia 
marki, promocja towarów i usług poprzez sponsorowanie, 
agencja public relations, marketing internetowy, reklama 
i marketing, planowanie strategii marketingowych, reklama 
na billboardach elektronicznych, reklama i usługi reklamowe, 
doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, usługi 
w zakresie strategii rozwoju marki, doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w dziedzi-
nie strategii komunikacyjnych public relations, opracowywa-
nie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, 
usługi współpracy z blogerami, reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama 
w czasopismach, broszurach i gazetach, 38 mobilne usługi 
medialne w postaci elektronicznej transmisji medialnych 
treści rozrywkowych, udostępnianie informacji na temat ko-
munikacji medialnej, usługi telekomunikacyjne świadczone 
za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych 
mediach, emisja programów telewizyjnych i radiowych 
za pośrednictwem sieci kablowych lub bezprzewodowych, 
41 udostępnianie informacji on-line związanych z mediami 
audiowizualnymi, usługi wydawnicze i reporterskie.

(210) 510129 (220) 2020 02 12
(731) GLABUS MACIEJ, Koziegłowy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Louis Cypher

(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.09, 04.01.04, 04.01.05, 27.03.02, 
27.03.03, 09.03.01, 09.03.04, 09.03.16, 09.09.25, 09.07.25, 
10.03.01

(510), (511) 25 apaszki, artykuły odzieżowe w stylu sporto-
wym, bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bielizna termo-
aktywna, biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, bluzki, 
bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy spor-
towe z kapturem, bluzy z kapturem, bojówki, bokserki, buty 
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do biegania, buty do boksu, buty skórzane, buty sportowe, 
chustki (apaszki), ciepła bielizna (z długim rękawem i długimi 
nogawkami), czapki bejsbolówki, czapki bez daszków, czapki 
i czapeczki sportowe, czapki jako nakrycie głowy, czapki dzia-
ne, czapki sportowe, cylindry, czapki z daszkiem, części odzieży, 
obuwia i nakryć głowy, damskie luźne topy, długie kimona, dłu-
gie kurtki, dresy ortalionowe, dresy wiatroszczelne, eleganckie 
spodnie, fraki, garnitury męskie, garnitury w sportowym stylu, 
golfy, grube kurtki, kamizelki, kamizelki (bezrękawniki), kapelu-
sze, kąpielówki, kimona, kombinezony, kominiarki, komplety 
do biegania, koszule, koszule codzienne, koszule do garniturów, 
koszule eleganckie, koszule sportowe, koszule z kołnierzykiem, 
koszule z krótkimi rękawami, koszulki bez rękawów, koszulki 
do biegania, koszulki polo, koszulki sportowe z krótkimi ręka-
wami, krawaty, koszulki typu rashguard do sportów wodnych, 
chroniące przed promieniowaniem UV, koszulki z krótkim ręka-
wem, koszulki z nadrukiem, krótkie spodnie, kurtki, kurtki bluzy, 
kurtki dresowe, kurtki jako odzież sportowa, kurtki motocyklo-
we, kurtki przeciwwiatrowe, kurtki sportowe, kurtki wiatrosz-
czelne, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, 
legginsy, majtki, marynarki do garniturów, obuwie, odzież, 
odzież do sztuk walki, odzież do uprawiania zapasów, odzież 
męska, odzież sportowa, odzież w stylu sportowym, paski, pasy 
do przechowywania pieniędzy, piżamy, podkoszulki, podko-
szulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, polary, pulowery, 
rękawice motocyklowe, rękawiczki, rękawiczki zimowe, skarpet-
ki, skarpetki sportowe, skarpetki z palcami, spodenki bokserskie, 
spodenki, smokingi, spodenki kąpielowe, spódnico-spodenki, 
spodnie, spodnie dresowe, spodnie sportowe, spodnie spor-
towe wchłaniające wilgoć, staniki sportowe, stroje do sportów 
walki, stroje sportowe, swetry polo, swetry rozpinane, szale, 
szaliki, szorty, T-shirty z krótkim rękawem, termoaktywne nakry-
cia głowy, topy sportowe do rozgrzewki, ubiory do uprawiania 
sztuk walki, wiatrówki.

(210) 510130 (220) 2020 02 12
(731) IIZBA TECHNICZNEJ OCHRONY MIENIA EUROALARM 

SPÓŁKA JAWNA MAŁGORZATA I WALDEMAR KULIK, 
Bydgoszcz

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UKARA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 systemy bezprzewodowej ochrony mienia, 
systemy nadzoru wideo, oprogramowanie do wsparcia sys-
temów ochrony mienia, bezprzewodowe sterowniki do zdal-
nego monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu sys-
temów bezpieczeństwa, czujniki i detektory, detektory pod-
czerwieni, urządzenia do automatyzacji domu, elektroniczne 
detektory stłuczenia szkła, urządzenia do monitorowania, ka-
mery wideo do celów monitoringowych, kamery aktywowa-
ne ruchem, urządzenia do rejestrowania i odtwarzania obra-
zu, nadajniki i odbiorniki radiowe, urządzenia do komunikacji 
bezprzewodowej służące do przesyłania głosu, danych lub 
obrazu, urządzenia do transmisji sygnału, bezprzewodowe 
nadajniki i odbiorniki dla sygnalizacji alarmowej, urządzenia 
do kontroli bezpieczeństwa, inne niż do pojazdów, alarmy 
i urządzenia ostrzegawcze, urządzenia zapobiegające kra-
dzieży, inne niż do pojazdów, elektryczne i elektroniczne 
urządzenia i przyrządy zabezpieczające, antykradzieżowe 
generatory dymu, antykradzieżowe generatory suchej mgły.

(210) 510131 (220) 2020 02 12
(731) KARPIŃSKA ALEKSANDRA JOANNA, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) KSIĘGARD
(510), (511) 9 e-booki, audiobooki, 16 książki fantasy.

(210) 510144 (220) 2020 02 12
(731) UNIKOM-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Amber & Wood

(531) 27.05.01, 24.17.25, 26.13.25
(510), (511) 20 meble.

(210) 510147 (220) 2020 02 12
(731) Dopharma Research B.V., Raamsdonksveer, NL
(540) (znak słowny)
(540) SALIMED
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne weterynaryjne.

(210) 510150 (220) 2020 02 12
(731) ZDROWE STAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
(540) (znak słowny)
(540) HIALUDIN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne dla celów medycz-
nych, substancje dietetyczne dla celów leczniczych, prepa-
raty wspomagające leczenie lub podnoszące odporność 
organizmu, suplementy diety dla celów leczniczych.

(210) 510154 (220) 2020 02 12
(731) AGROCOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonowo Pomorskie
(540) (znak słowny)
(540) ToffiFix
(510), (511) 29 mleko i wyroby z mleka, 30 nadzienia i wyro-
by cukiernicze.

(210) 510156 (220) 2020 02 13
(731) Nobel Quest International Limited, Road Town, VG
(540) (znak słowny)
(540) CHAUFFE
(510), (511) 34 tytoń, zapałki, papierosy, papierośnice, filtry 
papierosowe, artykuły dla palaczy, cygarniczki, bibułka pa-
pierosowa, filtry do papierosów, ustniki do cygarniczek, fajki 
tytoniowe, cygaretki, cygara, popielniczki dla palaczy, zapal-
niczki dla palaczy.

(210) 510161 (220) 2020 02 13
(731) SOLDATKE MARCIN, Hipolitów
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ROSA 3D FILAMENTS

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 filament z tworzywa sztucznego do drukarek 
3D, nici z tworzyw sztucznych do lutowania, półprzetworzo-
ne włókna ABS do stosowania w druku 3D, półprzetworzone 
włókna PLA do stosowania w druku 3D, półprzetworzone 
włókna termoplastyczne stosowane w druku 3D, włókna 
z tworzywa sztucznego do druku 3D, wytłaczane tworzywa 
sztuczne w postaci prętów do użytku w produkcji, wytłacza-
ne tworzywa sztuczne w postaci okrągłych prętów do użyt-
ku w produkcji, wytłaczane tworzywa sztuczne w postaci rur 
do użytku w produkcji, elastyczne rury wężowe z tworzyw 
sztucznych, elastyczne rury zawierające włókna węglowe, ela-
styczne węże wykonane z materiałów polimerowych, giętkie 
przewody rurowe wykonane z tworzyw sztucznych, gumo-
we rury i przewody rurowe, gumowe węże elastyczne, nie-
metalowe elastyczne węże wykonane z polichlorku winylu, 
niemetalowe osłony do rur, niemetalowe połączenia rurowe 
tulejowe, niemetalowe przewody giętkie wykonane z gumy 
syntetycznej, niemetalowe rury wężowe, niemetalowe węże 
do celów przemysłowych, niemetalowe węże elastyczne, po-
rowate węże do nawadniania, przewody gumowe, przewody 
gumowe do klimatyzatorów, rury elastyczne do użytku przy 
nawadnianiu, rury giętkie, rury giętkie niemetalowe, rury nie-
metalowe do nawadniania, rury wykonane z elastycznych 
materiałów syntetycznych, węże, węże do wody do nawad-
niania, węże do wody do użytku w ogrodzie, węże do wody 
do użytku domowego, węże elastyczne z tworzyw sztucz-
nych, węże elastyczne do transportu płynów, węże przemy-
słowe z tworzyw sztucznych, węże przemysłowe wykonane 
z gumy, węże przystosowane do nawadniania, węże z two-
rzyw sztucznych do celów rolniczych, złącza rurowe nieme-
talowe, złącza niemetalowe do rur.

(210) 510163 (220) 2020 02 13
(731) SOLDATKE MARCIN, Hipolitów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROSA PLAST SINCE 1979

(531) 05.05.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 17 filament z tworzywa sztucznego do drukarek 
3D, nici z tworzyw sztucznych do lutowania, półprzetworzo-
ne włókna ABS do stosowania w druku 3D, półprzetworzone 
włókna PLA do stosowania w druku 3D, półprzetworzone 
włókna termoplastyczne stosowane w druku 3D, włókna 
z tworzywa sztucznego do druku 3D, wytłaczane tworzywa 
sztuczne w postaci prętów do użytku w produkcji, wytłacza-
ne tworzywa sztuczne w postaci okrągłych prętów do użyt-
ku w produkcji, wytłaczane tworzywa sztuczne w postaci rur 
do użytku w produkcji, elastyczne rury wężowe z tworzyw 
sztucznych, elastyczne rury zawierające włókna węgłowe, 

elastyczne węże wykonane z materiałów polimerowych, 
giętkie przewody rurowe wykonane z tworzyw sztucznych, 
gumowe rury i przewody rurowe, gumowe węże elastycz-
ne, niemetalowe elastyczne węże wykonane z polichlorku 
winylu, niemetalowe osłony do rur, niemetalowe połącze-
nia rurowe tulejowe, niemetalowe przewody giętkie wy-
konane z gumy syntetycznej, niemetalowe rury wężowe, 
niemetalowe węże do celów przemysłowych, niemetalowe 
węże elastyczne, porowate węże do nawadniania, przewo-
dy gumowe, przewody gumowe do klimatyzatorów, rury 
elastyczne do użytku przy nawadnianiu, rury giętkie, rury 
giętkie niemetalowe, rury niemetalowe do nawadniania, rury 
wykonane z elastycznych materiałów syntetycznych, węże, 
węże do wody do nawadniania, węże do wody do użytku 
w ogrodzie, węże do wody do użytku domowego, węże 
elastyczne z tworzyw sztucznych, węże elastyczne do trans-
portu płynów, węże przemysłowe z tworzyw sztucznych, 
węże przemysłowe wykonane z gumy, węże przystosowa-
ne do nawadniania, węże z tworzyw sztucznych do celów 
rolniczych, złącza rurowe niemetalowe, złącza niemetalowe 
do rur.

(210) 510166 (220) 2020 02 13
(731) WUDARSKA NINA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOLIBER 1987 NADRUKI REKLAMOWE

(531) 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 27.07.01, 27.01.16, 27.05.02, 
29.01.12

(510), (511) 35 agencje reklamowe, reklama, usługi opraco-
wania graficznego do celów reklamowych, usługi reklamo-
we, marketingowe i promocyjne, dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja 
ulotek, broszur, druków i próbek do celów reklamowych, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z drukami, 40 drukowanie, 
druk sitowy, nadrukowywanie koszulek z krótkim rękawem, 
drukowanie na zamówienie, nazw firm oraz logo na towa-
rach osób trzecich, w celach promocyjnych i reklamowych, 
drukowanie szablonów, drukowanie offsetowe, usługi druku 
na tkaninach, drukowanie wzorów dla osób trzecich, udziela-
nie informacji dotyczących usług drukarskich.

(210) 510168 (220) 2020 02 13
(731) Gujranwala Food Industries (Pvt.) Ltd., Gujranwala, PK
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JoJo DISCOVER THE WORLD OF TREATS
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(531) 04.05.03, 05.05.20, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.14, 26.01.15, 
26.01.19, 26.01.20, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 30 guma balonowa, cukierki do żucia, guma 
do żucia.

(210) 510174 (220) 2020 02 13
(731) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały
(540) (znak słowny)
(540) TARCZYŃSKI ROŚLINNIE
(510), (511) 29 kabanosy wegetariańskie, wędliny wege-
tariańskie, substytuty mięsa, roślinne substytuty mięsa, 
kiełbaski wegetariańskie, pasztet warzywny, gotowe posił-
ki składające się głównie z substytutów mięsa, substytuty 
drobiu, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie soi, 
przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, przystaw-
ki na bazie warzyw, przeciery warzywne, sałatki warzywne, 
hummus, tofu, burgery sojowe, burgery warzywne, gotowe 
produkty z warzyw, kotlety sojowe, kotlety z tofu, mrożone 
gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, substytuty 
mięsa na bazie warzyw, warzywa mrożone, warzywa roso-
łowe, koncentraty zup, kostki bulionowe, mieszanki do zup, 
pasty do zup, wywar, bulion, wywar z warzyw, zupy, surowce 
do produkcji tłuszczy jadalnych, tłuszcze jadalne, mieszan-
ka olejów [do celów spożywczych], oleje jadalne, przekąski 
na bazie mleka, przekąski na bazie sera, sałatki z roślin strącz-
kowych, rośliny strączkowe przetworzone, konserwowe ro-
śliny strączkowe, suche nasiona roślin strączkowych, nasiona 
roślin strączkowych w puszce, pasty na bazie roślin strączko-
wych, oleje roślinne do celów spożywczych, tłuszcze roślin-
ne do celów spożywczych, przetworzone owoce, warzywa 
i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), for-
mowane teksturowane białko roślinne do użytku jako sub-
stytut mięsa, warzywa przetworzone, pasty warzywne, go-
towe dania warzywne, potrawy gotowe składające się głów-
nie z warzyw, 30 bagietki z nadzieniem, bułki nadziewane, 
kanapki, chipsy [produkty zbożowe], zawijana kanapka typu 
wrap, paszteciki, placki z nadzieniem z warzyw, naleśniki, 
krakersy o smaku warzyw, puddingi, pierożki ravioli, pizza, 
calzone [rodzaj pizzy w kształcie pieroga], lasagne, makarony 
zawierające nadzienia, ciasto makaronowe nadziewane, cia-
sta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, mrożone produkty 
z ciasta nadziewane warzywami, miękkie precle, dania go-
towe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, muesli, 
dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smako-
we i przyprawy, przyprawy, mieszanki przypraw, przyprawy 
do pieczenia, marynaty, sosy, pesto [sos], zioła do celów spo-
żywczych, preparaty do przygotowywania sosów do piecze-
ni, przekąski na bazie zbóż, solone wyroby piekarnicze, placki 
bez mięsa, zagęszczacze warzywne, papki warzywne (sosy - 
żywność), placki z nadzieniem z warzyw, wyroby piekarnicze 
z warzywami.

(210) 510175 (220) 2020 02 13
(731) KOSARSKI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 środki do konserwacji betonu, z wyjątkiem 
farb i olejów, preparaty do wyprawiania skór, oprócz 
olejów, środki dyspergujące olej, oleje do konserwa-
cji żywności, oleje do przemysłowego garbowania skór, 

chemikalia do odbarwiania olejów, środki chemiczne 
do oczyszczania oleju, preparaty konserwujące stoso-
wane w murarstwie, z wyjątkiem farb i olejów, preparaty 
do konserwacji cegły [z wyjątkiem farb i olejów], prepara-
ty do konserwacji płytek [z wyjątkiem farb i olejów], oleje 
do wyprawiania skór, materiały syntetyczne do absorpcji 
oleju, oleje przekładniowe, dodatki chemiczne do olejów, 
olej przekładniowy, 2 oleje do konserwacji drewna, oleje 
przeciwrdzewne, 3 oleje czyszczące, 4 oleje ułatwiające 
wyjmowanie z formy [budownictwo], olej do oświetla-
nia, oleje do smarowania, olej napędowy, olej ze smoły 
węglowej, oleje do konserwacji murów, oleje zwilżające, 
olej rybi, niejadalny, preparaty z oleju sojowego do za-
pobiegania przywieraniu przyborów kuchennych, olej 
rzepakowy do celów przemysłowych, olej kostny do ce-
lów przemysłowych, olej słonecznikowy do celów prze-
mysłowych, oleje do tkanin, olej rycynowy do celów 
przemysłowych, oleje do konserwacji skór, oleje do farb, 
oleje silnikowe, 5 olej gorczycowy do celów medycz-
nych, olej rycynowy do celów medycznych, suplemen-
ty diety zawierające olej lniany, 6 metalowe urządzenia 
do parkowania rowerów, skrzynki do narzędzi z metalu 
[puste], skrzynki na narzędzia metalowe [puste], metalo-
we pojemniki do wymiany oleju, 7 dynama do rowerów, 
separatory para-olej [odolejacze pary], narzędzia ręczne 
o napędzie innym niż ręczny, narzędzia [części maszyn], 
imaki do narzędzi do obrabiarek, narzędzia rolnicze, inne 
niż o napędzie ręcznym, pistolety [narzędzia na naboje 
wybuchowe], maszyny do montażu rowerów, elektrycz-
ne narzędzia do ostrzenia krawędzi nart, pneumatyczne 
wysysarki oleju odpadowego, 8 narzędzia ścierne [przy-
rządy ręczne], przyrządy tnące [narzędzia ręczne], szpa-
chle [narzędzia ręczne], wiertła [części narzędzi ręcznych], 
kątowniki [narzędzia], narzędzia do skórowania zwierząt, 
młotki nitownicze [narzędzia], noże do obróbki skóry [na-
rzędzia ręczne], narzędzia rytownicze [narzędzia ręczne], 
pilśniarki [narzędzia ręczne], pilśniarki [narzędzia], piły 
[narzędzia ręczne], kopyta szewskie [narzędzia ręczne], 
klucze [narzędzia], zapadki [narzędzia], gwintownice [na-
rzędzia ręczne], narzędzia ręczne, obsługiwane ręcznie, 
narzędzia do wyciągania gwoździ, przycinarki do rur [na-
rzędzia], narzędzia do zbierania owoców [narzędzia ręcz-
ne], czerpaki [narzędzia ręczne], ubijaki do gruntu [narzę-
dzia], frezy [narzędzia], diamenty szklarskie [części narzę-
dzi ręcznych], rozprężacze [narzędzia ręczne], wytłaczarki 
[narzędzia ręczne], wiertła do drążenia [części narzędzi 
ręcznych], grabie [narzędzia], łopaty [narzędzia], szpadle 
[narzędzia], żelazka [narzędzia ręczne nieelektryczne], na-
rzędzia formierskie, kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], 
dłuta wklęsłe [narzędzia ręczne], narzędzia do szczepienia 
drzew [narzędzia ręczne], przecinaki obręczowe [narzę-
dzia ręczne], narzędzia ogrodnicze, obsługiwane ręcznie, 
ostrza [narzędzia ręczne], brzeszczoty do pił [części narzę-
dzi ręcznych], młotki [narzędzia ręczne], oplatarki [narzę-
dzia ręczne], moździerze do tłuczenia [narzędzia ręczne], 
tłuczki [narzędzia ręczne], pistolety [narzędzia ręczne], 
punktaki [narzędzia ręczne], kadzie odlewnicze [narzędzia 
ręczne], tarniki, tarki [narzędzia ręczne], nitownice [narzę-
dzia ręczne], grzebienie, zgrzebła [narzędzia ręczne], przy-
rządy do dekantacji cieczy [narzędzia ręczne], narzędzia 
skrawające [narzędzia ręczne], kurki [narzędzia ręczne], 
świdry [narzędzia ręczne], narzędzia ręczne do przygoto-
wywania gleby, narzędzia rolnicze, obsługiwane ręcznie, 
tarcze szlifierskie [toczaki], narzędzia ręczne, kopaczki 
[narzędzia ręczne], bijaki [narzędzia], narzędzia do dziur-
kowania biletów, oprawki do wierteł [narzędzia ręczne], 
dziurkacze rewolwerowe [narzędzia ręczne], przebijaki 
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[narzędzia], koparki do rowów [narzędzia ręczne], skrobaki 
[narzędzia ręczne], pasy na narzędzia, pilniki [narzędzia], 
skrzynki uciosowe [narzędzia], miechy do kominków [na-
rzędzia ręczne], narzędzia ręczne do usuwania izolacji 
z drutu, napinacze drutu i taśm metalowych [narzędzia 
ręczne], ręczne narzędzia do ostrzenia krawędzi nart, rącz-
ki do narzędzi ręcznych, obieraczki do warzyw [narzędzia 
ręczne], 9 odzież chroniąca przed wypadkami, napromie-
niowaniem i ogniem, odzież azbestowa do ochrony przed 
ogniem, ognioodporna odzież, odzież przeznaczona 
do użycia w laboratoriach, odzież kuloodporna, 10 narzę-
dzia do nacinania do celów chirurgicznych, odzież specjal-
na używana w salach operacyjnych, odzież kompresyjna, 
11 światła rowerowe, urządzenia do oczyszczania oleju, 
odzież ogrzewana elektrycznie, lampy kierunkowe do ro-
werów, 12 rowery, nóżki do rowerów, łańcuchy rowerowe, 
kierownice do rowerów, opony rowerowe, koła zębate 
do rowerów, hamulce do rowerów, błotniki do rowerów, 
obręcze kół do rowerów, korby rowerowe, silniki do ro-
werów, piasty do rowerów, pedały do rowerów, pompki 
do rowerów, szprychy do rowerów, koła do rowerów, sio-
dełka rowerowe, ochraniacze ubrania na koła do rowerów, 
rowery trójkołowe dostawcze, dętki do rowerów, ramy 
do rowerów, pokrycia siodełek rowerów, opony bezdętko-
we do rowerów, kosze przystosowane do rowerów, sakwy 
[kosze] boczne przystosowane do rowerów, sakwy rowe-
rowe, dzwonki do rowerów, rowery elektryczne, przycze-
py do przewożenia rowerów, przyczepki rowerowe, 16 na-
rzędzia do słojowania i marmurkowania, torby papierowe 
do użytku przy sterylizacji narzędzi medycznych, 17 olej 
izolacyjny do transformatorów, oleje izolacyjne, 18 tor-
by na narzędzia (puste), paski skórzane [inne niż odzież], 
19 urządzenia niemetalowe do parkowania rowerów, 
20 pokrowce na odzież [szafa], pokrowce na odzież [ma-
gazynowanie], skrzynki na narzędzia, niemetalowe, puste, 
niemetalowe pojemniki do wymiany oleju, 21 narzędzia 
do czyszczenia, ręczne, elementy napinające do odzieży, 
pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, 24 bielizna kąpielo-
wa, z wyjątkiem odzieży, 25 odzież dla kierowców samo-
chodowych, kaptury [odzież], paski [odzież], odzież, futra 
[odzież], kombinezony [odzież], odzież gotowa, majtki 
dziecięce [odzież], nauszniki [odzież], odzież dla rowe-
rzystów, okrycia wierzchnie [odzież], dzianina [odzież], 
gabardyna [odzież], wyprawki dziecięce [odzież], fartuchy 
[odzież], mufki [odzież], kieszenie do odzieży, pikowane 
kurtki [odzież], kurtki [odzież], odzież papierowa, woalki, 
welony [odzież], odzież gimnastyczna, odzież z imitacji 
skóry, odzież ze skóry, pasy do przechowywania pienię-
dzy [odzież], kapelusze papierowe [odzież], odzież zawie-
rająca substancje odchudzające, odzież haftowana, odzież 
z lateksu, odzież z diodami elektroluminescencyjnymi LED, 
26 sznurki do odzieży, oczka do odzieży, falbany do odzieży, 
28 stacjonarne rowery treningowe, rolki do stacjonarnych ro-
werów treningowych, rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], 
29 masło kokosowe [olej kokosowy], olej rzepakowy jadalny, 
oleje spożywcze, spożywczy olej kukurydziany, olej z orzecha 
palmowego do żywności, spożywczy olej sezamowy, olej 
palmowy jadalny, olej z oliwek jadalny, olej kostny, jadalny, 
olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej i tłuszcz ko-
kosowy [do celów spożywczych], spożywczy olej kokosowy, 
olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych, olej sojowy 
spożywczy, 37 renowacja odzieży, czyszczenie odzieży, pra-
sowanie odzieży, sterylizacja narzędzi medycznych, instalacja 
narzędzi na placach budowy, 40 obróbka mająca na celu uzy-
skanie niegniotliwości odzieży, szycie odzieży na miarę, prze-
róbki odzieży, 45 wypożyczanie odzieży.

(210) 510180 (220) 2020 02 13
(731) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały
(540) (znak słowny)
(540) TARCZYŃSKI ROŚLINNE
(510), (511) 29 kabanosy wegetariańskie, wędliny wege-
tariańskie, substytuty mięsa, roślinne substytuty mięsa, 
kiełbaski wegetariańskie, pasztet warzywny, gotowe posił-
ki składające się głównie z substytutów mięsa, substytuty 
drobiu, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie soi, 
przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, przystaw-
ki na bazie warzyw, przeciery warzywne, sałatki warzywne, 
hummus, tofu, burgery sojowe, burgery warzywne, gotowe 
produkty z warzyw, kotlety sojowe, kotlety z tofu, mrożone 
gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, substytuty 
mięsa na bazie warzyw, warzywa mrożone, warzywa roso-
łowe, koncentraty zup, kostki bulionowe, mieszanki do zup, 
pasty do zup, wywar, bulion, wywar z warzyw, zupy, surowce 
do produkcji tłuszczy jadalnych, tłuszcze jadalne, mieszan-
ka olejów [do celów spożywczych], oleje jadalne, przekąski 
na bazie mleka, przekąski na bazie sera, sałatki z roślin strącz-
kowych, rośliny strączkowe przetworzone, konserwowe ro-
śliny strączkowe, suche nasiona roślin strączkowych, nasiona 
roślin strączkowych w puszce, pasty na bazie roślin strączko-
wych, oleje roślinne do celów spożywczych, tłuszcze roślin-
ne do celów spożywczych, przetworzone owoce, warzywa 
i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), for-
mowane teksturowane białko roślinne do użytku jako sub-
stytut mięsa, warzywa przetworzone, pasty warzywne, go-
towe dania warzywne, potrawy gotowe składające się głów-
nie z warzyw, 30 bagietki z nadzieniem, bułki nadziewane, 
kanapki, chipsy [produkty zbożowe], zawijana kanapka typu 
wrap, paszteciki, placki z nadzieniem z warzyw, naleśniki, 
krakersy o smaku warzyw, puddingi, pierożki ravioli, pizza, 
calzone [rodzaj pizzy w kształcie pieroga], lasagne, makarony 
zawierające nadzienia, ciasto makaronowe nadziewane, cia-
sta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, mrożone produkty 
z ciasta nadziewane warzywami, miękkie precle, dania go-
towe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, muesli, 
dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smako-
we i przyprawy, przyprawy, mieszanki przypraw, przyprawy 
do pieczenia, marynaty, sosy, pesto [sos], zioła do celów spo-
żywczych, preparaty do przygotowywania sosów do piecze-
ni, przekąski na bazie zbóż, solone wyroby piekarnicze, placki 
bez mięsa, zagęszczacze warzywne, papki warzywne (sosy - 
żywność), placki z nadzieniem z warzyw, wyroby piekarnicze 
z warzywami.

(210) 510194 (220) 2020 02 14
(731) QWED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) QWED
(510), (511) 9 anteny, przyrządy pomiarowe, elektryczne 
urządzenia pomiarowe, kable elektryczne, złącza do prze-
wodów elektrycznych, sprzężenia elektryczne, przyrządy 
i urządzenia do badania materiałów, mierniki, częstotliwo-
ściomierze, wzbudniki elektryczne, urządzenia do pomia-
rów precyzyjnych, programy komputerowe nagrane, urzą-
dzenia i przyrządy do fizyki, sondy do celów naukowo-ba-
dawczych, urządzenia do nauczania, programy sterujące 
komputerowe, nagrane, interfejsy komputerowe, skanery 
[urządzenia do przetwarzania danych], publikacje elektro-
niczne, do pobrania, programy komputerowe do pobrania, 
kable koncentryczne, aplikacje komputerowe do pobrania, 
tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], platformy 
oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobra-
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nia, 42 opracowywanie projektów technicznych, usługi in-
żynieryjne, programowanie komputerów, badania w dzie-
dzinie fizyki, testowanie materiałów, kalibrowanie [pomiary], 
projektowanie oprogramowania komputerowego, aktuali-
zowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, prace badawczo-roz-
wojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, konser-
wacja oprogramowania komputerowego, miernictwo [po-
miary], powielanie programów komputerowych, instalacja 
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, usługi świadczone przez 
laboratoria naukowe, badania naukowe, przechowywanie 
danych elektronicznych, dostarczanie informacji o technolo-
gii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem stro-
ny internetowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii, 
usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyj-
nej, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji 
oprogramowania, tworzenie platform komputerowych, ba-
dania dotyczące technologii telekomunikacyjnych, projekto-
wanie graficzne materiałów promocyjnych.

(210) 510217 (220) 2020 02 14
(731) ŚWIDERSKA-MIŚ MAGDALENA  

LOGOMISJA-CENTRUM ROZWOJU MOWY,  
Jelcz-Laskowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOGO MISJA

(531) 02.01.23, 02.01.01, 26.11.22, 26.01.01, 26.01.14, 26.01.16, 
26.01.18, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 44 terapia mowy, usługi w zakresie terapii mowy, 
usługi terapii głosu i terapii logopedycznej, usługi w zakresie 
terapii zajęciowej.

(210) 510223 (220) 2020 02 14
(731) FUNDACJA NATURE FOUNDATION, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N NATURA organica

(531) 05.05.16, 05.05.20, 25.01.13, 25.01.25, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.12

(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, her-
baty lecznicze, herbaty odchudzające do celów leczniczych, 
herbaty z ziół do celów medycznych, zioła lecznicze, zioła 
do palenia do celów leczniczych, kąpiele lecznicze, nalewki 
i napary do celów leczniczych, okłady, kompresy, balsamy 
do celów leczniczych, kadzidełka do odstraszania owadów, 
30 herbaty, napoje na bazie herbaty, kawa, kawa nie palona, 
kawa nienaturalna, substytuty kawy, miód: wielokwiatowy, 
ze spadzi iglastej, gryczany, lipowy, przyprawy, zielenina jako 
przyprawy, aromaty inne niż oleje esencyjne, aromaty do na-
pojów inne niż oleje esencyjne.

(210) 510225 (220) 2020 02 14
(731) KOŚLACZ MAREK MAR-BUD, Kopina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAR-BUD BUDOWNICTWO

(531) 07.01.08, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.02, 24.17.01
(510), (511) 37 budowa domów, konserwacja budynków, 
usługi budowlane i naprawy budynków, uszczelnianie bu-
dynków, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, 
usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków, budo-
wa z zastosowaniem ciężkiego sprzętu, instalacja izolacji 
termicznej w budynkach, instalacja materiałów izolacyjnych 
w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, kopanie ziemi, 
oczyszczanie terenu, podziemne prace konstrukcyjne w za-
kresie rur wodnych, podziemne prace konstrukcyjne w za-
kresie rur gazowych, podziemne prace konstrukcyjne w za-
kresie ścieków, podziemne prace konstrukcyjne dotyczące 
okablowania, przygotowanie terenu [budownictwo], usługi 
brukarskie, usługi doradcze i informacyjne dotyczące bu-
downictwa, usługi doszczelniania budynków, usługi hydrau-
liczne, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, usługi wyko-
nawców instalacji elektrycznych, wznoszenie budynków i in-
nych konstrukcji, konserwacja i naprawa instalacji grzewczej, 
usługi wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, 
instalowanie okien, usługi tynkowania, malowanie i prace 
dekoratorskie w budynkach, konserwacja i naprawa insta-
lacji w budynkach, montaż podłóg drewnianych, montaż 
drzwi, układanie parkietów, układanie płytek podłogowych, 
wylewanie (układanie) fundamentów, odśnieżanie, instalo-
wanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, 
wentylacja i klimatyzacja), naprawa i konserwacja instalacji 
gazowych i elektrycznych, przekopywanie [wykopywanie], 
wyrównywanie terenu budowy.

(210) 510227 (220) 2020 02 14
(731) KLUZEK ARKADIUSZ, Świątniki Dolne
(540) (znak słowny)
(540) LASH STORY
(510), (511) 3 rzęsy sztuczne, kosmetyki do rzęs, tusze 
do rzęs, kleje do przymocowania rzęs, 8 ręczne przybory hi-
gieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, pęsety, 
pęsety do sztucznych rzęs, 21 przybory kosmetyczne, pędz-
le kosmetyczne, 35 sprzedaż wysyłkowa, usługi w zakresie 
detalicznej sprzedaży artykułów kosmetycznych, 41 szko-
lenia edukacyjne, szkolenia personelu, szkolenia bizneso-
we, prowadzenie warsztatów, usługi i szkolenia zawodowe, 



78 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT12/2020

szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, 44 pielęgnacja urody, 
doradztwo dotyczące urody, zabiegi pielęgnacji urody, usłu-
gi pielęgnacji urody, higiena i pielęgnacja urody, pielęgnacja 
urody dla ludzi, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, 
usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi pielęgna-
cji urody, w szczególności w zakresie rzęs, wynajem sprzętu 
do higieny i pielęgnacji urody u ludzi.

(210) 510238 (220) 2020 02 14
(731) WOJCIECHOWSKI ANDRZEJ ODEKA SIMP FF, 

Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) odeka OŚRODEK DOSKONALENIA KADR

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 usługi szkolenia zawodowego.

(210) 510240 (220) 2020 02 14
(731) SKYLLA ALUMINIUM BOATS SPÓŁKA JAWNA, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SKYLLA
(510), (511) 12 łodzie, pojazdy do poruszania się po wo-
dzie, części konstrukcyjne do łodzi, dopasowane pokrowce 
na łodzie, dopasowane osłony na łodzie i pojazdy morskie, 
kadłuby łodzi, łodzie motorowe, łodzie rekreacyjne, łodzie 
wiosłowe, łodzie wędkarskie, łodzie sportowe, łodzie ża-
glowe, maszty do łodzi, plandeki przystosowane [ukształ-
towane] do łodzi, skorupy łodzi, stery łodzi, fotele do łodzi, 
części zamienne do łodzi, osprzęt łodzi, przyczepy do łodzi, 
28 uchwyty na wędki, podpórki na wędki, skrzynki na przy-
bory wędkarskie, artykuły wędkarskie, modele pojazdów 
w zmniejszonej skali.

(210) 510256 (220) 2020 02 17
(731) KACZOROWSKI JANUSZ MACIEJ, Sękocin Stary
(540) (znak słowny)
(540) JANSEN
(510), (511) 29 sery dojrzewające, sery topione, sery świeże 
niedojrzewające, miękkie dojrzałe sery, nabiał i substytuty 
nabiału, jogurty, masło, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurto-
wej artykułów spożywczych: serów: twardych, pleśniowych, 
świeżych, twardych, półtwardych, jogurtów, masła, śmietany, 
bitej śmietany, koktajli mlecznych, napojów mlecznych, na-
pojów ryżowych, napojów sojowych, usługi importowo-eks-
portowe, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów 
delikatesowych, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie 
sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pro-
duktami mlecznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczy-
mi, usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone 
na rzecz punktów sprzedaży detalicznej, promowanie sprze-
daży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem 
imprez promocyjnych, usługi pośrednictwa i doradztwa 
handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadcze-
nia usług, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności.

(210) 510259 (220) 2020 02 17
(731) GRUŻEWSKI KRZYSZTOF GRUTECH, Janowo
(540) (znak słowny)
(540) GRUTECH
(510), (511) 7 maszyny rolnicze w szczególności: ścielarki, 
rozścielacze sieczki, mechaniczne podajniki paszy dla zwie-
rząt, maszyny budowlane w szczególności: łyżki ładujące 
do koparek, ramiona do koparek, maszyny ogrodnicze, ma-
szyny do robót leśnych, przycinacze do drzew [maszyny], 
ścinacze gałęzi [maszyny], zamiatarki drogowe, mieszalniki 
do betonu, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i za pośrednic-
twem Internetu maszyn budowlanych, maszyn rolniczych, 
maszyn ogrodniczych i leśnych, zamiatarek drogowych, mie-
szalników do betonu.

(210) 510260 (220) 2020 02 17
(731) COLIVIA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COLIVIA

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.03, 26.05.01, 26.05.11
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace 
biurowe, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tym-
czasowe zakwaterowanie.

(210) 510350 (220) 2020 02 19
(731) WARSAW HOME EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzgów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ideas

(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 organizacja i przeprowadzanie wystaw w ra-
mach targów handlowych, organizacja wystaw dla biznesu 
lub handlu, organizacja wystaw w celach handlowych lub re-
klamowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw 
w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie targów 
i wystaw w celach reklamowych, organizowanie i prowadze-
nie targów w celach handlowych lub reklamowych, organi-
zowanie i prowadzenie targów biznesowych, organizowanie 
pokazów w celach handlowych.

(210) 510352 (220) 2020 02 19
(731) MADAJSKA ANNA CAMPORT, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) CAMPORT
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, t-shirty 
z krótkim rękawem, podkoszulki, bluzy, czapki, czapki z dasz-
kiem, daszki przeciwsłoneczne na głowę, 28 artykuły i sprzęt 
sportowy, artykuły gimnastyczne: gry, zabawki, akcesoria 
do zabawy, 35 usługi reklamowe i marketingowe, projekto-
wanie materiałów reklamowych i marketingowych, rozpo-
wszechnianie i rozprowadzanie materiałów oraz towarów 
marketingowych, organizowanie targów, wystaw, konferen-
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cji, spotkań, wyjazdów w celach handlowych, reklamowych 
marketingowych, promocyjnych, organizacja imprez i wyda-
rzeń promocyjnych, reklamowych, marketingowych, admi-
nistrowanie i zarządzanie hotelami, 39 usługi agencji i biur 
turystycznych, usługi turystyczne (z wyjątkiem rezerwacji 
hoteli i pensjonatów), planowanie i organizowanie podró-
ży, wycieczek, wyjazdów, obozów, kolonii, usługi rezerwacji 
podróży, wycieczek, wypraw, wyjazdów, miejsc zwiedza-
nia, usługi rezerwacji transportu, w tym biletów lotniczych 
i autokarowych, usługi transportu pasażerskiego, zwiedza-
nie turystyczne, prowadzenie wycieczek i wypraw z prze-
wodnikiem, usługi doradztwa turystycznego i informacji 
turystycznej, udzielanie informacji turystycznej za pomocą 
komputera, organizacja wyjazdów turystycznych, wakacyj-
nych, biznesowych, integracyjnych, promocyjnych, szkole-
niowych, 41 usługi związane z organizacją wypoczynku i re-
kreacją, organizacja wycieczek, wczasów, wyjazdów waka-
cyjnych, wczasy, kolonie i obozy, w tym również: sportowe, 
rekreacyjne, edukacyjne, szkolne, integracyjne, szkoleniowe, 
organizacja wyjazdów sportowych, rekreacyjnych, wczaso-
wych, edukacyjnych, szkolnych, integracyjnych, szkolenio-
wych, usługi w zakresie obozów wakacyjnych, organizowa-
nie spotkań w zakresie rozrywki, organizacja i prowadzenie 
konferencji, seminariów, zjazdów, sympozjów, kongresów, 
organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów, organizowa-
nie koncertów, widowisk, wystaw, organizowanie zawodów 
sportowych, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, udo-
stępnianie obiektów i sprzętu sportowego, rekreacyjnego, 
usługi szkoleniowe i instruktażowe, 43 usługi hotelarskie i re-
stauracyjne, prowadzenie hoteli, hosteli, pensjonatów, ośrod-
ków wczasowych, ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych, 
kempingów, obiektów noclegowych, usługi zakwaterowania 
świadczone przez obozy turystyczne, usługi związane z re-
zerwacją pokoi w hotelach, hostelach, pensjonatach, ośrod-
kach wczasowych, ośrodkach rekreacyjno-sportowych, 
kwaterach prywatnych, obiektach noclegowych, usługi biur 
turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowań, orga-
nizowanie obozów wakacyjnych (zakwaterowanie), usługi 
gastronomiczne, usługi restauracyjne, prowadzenie barów, 
kantyn, kawiarni.

(210) 510363 (220) 2020 02 19
(731) WARSAW HOME EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzgów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) design forum

(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 organizacja i przeprowadzanie wystaw w ra-
mach targów handlowych, organizacja wystaw dla biznesu 
lub handlu, organizacja wystaw w celach handlowych lub re-
klamowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw 
w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie targów 
i wystaw w celach reklamowych, organizowanie i prowadze-
nie targów w celach handlowych lub reklamowych, organi-
zowanie i prowadzenie targów biznesowych, organizowanie 
pokazów w celach handlowych.

(210) 510418 (220) 2020 02 20
(731) BERNAT RAFAŁ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dr Bernat Rafał In dubio pro tributario Kancelaria 

Prawna

(531) 17.03.02, 24.01.05, 24.01.15, 05.13.01, 25.01.09, 25.01.25, 
26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.05

(510), (511) 36 doradztwo podatkowe [nie dotyczy pro-
wadzenia rachunków], konsultacje podatkowe [nie dotyczy 
prowadzenia rachunków], usługi związane z podatkami 
[nie księgowość], doradztwo w zakresie podatków docho-
dowych, doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości], 
ocena podatkowa, usługi podatkowe i celne.

(210) 510419 (220) 2020 02 20
(731) WDOWIUK BOŻENA DOM PRZYJĘĆ DIANA, Pokrówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIANA

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe świadczone przez grupy 
muzyczne, zapewnianie muzyki na żywo, usługi koncertów 
muzycznych, usługi występów grup muzycznych na żywo, 
usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie 
pisania tekstów piosenek, usługi w zakresie produkcji mu-
zycznej, udostępnianie muzyki cyfrowej (nie do pobrania] 
w Internecie), występy muzyczne i piosenkarskie, produkcja 
muzycznych filmów wideo.

(210) 510421 (220) 2020 02 20
(731) INSTYTUT POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Centrum Zdrowia Dziecka
(510), (511) 5 komórki macierzyste do celów medycznych, 
krew do celów medycznych, krew pępowinowa, krew pę-
powinowa do celów medycznych, mieszane preparaty bio-
logiczne do celów medycznych, mineralne preparaty spo-
żywcze do celów medycznych, osocze krwi, przeszczepy na-
czyniowe [żywe tkanki], składniki krwi, żywe narządy i tkanki 
do celów chirurgicznych, 10 protezy medyczne, 39 transport 
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karetkowy, transport pacjentów karetką, transport pacjen-
tów mikrobusem, transport pacjentów samochodem, usługi 
związane z karetkami, dostawa żywności, dostawa żywności 
i napojów przygotowanych do spożycia, przewóz towarów, 
transport towarów, transport towarów w warunkach chłod-
niczych, usługi transportu dla personelu medycznego, usłu-
gi transportu żywności, transport krwi, narządów, leków, do-
kumentów, 41 multimedialne wydania czasopism, publikacja 
broszur, publikacja i redagowanie książek, publikacja elektro-
niczna on-line periodyków i książek, publikacja i wydawanie 
prac naukowych związanych z technologią medyczną, pu-
blikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publika-
cja książek i czasopism elektronicznych on-line (nie do po-
brania), publikacja prac naukowych, publikacja wyników 
badań klinicznych, publikowanie, publikowanie czasopism, 
książek i podręczników z dziedziny medycyny, publikowanie 
tekstów medycznych, publikowanie wyników prób klinicz-
nych dotyczących preparatów farmaceutycznych, biblioteki, 
koncerty muzyczne, nauczanie i szkolenia, organizowanie 
festynów w celach edukacyjnych, organizowanie konferen-
cji, wystaw i konkursów, usługi edukacyjne i instruktażowe, 
42 analizy laboratoryjne, badania dotyczące nauki, badania 
genetyczne, badania i analizy naukowe, badania i rozwój 
w dziedzinie biotechnologii, badania laboratoryjne, badania 
naukowe, laboratoria badawcze, prace badawczo - rozwo-
jowe nad nowymi produktami, świadczenie usług badaw-
czych, udostępnianie informacji naukowych, usługi badaw-
cze, usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, 

43 stołówki, usługi barów i restauracji, 44 badania w zakresie 
diagnozy stanu zdrowia, fizjoterapia, hydroterapia, konsulta-
cje z dziedziny żywienia, leczenie alergii, monitorowanie pa-
cjentów, ochrona zdrowia, medyczna opieka pielęgniarska, 
ośrodki zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie zdro-
wia, poradnictwo żywieniowe, świadczenie usług w zakre-
sie opieki zdrowotnej, sporządzanie raportów dotyczących 
opieki zdrowotnej, usługi dentystyczne, usługi medyczne, 
usługi farmaceutyczne, usługi fizjoterapii, usługi klinik zdro-
wia, usługi opieki zdrowotnej, usługi opieki zdrowotnej ofe-
rowane za pośrednictwem sieci zakontraktowanych jedno-
stek służby zdrowia, usługi w zakresie zdrowia psychicznego, 
usługi w zakresie zorganizowanej opieki zdrowotnej.

(210) 510423 (220) 2020 02 20
(731) WARCHALA TOMASZ, Świętochłowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B MAXBUD1

(531) 26.04.05, 26.04.17, 27.05.05, 27.05.21, 27.07.21, 29.01.12
(510), (511) 37 wynajem maszyn i sprzętu budowlanego.
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WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

Klasa 
towarów

1 498384, 507001, 507758, 508416, 509353, 509669, 509817, 509866, 510072, 510083, 510175

2 507001, 507075, 510175

3 496907, 500689, 504702, 507308, 507491, 508031, 508669, 508848, 509137, 509211, 509309, 509326, 509660, 
509821, 509822, 509836, 510093, 510175, 510227

4 507001, 507447, 510175

5 496907, 500689, 507107, 507108, 507119, 507123, 507308, 507491, 508031, 508340, 508506, 508508, 508512, 
508515, 508848, 509041, 509201, 509211, 509309, 509683, 509698, 509821, 509822, 510093, 510111, 510147, 
510150, 510175, 510223, 510421

6 497502, 500506, 505664, 505665, 506013, 507001, 507075, 509271, 509623, 509681, 509682, 510175

7 507857, 507859, 509378, 509382, 509384, 510175, 510259

8 504702, 510175, 510227

9 496907, 501648, 501668, 503634, 506865, 507050, 507075, 507285, 507758, 507780, 508402, 508441, 508651, 
509155, 509158, 509159, 509165, 509167, 509169, 509172, 509173, 509177, 509180, 509248, 509353, 509362, 
509378, 509476, 509477, 509628, 509633, 509645, 509709, 509711, 509712, 509714, 509760, 509814, 509860, 
509889, 509918, 509920, 509929, 510098, 510130, 510131, 510175, 510194

10 508031, 508658, 509628, 509797, 510175, 510421

11 505771, 506865, 507056, 507447, 507857, 507859, 507930, 508030, 508081, 508922, 509378, 509927, 510175

12 509485, 509851, 510175, 510240

16 496907, 501508, 504614, 504702, 505729, 506703, 507001, 507758, 508402, 509248, 509309, 509760, 510131, 
510175

17 507075, 509935, 510161, 510163, 510175

18 504614, 505729, 509571, 510121, 510175

19 497502, 505664, 505665, 506013, 507075, 508081, 509271, 509275, 509935, 510175

20 500506, 504614, 505771, 507001, 507278, 507280, 508922, 509623, 510127, 510144, 510175

21 505729, 508402, 510093, 510175, 510227

22 509376

24 510175

25 498249, 500689, 500905, 505611, 505729, 507001, 507332, 507497, 508402, 508836, 508899, 508913, 508923, 
509493, 509633, 509814, 509884, 510121, 510129, 510175, 510352

26 510175

28 496907, 501508, 509248, 509709, 509814, 510175, 510240, 510352

29 477238, 500689, 503791, 505220, 506899, 506942, 508268, 508397, 509141, 509219, 509503, 510154, 510174, 
510175, 510180, 510256

30 500689, 505220, 505496, 505501, 505508, 506942, 507295, 507699, 508268, 508397, 508509, 508579, 508760, 
508840, 509141, 509219, 509813, 510154, 510168, 510174, 510180, 510223

31 500689, 507491, 507758, 508243, 508268, 509141

32 499669, 500689, 505484, 505729, 507066, 507466, 508268, 508383, 508868, 508920, 509548, 509615, 509648, 
509861

33 505591, 506695, 508075, 508200, 508201, 508202, 508733, 508920, 509203, 509557

34 500689, 507491, 508205, 510156
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1

35 477238, 496907, 498249, 498630, 498633, 499351, 500506, 500689, 500905, 500943, 501623, 501648, 501668, 
502442, 504614, 504702, 505387, 505611, 505771, 505860, 506175, 506318, 506613, 506865, 506899, 507046, 
507050, 507259, 507332, 507381, 507758, 507780, 507884, 507898, 508030, 508268, 508290, 508651, 508708, 
508741, 508757, 509248, 509271, 509275, 509309, 509326, 509377, 509393, 509476, 509477, 509525, 509599, 
509631, 509664, 509813, 509817, 509819, 509884, 509892, 509920, 510072, 510083, 510098, 510126, 510128, 
510166, 510227, 510256, 510259, 510260, 510350, 510352, 510363

36 502442, 505387, 505664, 505665, 506175, 506318, 507001, 507050, 507285, 507780, 507869, 507884, 508857, 
508886, 509525, 509629, 509744, 509788, 509819, 510418

37 497502, 505664, 505665, 506613, 507001, 507075, 507447, 507857, 507859, 508544, 509271, 509353, 509788, 
509819, 509920, 510054, 510127, 510175, 510225, 510423

38 496907, 506613, 507758, 507780, 508651, 509918, 509929, 510126, 510128

39 496907, 500689, 506318, 506899, 507001, 507758, 507857, 507859, 509271, 509377, 509525, 509711, 509712, 
509714, 510127, 510352, 510421

40 498249, 504614, 507857, 507859, 508290, 508658, 508741, 508748, 508757, 509271, 509623, 509637, 510166, 
510175

41 496907, 499351, 500689, 500905, 500943, 501648, 501668, 504614, 504702, 504726, 506175, 506318, 506703, 
507050, 507381, 507758, 507898, 508312, 508360, 508395, 508402, 508741, 508757, 508857, 509137, 509155, 
509158, 509159, 509165, 509167, 509169, 509172, 509173, 509177, 509180, 509248, 509309, 509377, 509449, 
509695, 509760, 509884, 509920, 509933, 510071, 510078, 510126, 510128, 510227, 510238, 510352, 510419, 
510421

42 496907, 500689, 501648, 501668, 502442, 505664, 505665, 506613, 507050, 507075, 507381, 508402, 508651, 
508658, 509248, 509271, 509393, 509525, 509631, 509637, 509763, 509816, 509867, 509918, 509929, 510194, 
510421

43 498630, 498633, 502442, 504726, 505017, 505729, 506318, 506899, 507001, 507028, 507381, 507386, 507699, 
507884, 508684, 508711, 508827, 508840, 508857, 509377, 509537, 509695, 509758, 509759, 509767, 509768, 
510078, 510260, 510352, 510421

44 500689, 500943, 504702, 506318, 506703, 508412, 508741, 508742, 508757, 508857, 509137, 509309, 509635, 
509873, 510072, 510083, 510089, 510217, 510227, 510421

45 504614, 506703, 509155, 509158, 509159, 509165, 509167, 509169, 509172, 509173, 509177, 509180, 509631, 
510175
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WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

#hahao 507066

3 2 1 SPRZEDANE! 501648

3 2 1 SPRZEDANE! 501668

A ATRIUM CENTRUM 502442

AA Oceanic Essence 507308

agrimedia 507758

AGRO BULL 509382

Akademia Chemii Analitycznej 509933

AlcoAlert 509628

AMALIA BRASSERIE 509537

Amber & Wood 510144

Amirani 506695

anover 508748

ARTMOVE 510121

ASFALT SHOP.PL 508708

ASFALT 508711

ATRAX 4 509918

B C H BECK BECK KRS  
System Informacji Gospodarczej 509172

B C.H.BECK 509169

B C.H.BECK 509173

B MAXBUD1 510423

beck akademia konferencje szkolenia  
e-learning 509177

BeckOK Komentarze zawsze aktualne 509158

BERBERYS slim suplement diety 508508

berry4u 508243

BESKIDZKA ENERGETYKA 507259

Betterware International 510093

BILET FALA 509712

BIOMO 507447

bionic ABUTMENT 508658

BIOVAG 509797

BIOVENA HEALTH 508848

BLISSED 500689

BLUE IRIS 509477

BORATY 509866

BRACIA TYSLER NIERUCHOMOŚCI  
tradycja od 1922 509744

BudWall budowa i remont 510054

C C 506865

CAMPORT 510352

CANPOLAND 509201

CASA BALMACEDA 508202

CDG Centrum Dystrybucji Gazu 500506

Centrum Zdrowia Dziecka 510421

CERES Dom Inwestycyjny S.A. 509629

CETTAFLOC 509353

CHAUFFE 510156

COLIVIA 510260

Contril 508031

COOL DRINK TYP SHAKE 499669

CYTRUSÓWKA 508920

CzysteBeskidy 505771

D.G. FRUITS 505860

DEDRA 509633

design forum 510363

DEZYNFEKUJĄCY GRZYBOBÓJCZY  
Antibacterial Wirek ANTYBAKTERYJNY  
PROSZEK DO PRANIA I DEZYNFEKCJI  
SZPITALE HOTELE DOMY OPIEKI SPOŁECZNEJ  
GOSPODARSTWA DOMOWE Eliminuje:  
bakterie, wirusy, zarazki, grzyby. 2kg=17 509660

DIANA 510419

dim DIM INWESTYCJE 509788

DIPLOMAT 508340

DOM studio RÓŻ 509449

dr Bernat Rafał In dubio pro tributario  
Kancelaria Prawna 510418

Dr Ziółko 507491

DSD uniwersalne deskowanie  
do robót żelbetowych 506013

ECOEU 509393

e-destylatory 509927

EFIMED 509493

ekoemitery 507056

Elektrogiełda 509525

EMBEPUR 509669

ETNAVE 508733

euro tech 497502

FALA 509711

felix Długo Prażone 509141

FLAVIS 507930

focus hotel chorzów 509768

focus hotel poznań 509767

focus hotel premium inowrocław 509763

focus hotel premium pod orłem 509759

focus hotel szczecin 509758

FOREX Y€$ TRADER 508312

FORTE PRIME 498384

FP 509326
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FREQSEM 509248

FRETUM Retail Food Service 507028

FRUTAKI BIO 508509

FURGO 508416

FUSEE 505611

g.loci 509889

GAJA HORNBY 509362

GANGSTER 507295

GAPILOT TRADYCJA I INNOWACJE 503634

GG GELG SINCE 1989 509623

GoDiet 509873

GOLDEN LEAF 508201

GOŚĆ W DOM MIĘDZYBRODZKIE  
MAKARONY Krajanka wałkowana 6 jajeczny  
ze świeżych jaj 508760

GRAN FONDO 509884

GREAT & WHITE yachting 508836

GREENERGY 509219

GrubyBenek 507699

GRUTECH 510259

HARI 509275

HELCOM 1992 508268

Helliad 499351

hepavetcomplex suplement diety 508506

HIALUDIN 510150

HOTEL PARYSKI art & BUSINESS 507381

HT HosTeam 508651

IB INVEST BROTHERS 510127

ibcsSmartCam śledzenie i rejestracja operacji 509645

ICAN NeuroLab 509760

ideas 510350

Imatenil 507107

INDIAN BURGER 508684

INNO BALTICA 509714

Isabel Boutique 500905

IT Brokers Polska www.brokers-polska.pl 509816

ITbiznes 509599

ius.focus 509165

iuscase C.H.BECK 509167

JAMADU WWW.JAMADU.PL 509867

Jan III SOBIESKI 508205

JANSEN 510256

jaśminówka 505017

jeM-fAir 506942

JoJo DISCOVER THE WORLD OF TREATS 510168

K2 ROTON KRWAWIĄCY ŻEL 508669

Kassaji 509137

Kids’ Kitchen 508395

KLUB PRZEDSIĘBIORCZYCH MAM 506175

KoGo 508383

KOLIBER 1987 NADRUKI REKLAMOWE 510166

KRUK VODKA MANUFAKTUROWA 505591

KSIĘGARD 510131

KT4 509929

LASH DESIGN 504702

LASH STORY 510227

legalis administracja 509159

legalis C.H.BECK 509155

legalis księgowość kadry biznes 509180

LOGO MISJA 510217

LOTERYJKA 501508

Louis Cypher 510129

M LA MANUEL THE LABEL 508899

M 505665

M. 509681

MAJ-HAUS CENTRUM BUOWNICTWA  
PASYWNEGO eco 507075

MAR-BUD BUDOWNICTWO 510225

MARCONI 508857

MASTERS FIGHT EQUIPMENT 509814

MEDIA PEOPLE 510126

MEDIA PEOPLE 510128

MEGA BUDOWNICTWO ENERGETYKA 505664

Melatonina Plus suplement diety,  
zawiera substancje słodzące 508512

memoX 508290

MIASTECZKO WAWER 509819

MIDO 509682

mille BY cersanit 508922

MK CHŁODNICTWO 508544

MONOLITH baffle 509378

MPOWER 509861

MS MONTE SANTI DELICATO 508075

N NATURA organica 510223

NICOLAUS 507050

NIDA EXCELLENCE 509935

Nutka naturalnie polska 509211

odeka OŚRODEK DOSKONALENIA KADR 510238

OKS ODRA 507898

OPIEKA nad SENIOREM 496907

OPUS—B 509892

ORIGINAL BREWED AND BOTTLED  
IN CZECH PREMIUM BREVING  
Zlatý Pramen PILSNER 508868

ORTHO ESTHETICA  
KLINIKA STOMATOLOGICZNA 508757

ORTHO ESTHETICA 508741

OSTROVIAK 505729

PAMAL 509836

Parsonil 507108

Passion Factory 509664

PIEROGARNIA Paweł i Gaweł 508840

PIWO JASNE DĘBNOWSKIE 509648
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PKO Inwestomat 507285

pland MAX 509376

PLONY W PUNKT 510083

podhalanka 509557

POLOPIRYNA COMPLEX 510111

Porcelanico 508081

PP PERŁA POŁUDNIA 509615

PREPAR 509813

PROSTAF 509476

PULASKA 510072

QUANTUMAGRARIAN 508441

QWED 510194

RADIATORE 509384

RADOVAR 507466

Rán Cha 508579

REIGN INFERNO 509548

RESTAURACJA POLECZKA 504726

restaurant & café  EUROPA 507386

RETINASTUDIO Centrum Siatkówki Oka 508742

RETRACTORDB 509860

REVOLT 507280

ROCKSTAR ROASTED 505484

RONIN 507278

ROSA 3D FILAMENTS 510161

ROSA PLAST SINCE 1979 510163

ROZWÓD POPROSZĘ 506703

RUBIK music school 510071

RUHENS 508030

SALIMED 510147

SANCITY 509851

SARIVO 509271

Sebadent gabinety dentystyczne 508412

SENSI BABY FORTE 509822

SENSI BABY 509821

SEPARATOR SERVICE GRUPA SAUR 507857

SEPARATOR SERVICE 507859

shim-pol 509920

SILENT LAMB 508200

SKY MILKER 505508

SKYLLA 510240

sleep well in Cracow 507884

SŁONECZNA ŁĄKA 509503

Smaczek 507046

So Food 505220

SOL SYSTEM 507780

SOLERA 505387

STAHOO 510175

STARCITY 506318

Stili 508923

STILI.PL 508913

STREET LEGEND 507497

STREFA INTYMNA w DERMEA 509309

STYLION 510098

SUPERŁODZIE PL 509485

SUPLANT 509817

suplement diety Sinavet 508515

TABLONKI ŻELKI MULTIWITAMINOWE 509683

TABLOTIC 509698

TARCZYŃSKI ROŚLINNE 510180

TARCZYŃSKI ROŚLINNIE 510174

TEDEX 507001

TITAN 509709

ToffiFix 510154

TOFIX 505496

top koszulki pl 498249

travelplanet.pl 509377

TREE Therapeutic Reflexology Emotional  
Equilibrium 500943

Trzy Dęby 509203

TULINEK 510078

tuw TUW „TUW” 507869

TWOJA PRZESTRZEŃ ROZRYWKI  
EAT-DRINK-PARTY SZEWSKA 4 RESTO  
BAR SPACE CLUB 509695

Twoje słoje 501623

U Lanciego 508827

UbUI 506613

UKARA 510130

UKi UKi 506899

V VADO 509571

VIFON SINCE 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA  
SMAK TAJSKI KREWETKOWY TOM YUM  
OSTRA TOM YUM FLAVOUR INSTANT  
NOODLE SOUP (HOT) 477238

Vigalex 507123

VM VISION MED 509635

WARZYW MOC 503791

WELLCOME INSTITUTE 510089

WL WYDAWNICTWO LITERACKIE 504614

Wolf Bergstrasse 508397

WYPIEKANA W <3 MINUTY 498630

WYPIEKANA W MNIEJ NIŻ TRZY MINUTY 498633

yoshi 509631

ZATOXIN RINSE, atraumatyczny irygator  
do płukania zatok i nosa 509041

ZAYON 505501

Zelixa 507119



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.

663792 EQUITEX (2019 12 19)
CFE: 03.03.01, 26.01.02, 27.05.01 18

1517517 NOOYAH (2020 01 21)
CFE: 27.05.01 18

1517519 LashAir (2019 12 30)
CFE: 26.11.21, 27.05.01 3

1517546 SUMIN WIRES (2019 12 26)
CFE: 27.05.01 6

1517586 PORTE-BONHEUR  
(2020 01 08, 2019 07 10)

3

1517641 GOOGOL POWER (2019 12 03)
CFE: 01.15.23, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13 7

1517674 ENERGY DRINK DOUBLE FORCE  
(2020 01 22, 2019 11 19)
CFE: 02.01.08, 26.04.14, 29.01.13 32

1517698 JIA JUE (2020 01 21)
CFE: 15.07.09, 26.01.18, 27.05.17, 28.03.00 12

1517715 OMNIA LUO Salute To Classics (2020 01 22)
CFE: 05.05.20, 25.01.10, 26.11.02, 
27.05.09

25

1517747 DUO MAGIX (2019 12 09, 2019 06 11)
CFE: 01.01.05, 27.05.17, 29.01.14 16

1517848 Callie Can (2019 12 04)
CFE: 03.07.21, 26.01.03, 27.05.01, 28.03.00 43

1517877 (2019 12 18, 2019 11 29)
CFE: 28.03.00 34

1517887 Plénima PARCE QU’IL EST UNIQUE  
(2019 10 18, 2019 05 23)
CFE: 01.15.25, 26.04.05, 
27.05.08, 29.01.12

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

1517908 (2020 01 13, 2019 07 31)
CFE: 28.05.00 5

1517922 GGS (2019 07 15) 25
1517924 porite (2019 09 30)

CFE: 27.05.17 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 21, 28

1518072 OQeeDOKID (2019 12 16, 2019 06 21)
CFE: 27.05.17, 29.01.12 9, 35, 38, 41, 42, 45

1518079 Softex (2019 11 01)
CFE: 03.13.01, 27.05.01, 29.01.13 5

1518121 OQee (2019 12 16, 2019 06 21)
CFE: 27.05.17, 29.01.12 9, 35, 38, 41, 42, 45

1518180 NC NOBLEMEN COLLECTION (2019 12 06)
CFE: 03.01.02, 05.05.02, 24.01.05, 
25.01.18, 26.11.12, 27.05.10, 
29.01.12

33

1518185 SUPER-SCREW EVOLUTION  
(2019 10 29, 2019 05 07)
CFE: 26.04.09 17

1518215 CEWOOD (2020 01 07)
CFE: 26.04.01, 27.05.01, 
29.01.12

17, 19, 27

1518234 SUPER-SCREW EVOLUTION 
(2019 10 29, 2019 05 07)

17

1518242 (2019 12 09)
CFE: 05.03.14, 26.01.03, 
28.05.00, 29.01.14

29, 30, 35

1518353 Perfetta (2019 11 08)
CFE: 25.07.03, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13 29

1518354 w&g wax&go (2020 01 24)
CFE: 27.05.01 3, 44

1518361 (2019 12 03)
CFE: 28.03.00 21

1518373 TRUE ILLUSION (2020 01 14)
CFE: 02.01.30, 26.01.14, 26.07.05 10

1518433 AQUADROP (2020 01 28)
CFE: 01.15.15, 27.05.01 1

1518465 Schwarzkopf PROFESSIONAL FIBRE CLINIX 
(2019 12 17, 2019 07 04)
CFE: 02.01.01, 27.05.09 3

1518516 ROMANOV (2019 09 23)
CFE: 27.05.01, 28.05.00 32, 33

1518517 A ARTON (2020 01 10, 2019 12 06)
CFE: 24.09.09, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13 2

1518627 FAM (2019 12 03, 2019 09 05)
CFE: 26.01.18, 29.01.13 1, 2, 3, 4

1518673 MYBOX (2019 11 12)
CFE: 26.11.01, 27.05.01, 
29.01.13

29, 30, 32, 43

1518683 (2019 12 18, 2019 11 29)
CFE: 26.03.23, 26.11.01 34

1518696 BLUE ZONES  
(2019 03 29)

29, 30, 32, 35, 36, 37, 
39, 41, 43, 44

1518702 MarkWay BY MATI (2020 01 17)
CFE: 26.11.11, 27.05.09, 
29.01.13

7, 9, 37

1518705 FERRI FERRUCCI (2019 11 14) 25, 35
1518768 CORe GASIFICATION TECHNOLOGY  

(2019 09 24)
CFE: 01.15.15, 25.12.01, 26.01.12, 
27.03.01, 29.01.12

7, 11, 37, 42



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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowychKlasa 
towarów

1  1518433, 1518627 

2  1518517, 1518627 

3  1517519, 1517586, 1518354, 1518465, 1518627 

4  1517924, 1518627 

5  1517887, 1517908, 1518079 

6  1517546, 1517924 

7  1517641, 1517924, 1518702, 1518768 

8  1517924 

9  1517924, 1518072, 1518121, 1518702 

10  1517924, 1518373 

11  1517924, 1518768 

12  1517698, 1517924 

13  1517924 

16  1517747, 1517887 

17  1518185, 1518215, 1518234 

18  663792, 1517517, 1517887 

19  1518215 

20  1517887 

21  1517887, 1517924, 1518361 

25  1517715, 1517922, 1518705 

27  1517887, 1518215 

28  1517887, 1517924 

29  1518242, 1518353, 1518673, 1518696 

30  1518242, 1518673, 1518696 

31  1517887 

32  1517674, 1518516, 1518673, 1518696 

33  1518180, 1518516 

34  1517877, 1518683 

35  1518072, 1518121, 1518242, 1518696, 1518705 

36  1518696 

37  1518696, 1518702, 1518768 

38  1518072, 1518121 

39  1518696 

41  1518072, 1518121, 1518696 

42  1518072, 1518121, 1518768 

43  1517848, 1518673, 1518696 

44  1518354, 1518696 

45  1518072, 1518121



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.

503900 SANTA CATALINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BELLVER  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020 02 27 25

506141 SŁOŃSKA-FLIS KATARZYNA
2020 02 27 6, 19, 37, 42

505600 Opel Automobile GmbH
2020 03 02 12



S P R O S T O W A N I E

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

26/2005 238 865157
Klasy towarowe:  
12, 14, 16, 25, 28

Klasy towarowe:  
12, 14, 16, 18, 25, 28
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