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B I U L E T Y N

Urzędu Patentowego



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

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

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

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



BIULETYN
Urzędu Patentowego

Znaki towarowe

Warszawa, dnia 1 kwietnia 2019 r. Nr ZT14

OGŁOSZENIA  O  ZGŁOSZONYCH  W  POLSCE  
ZNAKACH  TOWAROWYCH

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje  
o zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego znakach towarowych, mają następujące znaczenie:

(210) – numer zgłoszenia znaku towarowego

(220) – data zgłoszenia znaku towarowego

(300) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)

(310) – numer zgłoszenia priorytetowego

(320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)

(330) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*

(510) – wykaz towarów i/lub usług

(511) – wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, zgodnie z aktualną klasyfikacją  
przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego

(531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyfikacji Wiedeńskiej)

(540) – prezentacja znaku towarowego zawierająca także rodzaj znaku dla znaku słownego, znaku graficznego  
lub znaku słowno-graficznego

(552) – znak pozycyjny lub znak stanowiący deseń

(553) – znak ruchomy lub znak multimedialny 

(554) – znak przestrzenny

(555) – znak holograficzny

(556) – znak dźwiękowy 

(558) – znak składający się z koloru lub zestawienia kolorów 

(559) – inny 

(571) – opis znaku

(551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, o które ubiega się zgłaszający, jeżeli zgłoszenie dotyczy 
wspólnego znaku towarowego, znaku towarowego gwarancyjnego albo wspólnego prawa ochronnego

(731) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kod kraju*

* – nie podaje się kodu PL



ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM  
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego  
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej 

i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.

Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS  
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.

(210) 456000 (220) 2016 05 05
(731) DROSED SPÓŁKA AKCYJNA, Siedlce
(540) (znak słowny)
(540) Smakowite Kąski
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, wędliny, wyroby 
z mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, ekstrakty mięsne, konserwo-
wane, wyroby garmażeryjne, 35 zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich towarów pochodzenia rolno-spożywczego tak aby 
umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu 
w jak najlepszych warunkach.

(210) 464856 (220) 2016 12 07
(731) DREJK KAŹMIERCZAK SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Primalife
(510), (511) 41 usługi wydawnicze i reporterskie, edukacja, 
rozrywka i sport, tłumaczenia oraz wynajmowanie, wypo-
życzanie i leasing w zakresie wymienionych usług zawarte 
w tej klasie oraz doradztwo, konsultacje i informacje w za-
kresie wymienionych usług, zawarte w tej klasie, 43 tymcza-
sowe zakwaterowanie, usługi zaopatrzenia w żywność i na-
poje oraz wynajmowanie, wypożyczanie i leasing w zakresie 
wymienionych usług, zawarte w tej klasie oraz doradztwo, 
konsultacje i informacje w zakresie wymienionych usług, za-
warte w tej klasie, 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla 
ludzi, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi oraz 
wynajmowanie, wypożyczanie i leasing w zakresie wymie-
nionych usług, zawarte w tej klasie oraz doradztwo, konsul-
tacje i informacje w zakresie wymienionych usług, zawarte 
w tej klasie.

(210) 481761 (220) 2018 01 30
(731) ENERGO-COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie
(540) (znak słowny)
(540) ENERGO-COMPLEX
(510), (511) 9 urządzenia, aparaty i przyrządy elektryczne, 
elektroniczne i telekomunikacyjne, zestawy do diagnostyki 
transformatorów, mierniki przyspieszeń, komputerowe sys-
temy pomiarowe, elektroniczne wskaźniki położenia prze-
łącznika zaczepów, napędy elektryczne ze sterowaniem 
podobciążeniowych przełączników zaczepów, styki do gło-
wic PPZ (podobciążeniowych przełączników zaczepów), 
systemy monitorowania parametrów sieci energoelektrycz-
nych, elektryczne części zamienne do podobciążeniowych 
przełączników zaczepów, transformatory oraz ich części 
i podzespoły, urządzenia i systemy do monitorowania sta-
nu technicznego transformatorów, aparatura i urządzenia 
do sterowania przepływu energii elektrycznej, aparatura 
i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, urzą-
dzenia do regulacji energii, 37 przeglądy, remonty, rewizje 
i naprawy transformatorów energetycznych oraz podobcią-

żeniowych przełączników zaczepów, usługi w zakresie mon-
tażu i uruchamiania sieci, konserwacja antykorozyjna trans-
formatorów, 41 organizacja i prowadzenie szkoleń, kursów, 
sympozjów, konferencji i odczytów w zakresie systemów, 
urządzeń i aparatury energoelektrycznej, 42 usługi w za-
kresie diagnostyki transformatorów energetycznych oraz 
podobciążeniowych przełączników zaczepów, prowadzenie 
usług w zakresie serwisu systemów komputerowych, opra-
cowywanie oprogramowania na zamówienie w zakresie baz 
danych i aplikacji integrujących zarządzania danymi, badania 
kontrolne wyłączników mocy, badania termowizyjne, usłu-
gi diagnostyki i ekspertyz w zakresie transformatorów, do-
radztwo techniczne w zakresie transformatorów, ekspertyzy 
w zakresie technologii, badania w dziedzinie energii, pro-
wadzenie badań i opracowywanie projektów technicznych 
związanych z wykorzystywaniem naturalnych źródeł ener-
gii, projektowanie transformatorów elektromagnetycznych 
na zamówienie, badania inżynieryjne, badania laboratoryjne.

(210) 484151 (220) 2018 04 30
(731) ZALEWSKA-KOSTYSZYN ALEKSANDRA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hihaus.

(531) 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane 
ze sprzedażą mebli, usługi handlu detalicznego związane 
ze sprzedażą produktów wyposażenia wnętrz, 42 usługi 
w zakresie architektury i projektowania wnętrz, projekto-
wanie architektoniczne dekoracji wnętrz, usługi architekto-
niczne w zakresie projektowania pomieszczeń do handlu 
detalicznego, usługi projektowania architektonicznego do-
tyczące wystaw, projektowanie dekoracji scenicznych dla 
przedsięwzięć teatralnych, projektowania dekoracji scenicz-
nych związanych z produkcją reklam.

(210) 484702 (220) 2012 03 21
 (310) 2597152 (320) 2011 10 04 (330) GB
(731) Sportsdirect.com Retail Limited, Shirebrook, GB
(540) (znak słowny)
(540) SPORTS DIRECT
(510), (511) 9 kaski ochronne, z wyjątkiem kasków kolar-
skich, kaski do jazdy na deskorolce, optyczne artykuły, oku-
lary narciarskie, okulary przeciwsłoneczne, odzież ochronna 
dla uczestników sportów motorowych [w celu zapobiegania 
wypadkom], odzież ochronna do nurkowania, ochraniacze 
na ciało, ochraniacze na piersi, 18 torby gimnastyczne, worki 
marynarskie, torby gimnastyczne, torby sportowe, inne niż 
przystosowane do przenoszenia określonego sprzętu wyko-
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rzystywanego w uprawianiu sportów, torby plażowe, pleca-
ki, torebki na ramię, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, ubiór 
nocny, odzież markowa, odzież w stylu sportowym, obuwie 
sportowe, adidasy, botki, buty do spacerów, buty piłkarskie, 
odzież wodoodporna, odzież nieprzemakalna i odzież od-
porna na czynniki atmosferyczne, odzież termoaktywna, lek-
ka odzież, prochowce, odzież treningowa, odzież sportowa, 
ubiory kąpielowe, kombinezony piankowe (dla płetwonur-
ków), spodenki surfingowe, ochronna odzież do surfowania, 
strój narciarski, żakiety, anoraki, pulowery, spodnie, koszule, 
podkoszulki, (t-shirty), kurtki, bluzki koszulowe, ogrodniczki, 
chusty, paski (odzież), rękawiczki, kapelusze, czapki, skarpetki, 
bielizna osobista, kamasze, bluzy piłkarskie, repliki zestawów 
piłkarskich, sportowe nakrycia głowy (inne niż kaski), spor-
towe mundurki, odzież do jazdy konnej, klamry do butów 
do gry w piłkę nożną, opaski na ramię [odzież], wszystkie wy-
żej wymienione, z wyjątkiem odzieży kolarskiej, rękawiczki, 
w klasie 25, paski skórzane, paski wykonane z imitacji skóry, 
28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie uję-
te w innych klasach, urządzenia do boksowania, urządzenia 
do jazdy na nartach, urządzenia do kulturystyki, artyku-
ły sportowe do gier z użyciem rakiety, materiały strunowe 
do rakiet sportowych, sprzęt do ćwiczeń, inny niż do reha-
bilitacji medycznej, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, 
ozdoby choinkowe, namioty zabawkowe, torby sportowe 
dopasowane do przenoszenia określonych urządzeń uży-
wanych w uprawianiu lekkiej atletyki [innych niż odzież lub 
obuwie], piłki, rakietki [do gry], maski do baseballa, ochrania-
cze brzucha [dostosowane do użytku w określonym sporcie], 
nakolanniki dostosowane do użytku podczas uprawiania 
sportów, ochraniacze na nogi przystosowane do uprawiania 
sportu, nagolenniki [artykuły sportowe], ochraniacze łokci 
(artykuły sportowe), ochraniacze na biodro wykonane spe-
cjalnie do uprawiania sportów [części strojów sportowych], 
nagolenniki [artykuły sportowe], ochraniacze na nadgarstki 
do użytku sportowego, ochraniacze na pięści [artykuły spor-
towe], ochraniacze na ręce przystosowane do użytku spor-
towego, rękawice do celów sportowych [specjalnie przy-
stosowane do], urządzenia do użytku w grze w piłkę nożną, 
rękawice do gry w piłkę nożną, artykuły sportowe używane 
do gry w piłkę nożną [inne niż odzież lub artykuły ochronne], 
bramki do piłki nożnej, urządzenia treningowe do użytku 
w związku z piłką nożną, siatki do bramek, siatki do bramek 
do gry w piłkę nożną, słupki do bramek, gwizdki, karty do gry, 
części i akcesoria do gier i zabawek, artykuły gimnastyczne 
i artykuły sportowe, nieujęte w innych klasach, urządzenia 
do boksowania, artykuły sportowe stosowane w kulturysty-
ce, sprzęt do ćwiczeń fizycznych, inny niż do celów rehabi-
litacji medycznej, maszyny do ćwiczeń z zakresu fitnessu, 
namioty, stojaki do choinek, choinki z materiałów syntetycz-
nych, konfetti, atrapy na przyjęcia, śmieszne rzeczy [atrapy], 
papierowe kapelusze na przyjęcia, 35 usługi sklepów deta-
licznych z odzieżą, gromadzenie na rzecz innych różnego 
rodzaju towarów umożliwiających klientom dogodne oglą-
danie i zakup tych towarów, mianowicie takich jak obuwie, 
nakrycia głowy, paski skórzane, paski z imitacji skóry, ozdoby 
świąteczne, artykuły sportowe, karty do gier, wszystkie wy-
żej wymienione, z wyłączeniem usług handlu detalicznego 
związanego ze sprzedażą części lub akcesoriów do rowerów, 
kasków do jazdy rowerem, toreb, rękawiczek i odzieży do jaz-
dy na rowerze.

(210) 484836 (220) 2018 04 13
(731) VIPBAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)

(540) VIPBAND
(510), (511) 9 kodowane elektroniczne opaski identyfikacyj-
ne na nadgarstek, 16 bilety wstępu, 20 niemetalowe branso-
letki identyfikacyjne.

(210) 485270 (220) 2010 03 05
(731) INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.), 

Arteixo, ES
(540) (znak słowny)
(540) ZARA
(510), (511) 5 preparaty weterynaryjne, żywność dla nie-
mowląt, plastry, środki opatrunkowe, woda mineralna 
do celów medycznych, wata do celów medycznych, majt-
ki higieniczne, kompresy, dezodoranty inne niż do użytku 
osobistego, apteczki przenośne z wyposażeniem, roztwory 
do szkieł kontaktowych, pieluchy dla osób cierpiących na in-
kontynencję, podpaski higieniczne, sole trzeźwiące, sole 
do kąpieli do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, 
majtki menstruacyjne, tampony menstruacyjne, płótno chi-
rurgiczne, wkładki do stanika do karmienia piersią.

(210) 487176 (220) 2018 06 15
(731) HEALTHWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HealthWay Integrated Healthcare Communications

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 publikacje na nośnikach elektronicznych, pro-
gramy komputerowe, 16 publikacje na nośnikach papierowych, 
35 reklama, marketing, badanie rynku, promocja sprzedaży, 
dystrybucja próbek, 38 przesyłanie informacji tekstowej i obra-
zowej poprzez komputery, 42 administrowanie stronami kom-
puterowymi, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych.

(210) 487852 (220) 2018 07 04
(731) SINDURAJ ANDREW, SINDURAJ LIUDMILA INDIA 

KING SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INDIA KING

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.09.25
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, kafeterie [bufety], usługi restauracyjne, mo-
bilne usługi cateringowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], 
stołówki, usługi barowe.

(210) 487934 (220) 2018 07 06
(731) Apotex Europe B.V., Leiden, NL
(540) (znak słowny)
(540) Flexis Xtra
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, suplementy 
diety.
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(210) 488033 (220) 2018 07 10
(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEŻAKOWANA DĄB ŻUBRÓWKA CZARNA 

LEŻAKOWANA W BECZKACH Z DĘBU

(531) 03.04.04, 05.01.20, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 489172 (220) 2018 08 08
(731) REDS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECOSAFE

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03
(510), (511) 9 symulatory, symulatory urządzeń, symulatory 
do sterowania i kontroli pojazdów, symulatory do symula-
cji obsługi pojazdów lądowych, symulatory do trenowania 
personelu w zakresie prowadzenia pojazdów, urządzenia 
do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydak-
tyczne i symulatory, elektroniczne symulatory sportowe 
do treningu [sprzęt komputerowy i sprzęt do nauczania 
na bazie oprogramowania], urządzenia i przyrządy nauko-
we, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie edu-
kacyjne, oprogramowanie symulacyjne, oprogramowanie 
szkoleniowe, edukacyjne oprogramowanie komputerowe, 
oprogramowanie komputerowe do śledzenia zachowania 
kierujących pojazdami, 35 przetwarzanie danych, kompu-
terowe przetwarzanie danych, doradztwo związane z prze-
twarzaniem danych, doradztwo w zarządzaniu biznesowym 
w dziedzinie transportu lądowego.

(210) 489435 (220) 2018 10 01
(731) WIERZBICKI MICHAŁ, SZKUTNIK - WIERZBICKA ANNA 

CAPITAL MEDIA SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) WARSZAWA W PIGULCE.PL

(531) 04.02.11, 29.01.13, 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 35 reklama on-line za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, 38 wspomagane komputerowo przesyłanie wia-
domości i obrazów.

(210) 489634 (220) 2018 08 23
(731) EKOCALLCENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKO TAXI

(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.03.15
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace 
biurowe, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, 
organizowanie podróży.

(210) 490023 (220) 2018 09 03
(731) FOLPOL ROBERT BARCZYK, JACEK CYGAN  

SPÓŁKA JAWNA, Wólka Załęska
(540) (znak słowny)
(540) POWER BELT
(510), (511) 16 folia z tworzyw sztucznych do pakowania, 
17 folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, 
35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji han-
dlowej, agencje reklamowe, analizy rynkowe, badania opinii 
publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności 
gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych [pró-
bek, druków, prospektów, broszur], handlowe informacje  
i porady udzielane konsumentom [punkty informacji kon-
sumenckiej], wyszukiwanie informacji w plikach kompu-
terowych dla osób trzecich, prezentowanie produktów  
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprze-
daży dla osób trzecich, kolportaż próbek, publikowanie 
tekstów sponsorowanych, reklama, reklama billboardowa, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie 
tekstów reklamowych i sponsorowanych, reklamy radiowe, 
reklamy telewizyjne, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamo-
wych, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług 
telekomunikacyjnych.

(210) 490390 (220) 2018 09 11
(731) M. SKRZYPIEC I Z. SZPILKA PARAM SPÓŁKA JAWNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) 998 112 numery Twoich przyjaciół

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 9 filmy i wydawnictwa na nośnikach elektro-
nicznych (zwłaszcza optycznych) głównie z dziedziny bez-
pieczeństwa, zapobiegania zagrożeniom oraz ratownictwa, 
16 książki, podręczniki, kalendarze, wydawnictwa albumowe 
i okolicznościowe, plakaty, ulotki, zwłaszcza (w odniesieniu 
do wszystkich wymienionych) z dziedziny bezpieczeństwa, 
zapobiegania zagrożeniom oraz ratownictwa, 41 organi-
zowanie i prowadzenie: zawodów sportowych, pokazów 
sprawnościowych służb ratowniczych lub policyjnych, kon-
kursów edukacyjno - rozrywkowych, zwłaszcza z zakresu 
bezpieczeństwa, imprez artystycznych, rozrywkowych i oko-
licznościowych, balów i zabaw, organizowanie i prowadze-
nie: wykładów, prelekcji, seminariów, dyskusji panelowych, 
szkoleń, w tym praktycznych, w tym z zakresu ochrony prze-
ciwpożarowej, zapobiegania zagrożeniom i ratownictwa, 
organizowanie wystaw, w tym sprzętu ratowniczego, orga-
nizowanie i prowadzenie kampanii społecznych, zwłaszcza 
na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zapobiegania zagroże-
niom - w mediach takich jak: telewizja, prasa, radio, internet, 
telefonia komórkowa oraz przy użyciu środków reklamy ze-
wnętrznej takich jak: billboardy, reklama na pojazdach, bane-
ry, transparenty.

(210) 490763 (220) 2018 09 19
(731) ENT ONE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) DZIEWCZYNY Z DUBAJU
(510), (511) 9 filmy wideo, nagrania dźwięku, obrazu i filmo-
we utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy wi-
deo, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie 
elektronicznym, w zapisie cyfrowym, na płytach CD lub DVD, 
zapisane nośniki obrazu i dźwięku, urządzenia do nagrywa-
nia, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, 
informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfro-
wej, 38 transmisja programów telewizyjnych, usługi dostar-
czania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 
i MP4 ze stron www poprzez Internet, 41 produkcja filmów 
dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów te-
lewizyjnych, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych 
za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, udostępnianie 
on-line usług edukacyjnych i rozrywkowych, w systemie 
telewizji interaktywnej, dostarczanie informacji o rozrywce, 
edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach 
sportowych, usługi organizacji i produkcji nagrań filmowych, 
dźwiękowych, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej 
produkcji telewizyjnej i filmowej, dystrybucja filmów.

(210) 490799 (220) 2018 09 21
(731) KURCZAB MICHAŁ, Drożków
(540) (znak słowny)
(540) sorry, że nie w temacie (SŻNWT)
(510), (511) 38  dostęp do treści, stron internetowych i por-
tali, dostarczanie wiadomości drogą elektroniczną, dystrybu-
cja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem 
światowej sieci komputerowej lub Internetu, emisja filmów 
za pośrednictwem Internetu, emisja treści wideo, udostępnia-
nie Internetu dla forum dyskusyjnego, fora [pokoje rozmów] dla 
serwisów społecznościowych, komputerowa transmisja wiado-
mości, informacji i obrazów, komputerowe przesyłanie danych, 
komunikacja elektroniczna za pośrednictwem pokojów rozmów 
[chatroomów], linii chatowych i forów internetowych, komunika-
cja pomiędzy komputerami, komunikacja przez międzynarodo-
we sieci telekomunikacyjne, komunikacja przez telefony komór-
kowe, komunikacja przez sieci elektroniczne, łączność poprzez 
sieci komputerowe i dostęp do Internetu, przekazywanie i rozpo-
wszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci kom-
puterowych oraz Internetu, przekazywanie danych za pomocą 
telekomunikacji, przesyłanie informacji drogą on-line, przesyłanie 
wiadomości, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy 
pomocy komputera, telekomunikacja informacyjna (w tym stro-
ny internetowe), grupy dyskusyjne w serwisach społecznościo-
wych, udostępnianie forów internetowych on-line na portalach 
społecznościowych, udostępnianie internetowego forum dysku-
syjnego, udostępnianie on-line forów do przesyłania wiadomości 
między użytkownikami komputerów, usługi informacyjne on-line 
związane z telekomunikacją, usługi komputerowych tablic ogło-
szeń, usługi komunikacji internetowej, usługi pokojów rozmów 
[chatroom] dla serwisów społecznościowych, zapewnianie do-
stępu do danych za pośrednictwem Internetu, zapewnianie do-
stępu do elektronicznego rynku [portalu] w sieciach komputero-
wych, zapewnianie dostępu do baz danych on-line, zapewnianie 
dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów] i fo-
rów internetowych, 41  dostarczanie informacji na temat aktyw-
ności kulturalnych, edukacja, rozrywka i sport, imprezy kulturalne, 
imprezy taneczne, informacja dotycząca edukacji udzielana on-li-
ne z komputerowej bazy danych lub z Internetu, informacja o bi-
letach na imprezy rozrywkowe, informacja o edukacji, informacja 
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, informacja 
o rozrywce, informacja o wypoczynku, informacje dotyczące 
działalności kulturalnej, informacje dotyczące edukacji sportowej, 
informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z komputero-
wej bazy danych lub Internetu, koncerty muzyczne, kształcenie 
i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, multimedialne wyda-
nia publikacji elektronicznych, organizowanie gier, organizowa-
nie imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie imprez 
sportowych, zawodów i turniejów sportowych, organizowanie 
konkursów, organizowanie rozrywki, organizowanie spotkań 
z dziedziny rozrywki, ośrodki rozrywkowe, planowanie i przepro-
wadzanie imprez [rozrywka], prowadzenie konkursów w Interne-
cie, produkcja konkursów talentów, przekazywanie know-how 
[szkolenia], publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem 
baz danych lub Internetu, publikacja recenzji on-line w dziedzi-
nie rozrywki, publikowanie materiałów multimedialnych on-line, 
publikowanie tekstów i obrazów w tym w formie elektronicznej 
innych niż do celów reklamowych, realizacja rozrywki na żywo, 
rozrywka interaktywna, rozrywka interaktywna on-line, rozrywka 
on-line, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostęp-
nianie zdjęć on-line nie do pobrania, udostępnianie obrazów on-
-line nie do pobrania, udostępnianie informacji na temat rozrywki 
za pośrednictwem sieci komputerowych, udostępnianie publi-
kacji on-line, udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą 
strony internetowej, udostępnianie rozrywki wideo za pomocą 
strony internetowej, udostępnianie z globalnej sieci komputero-
wej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, udo-
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stępnianie zdjęć on-line nie do pobrania, udzielanie informacji 
dotyczących rozrywki za pośrednictwem Internetu, udzielanie 
informacji, komentarzy i artykułów w dziedzinie muzyki za po-
średnictwem sieci komputerowych, usługi agencyjne w zakresie 
rozrywki, usługi doradcze w zakresie rozrywki, usługi w zakresie 
publikowania on-line.

(210) 491301 (220) 2018 10 05
(731) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Energia Młodych

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi polegające na organizowaniu kon-
kursów w celach reklamowych, promowanie sprzeda-
ży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję 
materiałów o charakterze marketingowym i konkursy 
promocyjne, 41 usługi polegające na organizowaniu 
konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie kon-
kursów edukacyjnych, kulturalnych, artystycznych, 
muzycznych, organizowanie imprez i konkursów spor-
towych, organizowanie konkursów w celach szkolenio-
wych, organizowanie konkursów w celach rozrywki, 
prowadzenie konkursów w Internecie, 42 usługi nauko-
wo-techniczne, badania oraz ich projektowanie, usługi 
badawcze.

(210) 491406 (220) 2018 10 08
(731) LEŚNIAK TOMASZ KANCELARIA LESTA, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REKONSTRUKCJA ZDROWIA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24, 24.15.01, 24.15.13
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo zawodo-
we, zarządzanie ryzykiem, obsługa administracyjna firm 
na zlecenie, badania dotyczące działalności gospodarczej, 
badania rynkowe, usługi związane z organizowaniem, 
tworzeniem i prowadzeniem spółek, doradztwo w zakre-
sie zarządzania personelem, rekrutacja personelu, sprze-
daż sprzętu medycznego i urządzeń rehabilitacyjnych, 
sprzedaż dla osób trzecich usług medycznych i rehabili-
tacyjnych, reklama, 36 usługi związane z ubezpieczeniem 
i zawieranie umów ubezpieczeniowych, usługi świadczo-
ne ubezpieczonym i ubezpieczającym, ubezpieczenia 
zdrowotne, usługi gwarantowania ubezpieczeń od wy-
padków i zdrowotnych, zbiórki funduszy na cele dobro-
czynne, usługi finansowe, wycena finansowa, usługi kre-
dytowe, finansowanie leczenia, 39 pomoc w przypadku 
awarii samochodu, holowanie, informacje i pośrednictwo 
w transporcie, usługi turystyczne, transport sanitarny, 

transport osób chorych, transport osób niepełnospraw-
nych, 41 organizowanie, obsługa i prowadzenie szkoleń 
oraz pracowni specjalistycznych, organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, 
publikowanie książek, czasopism, tekstów, doradztwo za-
wodowe, porady w zakresie zawodu lub zmiany zawodu, 
porady w zakresie kształcenia lub edukacji, prowadzenie 
kursów, 44 działalność uzdrowiskowa, sanatoria, pensjo-
naty, opieka medyczna, opieka osób niepełnosprawnych 
oraz osób poszkodowanych, wypożyczanie sprzętu me-
dycznego, porady medyczne i rehabilitacja osób niepeł-
nosprawnych, usługi medyczne ortopedyczne psycho-
logiczne, psychiatryczne, usługi telemedyczne, 45 usługi 
prawne, doradztwo prawne, ekspertyzy prawne.

(210) 491409 (220) 2018 10 08
(731) LEŚNIAK TOMASZ KANCELARIA LESTA, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REKONSTRUKCJA ZDROWIA WRAZ Z POWROTEM 

DO SAMODZIELNOŚCI

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24, 24.15.01, 24.15.13
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo za-
wodowe, zarządzanie ryzykiem, obsługa administracyjna 
firm na zlecenie, badania dotyczące działalności gospo-
darczej, badania rynkowe, usługi związane z organizowa-
niem, tworzeniem i prowadzeniem spółek, doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, rekrutacja persone-
lu, sprzedaż sprzętu medycznego i urządzeń rehabilita-
cyjnych, sprzedaż dla osób trzecich usług medycznych 
i rehabilitacyjnych, reklama, 36 usługi związane z ubez-
pieczeniem i zawieranie umów ubezpieczeniowych, 
usługi świadczone ubezpieczonym i ubezpieczającym, 
ubezpieczenia zdrowotne, usługi gwarantowania ubez-
pieczeń od wypadków i zdrowotnych, zbiorki funduszy 
na cele dobroczynne, usługi finansowe, wycena finanso-
wa, usługi kredytowe, finansowanie leczenia, 39 pomoc 
w przypadku awarii samochodu, holowanie, informacje 
i pośrednictwo w transporcie, usługi turystyczne, trans-
port sanitarny, transport osób chorych, transport osób 
niepełnosprawnych, 41 organizowanie, obsługa i pro-
wadzenie szkoleń oraz pracowni specjalistycznych, or-
ganizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, se-
minariów, sympozjów, publikowanie książek, czasopism, 
tekstów, doradztwo zawodowe, porady w zakresie zawo-
du lub zmiany zawodu, porady w zakresie kształcenia lub 
edukacji, prowadzenie kursów, 44 działalność uzdrowi-
skowa, sanatoria, pensjonaty, opieka medyczna, opieka 
osób niepełnosprawnych oraz osób poszkodowanych, 
wypożyczanie sprzętu medycznego, porady medyczne 
i rehabilitacja osób niepełnosprawnych, usługi medycz-
ne ortopedyczne psychologiczne, psychiatryczne, usłu-
gi telemedyczne, 45 usługi prawne, doradztwo prawne, 
ekspertyzy prawne.

(210) 491468 (220) 2018 10 10
(731) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO SKAWA 

SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowice
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRAŻE PIŁKARZE o smaku czekoladowym 

WADOWICE skawa

(531) 21.03.01, 21.03.17, 02.05.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 słodycze-draże.

(210) 491469 (220) 2018 10 10
(731) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO SKAWA 

SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowice
(540) (znak słowny)
(540) PIŁKARZE
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, cukierki, draże.

(210) 491852 (220) 2018 10 22
(731) NEO HOSPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ONE SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) neo HOSPITAL

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 zarządzanie szpitalami, zarządzanie biznesowe 
w szpitalach, zarządzanie administracyjne w szpitalach, 44 usłu-
gi świadczone przez szpitale, usługi prywatnych szpitali, szpita-
le, usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, 
ambulatoryjna opieka medyczna, konsultacje medyczne.

(210) 491963 (220) 2018 10 25
(731) KUZIN ANGELIKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MM MMPG&MMDP

(531) 01.01.05, 24.09.02, 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 41 organizacja konferencji, wystaw i konkursów.

(210) 492296 (220) 2018 11 26
(731) KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE, 

Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KFK KRAKOWSKI FESTIWAL KOMIKSU

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, kształcenie prak-
tyczne [pokazy], organizacja imprez rozrywkowych typu 
cosplay, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadze-
nie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub roz-
rywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, produkcja widowisk, publikowanie książek, 
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, usługi 
biblioteczne, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usłu-
gi muzeów [wystawy], usługi w zakresie opracowania gra-
ficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie 
oświaty [nauczanie].

(210) 492308 (220) 2018 11 05
(731) ASSISTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) cyberoko
(510), (511) 10 aparatura medyczna oraz urządzenia i opro-
gramowanie wspierające ocenę stanu świadomości, terapię 
i/lub edukację osób z dysfunkcjami neurologicznymi i za-
burzeniami rozwoju, wykorzystujące technologię śledzenia 
wzroku, urządzenia wspierające komunikację alternatywną 
i/lub edukację osób niekomunikujących się ilub unierucho-
mionych oparte na technologii śledzenia wzroku.

(210) 493350 (220) 2018 12 03
(731) SFILATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRACOWNIA APERITIVO
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(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 43 usługi w zakresie: bary, domy turystyczne, 
restauracje, hotele, kawiarnie, snack-bary, stołówki, motele, 
rezerwowanie i wynajmowanie noclegów, usługi w zakre-
sie organizowania i zakwaterowania obozów wakacyjnych, 
pensjonaty, rezerwacje hotelowe i rezerwacje kwater, wynaj-
mowanie sal, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej 
i szklanej zastawy stołowej, przygotowywanie dań na zamó-
wienie oraz ich dostawa.

(210) 493391 (220) 2018 12 04
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Żyj zdrowo z SFD

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suple-
menty diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety 
zawierające drożdże, suplementy diety zawierające glukozę, 
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety za-
wierające enzymy, suplementy diety zawierające alginiany, 
suplementy diety zawierające lecytynę, mineralne suple-
menty diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty diete-
tyczne, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku 
dietetycznego, suplementy diety sporządzone głównie 
z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z wi-
tamin, lecznicze napoje izotoniczne, lecznicze napoje mine-
ralne, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy diete-
tyczne i odżywcze, dodatki dietetyczne w formie napojów, 
suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami 
dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szcze-
gólnych wymaganiach dietetycznych, tabletki witaminowe, 
dodatki witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe 
w postaci suplementów diety, tabletki wspomagające od-
chudzanie, preparaty medyczne do odchudzania, prepara-
ty pobudzające apetyt, batony energetyzujące stanowiące 
zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, dodatki 
odżywcze, 20 wystawowe stojaki handlowe, stojaki wysta-
wowe, stojaki ramowe, stojaki do prezentacji materiałów dru-
kowanych, 25 apaszki, bandany na szyję, bermudy, bielizna 
termoaktywna, bielizna wchłaniająca pot, bluzy sportowe, 
bluzy sportowe z kapturem, czapki i czapeczki sportowe, 
bokserki, kąpielówki, kostiumy, kombinezony, komplety 
do joggingu [odzież], koszulki do tenisa, koszulki kolarskie, 
koszulki piłkarskie, kurtki, odzież do biegania, odzież dla ro-
werzystów, odzież sportowa, odzież gimnastyczna, 29 mię-
so, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, 
suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, 
kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze 
jadalne, substancje dietetyczne nie do celów leczniczych 
na bazie produktów zawartych w klasie 29, środki zmniej-
szające apetyt nie do celów medycznych zawarte w klasie 
29, dietetyczne artykuły spożywcze, artykuły spożywcze 
uzupełniające dla celów niemedycznych na bazie białek, 
tłuszczy, aminokwasów, kwasów tłuszczowych, z dodatkiem 
witamin, składników mineralnych, pierwiastków śladowych, 
albo oddzielnie albo w kombinacji, zawarte w klasie 29, bu-
liony dietetyczne nie do celów medycznych, napoje mlecz-
ne dietetyczne nie do celów medycznych, napoje z mlekiem 

dietetyczne nie do celów medycznych, zupy dietetyczne 
nie do celów medycznych, dietetyczne produkty spożywcze 
na bazie przetworzonych warzyw i owoców, suplementy 
diety nie do celów leczniczych, koncentraty i odżywki wyso-
kobiałkowe wzbogacone witaminami, solami mineralnymi, 
aminokwasami, kwasami tłuszczowymi, 30 kawa, herbata, 
kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka 
i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, 
lody, miód, syropy z melasy, drożdże, proszek do piecze-
nia, sól, musztarda, ocet, sosy, przyprawy, lód, substancje 
dietetyczne nie do celów leczniczych na bazie produktów 
zawartych w klasie 30, środki zmniejszające apetyt nie do ce-
lów medycznych zawarte w klasie 30, dietetyczne artyku-
ły spożywcze, artykuły spożywcze uzupełniające napary 
dietetyczne nie do celów medycznych, dietetyczne napoje 
przystosowane nie do celów medycznych, dietetyczne na-
poje na bazie czekolady, herbaty, kakao i kawy przystoso-
wane nie do celów medycznych, herbaty odchudzające 
nie do celów leczniczych, herbaty ziołowe odchudzające 
nie do celów medycznych, produkty żywnościowe diete-
tyczne nie do celów medycznych, produkty żywnościowe 
dietetyczne ze skrobi nie do celów medycznych, słodycze 
dietetyczne nie do celów medycznych, preparaty zbożowe 
dietetyczne nie do celów medycznych, żywność dietetycz-
na na bazie maki nie do celów medycznych, dietetyczne 
produkty spożywcze na bazie owsa nie do celów medycz-
nych, pieczywo dietetyczne nie do celów medycznych, do-
datki odżywcze nie do celów leczniczych, suplementy diety 
nie do celów leczniczych, dietetyczne artykuły spożywcze, 
artykuły spożywcze uzupełniające dla celów niemedycz-
nych na bazie węglowodanów, z dodatkiem witamin, skład-
ników mineralnych, pierwiastków śladowych, aminokwasów, 
kwasów tłuszczowych, albo oddzielnie albo w kombinacji, 
zawarte w klasie 30, koncentraty i odżywki węglowodanowe 
i wysokoenergetyczne wzbogacone witaminami i solami mi-
neralnymi, aminokwasami, kwasami tłuszczowymi, 35 sprze-
daż hurtowa i detaliczna w związku ze zdrową żywnością, 
w szczególności za pośrednictwem stacjonarnych punktów 
sprzedaży oraz sieci Internet.

(210) 493416 (220) 2018 12 04
(731) FINTECNIC KAŹMIERCZAK & OLBORSKI  

SPÓŁKA JAWNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIN TECNIC vedi la differenza

(531) 07.03.02, 26.04.01, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.13
(510), (511) 19 dachowe naświetla półkoliste [okna] z mate-
riałów niemetalowych, okna świetlikowe wykonane z two-
rzyw sztucznych do użytku w budynkach, okna szklane, okna 
witrażowe, okna winylowe, okna niemetalowe, okna żaluzyjne 
niemetalowe, okna skrzynkowe niemetalowe, niemetalowe 
kraty na okna, niemetalowe okładziny na okna, niemetalowe 
okna świetlikowe do budynków, okna pancerne posiadające 
niemetalowe ramy, okna dachowe niemetalowe, okna żalu-
zjowe ze szkła do budynków, okna dachowe wykonane z two-
rzyw sztucznych, zabezpieczone okna z tworzyw sztucznych 
umożliwiające komunikację, okna przesuwne w płaszczyźnie 
poziomej, nie z metalu, drzwi podnoszone do góry, niemetalo-
we, moskitiery niemetalowe, moskitiery niemetalowe do okien, 
moskitiery niemetalowe na drzwi, bramy niemetalowe, bramy 
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roletowe niemetalowe, bramki wejściowe, niemetalowe, bra-
my bezpieczeństwa, nie z metalu, niemetalowe bramy gara-
żowe do użytku domowego, niemetalowe drzwi, bramy, okna 
i osłony okienne, niemetalowe rolety antywłamaniowe, rolety 
[zewnętrzne] z tworzyw sztucznych, niemetalowe rolety ze-
wnętrzne do okien, drewniane rolety do użytku zewnętrznego, 
rolety do użytku zewnętrznego [niemetalowe i nietekstylne], 
poziome rolety weneckie [zewnętrzne], nie z metalu lub tka-
nin, ościeżnice drzwiowe, niemetalowe, drewniane oścież-
nice drzwiowe, niemetalowe ościeżnice do okien, obudowy 
drzwiowe niemetalowe, futryny drzwiowe niemetalowe, płyty 
drzwiowe niemetalowe, winylowe dzwi ogrodowe, winylowe 
drzwi przesuwne, drzwi wewnętrzne, niemetalowe, drzwi ze-
wnętrzne, niemetalowe, drzwi oszklone, niemetalowe, drzwi 
wahadłowe, niemetalowe, drzwi pancerne niemetalowe, drzwi 
przesuwne, niemetalowe, drzwi harmonijkowe, niemetalowe, 
niemetalowe drzwi przeciwpożarowe, drzwi ognioodporne 
niemetalowe, niemetalowe drzwi obrotowe, drzwi ochronne 
niemetalowe, niemetalowe obicia drzwi, drzwi winylowe, drzwi 
szklane, drzwi drewniane, drzwi lustrzane, futryny drzwiowe 
drewniane, niemetalowe ramy do drzwi ogrodowych, pane-
le szklane do drzwi, niemetalowe futryny do drzwi, pionowo 
unoszone drzwi rolkowe [niemetalowe], szklane drzwi przezro-
czyste do budynków, niemetalowe ramy do drzwi oszklonych, 
niemetalowe futryny do szklanych drzwi, drzwi izolacyjne z ma-
teriałów niemetalowych, niemetalowe drzwi przezroczyste 
do budynków, niemetalowe drzwi przechylne do budynków, 
niemetalowe drzwi do garażu, niemetalowe drzwi do użytku 
w garażach, dzwi wykonane z plastiku do budynków, niemeta-
lowe drzwi zwijane o właściwościach izolacyjnych, drzwi z siat-
ką, niemetalowe, niemetalowe futryny do drzwi ochronnych 
do budynków.

(210) 493448 (220) 2018 12 04
(731) Gothals Limited, Nikozja, CY
(540) (znak słowny)
(540) WE ARE EVERYWHERE
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 493483 (220) 2018 12 05
(731) G&K KOMPUTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiór-
kowe i wyburzeniowe, rozbiórka obiektów budowlanych, 
burzenie obiektów budowlanych, burzenie ścian, przygo-
towanie terenu pod budowę, wykonywanie instalacji elek-
trycznych, instalacja sieci teleinformatycznych, adaptacja po-
mieszczeń, przerabianie instalacji elektrycznych, sanitarnych, 
hydraulicznych, malowanie powierzchni wewnętrznych i ze-
wnętrznych, konserwacja komputerów i sieci teleinforma-
tycznych, konserwacja instalacji przemysłowych, naprawa 
komputerów, telefonów, maszyn biurowych, instalacja urzą-
dzeń wentylacyjnych, czyszczenie budynków, wykonywanie 
instalacji elektrycznej, w trakcie burzenia lub rozbiórki lub 

po, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi 
administracji sieci informatycznej, usługi serwisu kompute-
rowego, usługi sieci i telekomunikacji, doradztwo w zakre-
sie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, 
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
usługi projektowania i wdrażania stron internetowych i sys-
temów CRM, outsourcing usług informatycznych, obsługa 
klientów, podmiotów zewnętrznych w zakresie obsługi in-
formatycznej, instalacja oprogramowania komputerowego, 
konserwacja programów komputerowych, instalacja opro-
gramowania sprzętowego.

(210) 493556 (220) 2018 12 07
(731) WINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w szczególności wino, 
35 usługi w zakresie sprzedaży przede wszystkim win, w tym: 
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w za-
kresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi 
dystrybucyjne.

(210) 493616 (220) 2018 12 10
(731) BANAŚ MAŁGORZATA, Andrychów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mn by nicol

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 24 tekstylia i substytuty tekstyliów, narzuty 
na łóżka, obrusy, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 493711 (220) 2018 12 11
(731) SMART DIGITAL MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Katowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INQ PREMIUM PRINT SUPPLIES

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 2 tonery [tusz] do drukarek i fotokopiarek, tusze 
drukarskie do stosowania w przemyśle graficznym, kartridże 
z tuszem do drukarek atramentowych [napełnione], tusze 
do użytku w drukarstwie, 37 regeneracja i napełnianie tu-
szów do drukarek.
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(210) 493723 (220) 2018 12 11
(731) MORZYWOŁEK JÓZEF, Łukowica
(540) (znak słowny)
(540) 4 AFTER
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
środki wzbogacające organizm w niezbędne witaminy, 
32 napoje bezalkoholowe przyśpieszające metabolizm al-
koholu, preparaty do produkcji napojów przyspieszających 
metabolizm alkoholu, napoje energetyzujące.

(210) 493762 (220) 2018 12 12
(731) ZARZECCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZARZECCY

(531) 24.01.10, 25.01.25, 26.05.01, 26.05.15, 26.11.09, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 29 ser Koryciński Swojski.

(210) 493817 (220) 2018 12 13
(731) NIEPSUJ JACEK NAIL ARTS, Nowa Sól
(540) (znak słowny)
(540) sunail
(510), (511) 8 frezarki do paznokci, 11 lampy do paznokci.

(210) 494077 (220) 2018 12 19
(731) WYJĄTKOWY PREZENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOLACJA w CIEMNOŚCI

(531) 02.09.04, 27.05.01
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, ofe-
rowanie z myślą o osobach trzecich przez sklepy detaliczne, 
hurtownie, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub 
środków komunikacji elektronicznej, na przykład przez stro-
ny internetowe lub telesklepy, usług w zakresie gastronomii, 
rozrywki, wypoczynku, tak aby umożliwić ich obejrzenie 
i dokonanie zakupu, prezentowanie w mediach usług w za-
kresie gastronomii, rozrywki dla celów sprzedaży detalicznej, 
pośrednictwo sprzedaży towarów i usług, usługa zamówień 
na rzecz osób trzecich w zakresie gastronomii, rozrywki, 
wypoczynku, gromadzenie, zbieranie w jednym miejscu 
upominków z zakresu gastronomii, wypoczynku i rozrywki, 
w celu wygodnego oglądania i zakupu, 41  udostępnianie 
informacji poprzez portale internetowe w zakresie rozryw-
ki, wypoczynku, Informacja o imprezach rozrywkowych., 
43 usługi restauracyjne, usługi gastronomiczne w zakresie 

prowadzenia barów, klubów, pubów, restauracji, kawiarni, or-
ganizowanie kolacji, bankietów i koktajli, udostępnianie infor-
macji poprzez portale internetowe w zakresie gastronomii.

(210) 494106 (220) 2018 12 20
(731) Delighted, LLC, Provo, US
(540) (znak słowny)
(540) DELIGHTED
(510), (511) 42 udostępnianie on-line nieładowalnego opro-
gramowania komputerowego do tworzenia, rozpowszech-
niania oraz analizowania badań konsumenckich, wykonywa-
nych pocztą elektroniczną, przez strony internetowe oraz 
telefonie komórkową, udostępnianie do czasowego użytko-
wania nieładowalnego oprogramowania komputerowego, 
tworzonego dla elektronicznej komunikacji konsumenckiej, 
stosowanej przy badaniach klienteli.

(210) 494181 (220) 2018 12 21
(731) ŁUKASIAK-ŁASICA JUSTYNA, Krężna;  

ŁUKASIAK DAMIAN, Krężna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DentoMarket

(531) 26.04.01, 26.05.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 10 elektryczna aparatura dentystyczna, aparatu-
ra diagnostyczna do celów medycznych, analizatory do użyt-
ku medycznego, aparatura do radioterapii, aparatura i insta-
lacje do wytwarzania promieni rentgenowskich do celów 
medycznych, aparatura i instrumenty chirurgiczne, biode-
gradowalne implanty do zespalania kości, aparatura i instru-
menty chirurgiczne, medyczne i stomatologiczne, protezy 
kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały 
do zszywania stosowane w chirurgii, fotele dentystyczne, 
fotele do celów medycznych lub dentystycznych, futerały 
na instrumenty medyczne, implanty chirurgiczne składające 
się ze sztucznych materiałów, inkubatory do celów medycz-
nych, kamery endoskopowe do celów medycznych, kom-
presory chirurgiczne, sztyfty dentystyczne do sztucznych 
zębów, lampy do celów medycznych, lampy ultrafioletowe 
do celów medycznych, lusterka stosowane w chirurgii, maski 
anestezjologiczne, materiały do zszywania, miski do celów 
medycznych, nici chirurgiczne, nożyczki chirurgiczne, pro-
tezy dentystyczne, pojemniki na odpady pochodzenia me-
dycznego, urządzenia, przyrządy, przybory i akcesoria denty-
styczne i ortodontyczne, spluwaczki do celów medycznych, 
sztuczne szczęki, sztuczne zęby, urządzenia do użytku 
w ortodoncji, urządzenia i instrumenty medyczne, wiertła 
dentystyczne, zestawy do irygacji, materiały opatrunkowe, 
urządzenia ultra i infradźwiękowe do celów medycznych 
lub stomatologicznych, 35 dystrybucja, sprzedaż hurtowa 
i detaliczna oraz sprzedaż internetowa - wszystkie powyższe 
w odniesieniu do aparatury, urządzeń i instrumentów oraz 
przyborów i akcesoriów chirurgicznych, medycznych i sto-
matologicznych, usługi promocji i marketingu w odniesieniu 
do aparatury, urządzeń i instrumentów oraz przyborów chi-
rurgicznych, medycznych i stomatologicznych, usługi han-
dlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, 
weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, 
sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weteryna-
ryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego.
(551) wspólne prawo ochronne
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(210) 494300 (220) 2018 12 27
(731) PGNIG GAZOPROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAZOPROJEKT

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.11
(510), (511) 35 badania rynku i opinii publicznej, usługi me-
nadżerskie i konsultingowe w zakresie prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej w branży poszukiwań, eksploatacji 
i dostawy gazu i ropy naftowej, usługi badania rynku, analizy 
kosztów, 36 doradztwo finansowe, 37 nadzór techniczny i in-
westycyjny, realizacja inwestycji pod klucz, doradztwo bu-
dowlane, 42 obliczenia inżynieryjne, usługi projektowe, po-
szukiwanie i eksploatacja bogactw naturalnych gazu i ropy, 
analizy i badania techniczne, prace badawczo-rozwojowe 
w dziedzinie nauk technicznych, ekspertyzy inżynieryjne, 
projektowanie multimedialne, działalność w zakresie projek-
towania budowlanego i technologicznego, pomiary gruntu, 
działalność geodezyjna i kartograficzna, opracowywanie 
projektów technicznych, inżynieria gazownicza i naftowa, 
45 nadzór autorski.

(210) 494326 (220) 2018 12 28
(731) KWIECIŃSKI TOMASZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HOLOTROPIC POLAND
(510), (511) 44 warsztaty psychologiczne.

(210) 494344 (220) 2018 12 31
(731) ROZWADOWSKI HENRYK PIOTR HRS-RDD 

PROJEKTOWANIE, BADANIA, PRODUKCJA SAMOLOTY 
AKADEMICKI OŚRODEK NAUK-TECH AERO INFO-EDU 
CENTER, Lublin

(540) (znak słowny)
(540) PARTIA PRODUKTYWNOŚCI I PROGRESU (PPP)
(510), (511) 35 pomoc w zarządzaniu działalnością 
społeczno-gospodarczą.

(210) 494597 (220) 2019 01 09
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Verdin FIX

(531) 27.05.01, 05.05.01, 05.05.99, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, 
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetycz-

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

(210) 494598 (220) 2019 01 09
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Verdin FIX

(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.05.01, 05.05.99, 08.07.99
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, 
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetycz-
ne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, 
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chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty 
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sa-
nitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, 
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecz-
nicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty 
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów me-
dycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-
go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty bio-
logiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, pro-
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów 
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary leczni-
cze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak apa-
raty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły or-
topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy 
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady 
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjote-
rapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, 
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 494600 (220) 2019 01 09
(731) Unilab LP, Rockville, US
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.13.01, 01.15.15, 29.01.15, 05.03.15
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-

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

(210) 494619 (220) 2019 01 10
(731) DZIUBAŁTOWSKI BOGDAN PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE YVETTE YV, 
Łódź

(540) (znak słowny)
(540) QUEENCY
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, skarpety, obuwie, 
35 usługa sprzedaży w sklepach detalicznych, hurtowniach 
i za pośrednictwem stron internetowych: odzieży, nakryć 
głowy, skarpet i obuwia.

(210) 494645 (220) 2019 01 10
(731) FOOD & FRIENDS MSHG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowny)
(540) ŚLEDŹ NA ŁAŃCUCHU
(510), (511) 16 katalogi i menu potraw, serwetki papierowe, 
etykiety, torebki i opakowania z papieru, tektury i folii z two-
rzyw sztucznych, druki do wypełniania, grafiki, ryciny, foto-
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grafie, w tym lokali i ukazujące potrawy, 35 usługi w zakresie 
reklamy, promocji, przekazywania informacji handlowej o re-
stauracjach i barach, rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych o restauracjach, organizowanie prezentacji, wystaw 
handlowych i reklamowych, prezentowanie i informowanie 
o barach i restauracjach poprzez Internet, 38 przesyłanie 
informacji głosowych, tekstowych, obrazowych i danych 
poprzez sieci informatyczne i telekomunikacyjne, udostęp-
nianie internetowego forum dyskusyjnego, przydzielanie 
dostępu do baz danych, łączność poprzez terminale kom-
puterowe, łączność poprzez sieć światłowodów, usługi 
związane z portalami internetowymi, usługi poczty elektro-
nicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości 
tekstowych, przekazywanie danych przy pomocy terminali 
komputerowych, usługi przekazywania poczty elektronicz-
nej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów 
komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informa-
tycznymi, udostępnianie stron internetowych za pośrednic-
twem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu 
aparatu przenośnego, 43 usługi gastronomiczne i hotelar-
skie świadczone przez: restauracje, bary, kawiarnie, kafeterie, 
herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele 
i motele, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na za-
mówienie oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, usługi cateringowe, wynajmowanie sal 
na posiedzenia, mityngi, narady.

(210) 494689 (220) 2019 01 11
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Verdin FIX

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.07, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, ko-
smetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryj-
ne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetyczny-
mi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej 
lub do celów dezodorujących będące przyborami toale-
towymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty 
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, prepa-
raty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty far-
maceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, 
produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów me-
dycznych, minerały do celów medycznych, mineralne do-
datki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, su-
plementy diety do użytku medycznego, suplementy die-
ty do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, 
dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, 
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycz-

nego, dietetyczne substancje przystosowane do celów 
medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty bio-
logiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, 
produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne 
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pie-
lęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty 
i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszcze-
nia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, 
żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, 
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów 
medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, 
chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów 
medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycz-
nych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do ce-
lów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, 
napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacnia-
jące, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumen-
ty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne 
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne 
implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu 
do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii 
i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, si-
likonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 494694 (220) 2019 01 11
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Verdin FIX

(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.05.19, 05.05.22, 05.05.23, 11.03.04, 
26.04.02, 26.04.04, 26.04.07, 26.04.22

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

(210) 494696 (220) 2019 01 11
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 05.03.11, 05.03.13, 29.01.13, 26.13.99
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, 
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetycz-
ne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty 
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sa-
nitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, 
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecz-
nicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty 
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów me-
dycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-

go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty bio-
logiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, pro-
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów 
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary leczni-
cze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak apa-
raty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły or-
topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy 
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady 
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjote-
rapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, 
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 494699 (220) 2019 01 11
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Verdin

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.07, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, ko-
smetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub 
do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, 
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, 
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-
ny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, 
preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecz-
nicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, mine-
rały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, 
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspo-
magające leczenie, suplementy diety, suplementy diety 
do użytku medycznego, suplementy diety do użytku die-
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tetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środ-
ki spożywcze do celów medycznych, środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia medycznego, dietetyczne sub-
stancje przystosowane do celów medycznych, preparaty 
ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty zio-
łowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów 
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, 
produkty bakteriobójcze do celów medycznych, szczepion-
ki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty 
biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farma-
ceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądziko-
we, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki 
do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki 
lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opa-
trunkowe, okłady do celów medycznych, środki sanitarne 
do celów medycznych, środki odkażające, preparaty wete-
rynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne 
do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne 
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, 
napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 
10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty me-
dyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrzą-
dy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, 
okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia 
obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, 
plastry chłodzące do celów medycznych, silikonowe plastry 
żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów medycz-
nych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 494701 (220) 2019 01 11
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Verdin FIX

(531) 05.05.05, 05.05.22, 05.05.23, 11.03.04, 26.04.02, 
26.04.04, 26.04.07, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, 
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetycz-

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

(210) 494702 (220) 2019 01 11
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Verdin FIX

(531) 05.05.19, 05.05.22, 05.05.23, 11.03.04, 26.04.02, 
26.04.04, 26.04.07, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.15

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

(210) 494711 (220) 2019 01 14
(731) ADS SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADS SYSTEMS ADVANCED DIGITAL SECURITY 

SYSTEMS

(531) 26.01.16, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 sprzedaż systemów telewizji przemysłowej, 
sprzedaż systemów domofonowych i wideodomofono-
wych, sprzedaż systemów przeciwpożarowych, sprzedaż 
systemów kontroli dostępu, sprzedaż systemów sygnalizacji 
włamania i napadu, sprzedaż systemów WiFi.

(210) 494721 (220) 2019 01 14
(731) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MaYoMa

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszcze-
nia zębów.

(210) 494736 (220) 2019 01 14
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Aroma-Activ

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czysz-
czenia zębów, maści kosmetyczne, 5 produkty farmaceu-
tyczne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje 
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdro-
wotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty 
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne 
do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, 
płynów, proszków, pianek, aerozoli.

(210) 494739 (220) 2019 01 14
(731) E PLUS M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łoziska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MINI MŌME

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna dla 
osób dorosłych i dla dzieci, garnitury, kostiumy kąpielowe, 
stroje plażowe, kimona, odzież sportowa, odzież z dzianiny, 
kombinezony, koszule, legginsy, podkoszulki, odzież z imita-
cji skóry, odzież ze skóry, odzież wierzchnia, piżamy, stroje 
plażowe, palta, pantofle domowe, paski jako odzież, pulowe-
ry, rajstopy, rękawiczki, skarpety, spodnie, spódnice, sukienki, 
staniki, majtki, swetry, szaliki, szale, szlafroki, T-shirty, wypraw-
ki dziecięce, śliniaki, stroje na maskaradę, żakiety, 35 marke-
ting, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, radia, te-
lewizji, gazet, organizowanie targów w celach handlowych 
i reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, zapew-
nianie platform internetowych dla nabywców i sprzedaw-
ców, doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
prowadzenie sklepów detalicznych, hurtowni, sklepów in-
ternetowych oraz sklepów wysyłkowych z następującymi 
towarami: odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna dla osób 
dorosłych i dla dzieci, garnitury, kostiumy kąpielowe, stroje 
plażowe, kimona, odzież sportowa, odzież z dzianiny, kombi-
nezony, koszule, legginsy, podkoszulki, odzież z imitacji skó-
ry, odzież ze skóry, odzież wierzchnia, piżamy, stroje plażowe, 
palta, pantofle domowe, paski jako odzież, pulowery, rajsto-
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py, rękawiczki, skarpety, spodnie, spódnice, sukienki, staniki, 
majtki, swetry, szaliki, szale, szlafroki, T-shirty, wyprawki dzie-
cięce, śliniaki, stroje na maskaradę, żakiety.

(210) 494747 (220) 2019 01 14
(731) E PLUS M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łoziska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GARWOOD

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna dla 
osób dorosłych i dla dzieci, garnitury, kostiumy kąpielowe, 
stroje plażowe, kimona, odzież sportowa, odzież z dzianiny, 
kombinezony, koszule, legginsy, podkoszulki, odzież z imita-
cji skóry, odzież ze skóry, odzież wierzchnia, piżamy, stroje 
plażowe, palta, pantofle domowe, paski jako odzież, pulowe-
ry, rajstopy, rękawiczki, skarpety, spodnie, spódnice, sukienki, 
staniki, majtki, swetry, szaliki, szale, szlafroki, T-shirty, wypraw-
ki dziecięce, śliniaki, stroje na maskaradę, żakiety, 35 marke-
ting, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, radia, te-
lewizji, gazet, organizowanie targów w celach handlowych 
i reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, zapew-
nianie platform internetowych dla nabywców i sprzedaw-
ców, doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
prowadzenie sklepów detalicznych, hurtowni, sklepów in-
ternetowych oraz sklepów wysyłkowych z następującymi 
towarami: odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna dla osób 
dorosłych i dla dzieci, garnitury, kostiumy kąpielowe, stroje 
plażowe, kimona, odzież sportowa, odzież z dzianiny, kombi-
nezony, koszule, legginsy, podkoszulki, odzież z imitacji skó-
ry, odzież ze skóry, odzież wierzchnia, piżamy, stroje plażowe, 
palta, pantofle domowe, paski jako odzież, pulowery, rajsto-
py, rękawiczki, skarpety, spodnie, spódnice, sukienki, staniki, 
majtki, swetry, szaliki, szale, szlafroki, T-shirty, wyprawki dzie-
cięce, śliniaki, stroje na maskaradę, żakiety.

(210) 494819 (220) 2019 01 15
(731) MAKER’S MARK DISTILLERY, INC., Louisville, US
(540) 

(531) 26.13.25
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, whisky.

(210) 494834 (220) 2019 01 16
(731) JACKOWICZ DANIEL, Zgorzała
(540) (znak słowny)
(540) DH SYSTEM
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej mate-
riałów budowlanych, 37 usługi budowlane, naprawy, usługi 
instalacyjne.

(210) 494845 (220) 2019 01 29
(731) TEODORCZYK JUSTYNA, Legnica
(540) (znak słowny)
(540) Legnicki Festiwal SREBRO
(510), (511) 41 organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów, 
publikacja książek, usługi pokazów filmowych, wypożycza-
nie dzieł sztuki.

(210) 494848 (220) 2019 01 17
(731) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Trępnowy

(540) (znak słowny)
(540) CALDENA - AKTYWUJEMY GLEBĘ - INTELIGENTNE 

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

(210) 494853 (220) 2019 01 17
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALKOHOLE KRAFTOWE WÓDKI RZEMIEŚLNICZE 

WÓDKA BIO

(531) 02.09.18, 05.07.02, 06.07.25, 06.19.09, 26.11.03, 26.11.08, 
01.03.01, 01.03.15, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 33 wódki.

(210) 494854 (220) 2019 01 17
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ALKOHOLE KRAFTOWE PRODUKTY RZEMIEŚLNICZE 
PIGWA Z WHISKY IRLANDZKĄ

(531) 02.09.18, 05.07.02, 06.07.25, 06.19.09, 26.11.03, 26.11.08, 
01.03.01, 01.03.15, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 33 likiery, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, 
gotowe napoje alkoholowe, aperitify.

(210) 494856 (220) 2019 01 17
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALKOHOLE KRAFTOWE WÓDKI RZEMIEŚLNICZE 

WÓDKA Z SUROWCÓW BEZGLUTENOWYCH

(531) 02.09.18, 05.07.02, 06.07.25, 06.19.09, 26.11.03, 26.11.08, 
01.03.01, 01.03.15, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 33 wódki.

(210) 494857 (220) 2019 01 17
(731) JADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JADAR

(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.25, 29.01.12
(510), (511) 19 betonowe rury, belki betonowe, betonowe 
rzeźby, ściany betonowe, pomniki betonowe, panele be-
tonowe, pachołki betonowe, pojemniki betonowe, płyty 
betonowe, sklepienia betonowe, słupy betonowe, pokrycia 
betonowe, bloczki betonowe, betonowe przewody, betono-
we elementy brukowe, kamienie brukowe betonowe, kostki 
brukowe betonowe, betonowe materiały budowlane, masa 
betonowa prefabrykowana, zaprawa betonowa wyważana, 
betonowe ściany oporowe, betonowe elementy budow-
lane, wykończenia betonowe z fakturą, gotowe betonowe 
elementy budowlane, betonowe poidła dla ptaków, ściany 
betonowe do celów budowlanych, kratki burzowe [drena-
żowe konstrukcje betonowe], kanały odwadniające beto-

nowe [drenażowe konstrukcje betonowe], betonowe płyty 
do nawierzchni drogowych, wyroby dekoracyjne z odlewów 
betonowych, słupy betonowe do użytku jako materiały bu-
dowlane, budowlane materiały betonowe umacniane two-
rzywami sztucznymi i włóknem szklanym.

(210) 494858 (220) 2019 01 17
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALKOHOLE KRAFTOWE WYKONANA METODAMI 

RZEMIEŚLNICZYMI TRADYCYJNA RECEPTURA 
NADZOROWANA PRODUKCJA

(531) 15.01.01, 24.03.01, 24.03.07, 24.03.16, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, goto-
we napoje alkoholowe, aperitify, koktajle, wódki, likiery, bran-
dy, wina.

(210) 494915 (220) 2019 01 17
(731) JAKUB STACHOŃ, FILIP CZYŻ PROMO  

SPÓŁKA CYWILNA, Zaskale
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIWO JASNE Janusz PREMIUM

(531) 03.05.19, 01.01.02, 26.01.01, 26.01.13, 26.01.21, 26.11.03, 
26.11.05, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 25 odzież, okrycia wierzchnie, czapki i kapelu-
sze, obuwie, 32 piwo, napoje na bazie piwa, wyciąg z chmie-
lu do warzenia piwa, brzeczka piwna.

(210) 494917 (220) 2019 01 17
(731) JAKUB STACHOŃ, FILIP CZYŻ PROMO  

SPÓŁKA CYWILNA, Zaskale
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Janusz ENERGY

(531) 03.05.19, 03.05.20, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.06, 26.11.09, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 25 odzież, okrycia wierzchnie, czapki i kapelu-
sze, obuwie, 32 napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, 
napoje orzeźwiające.

(210) 494918 (220) 2019 01 17
(731) INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO W ŁODZI, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDROWA STOPA

(531) 02.09.19, 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 obuwie.

(210) 494928 (220) 2019 01 18
(731) CHIEN-THANG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A. C & P FASHION

(531) 01.01.05, 01.01.10, 26.11.03, 26.11.08, 24.17.01, 24.17.02, 
27.05.01, 29.01.02

(510), (511) 25 odzież, bluzy, swetry, spodnie,tuniki, sukienki, 
spódnice, koszule.

(210) 494979 (220) 2019 02 06
(731) KONDRACKI JACEK, Koźlice
(540) (znak słowny)
(540) łzy sołtysa
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.

(210) 495038 (220) 2019 01 22
(731) INSOFT-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) GastroPhone
(510), (511) 9 Programy komputerowe, 35 sprzedaż opro-
gramowania komputerowego systemem „on-line”, a także 
w sklepach i w sklepach internetowych, pozyskiwanie da-
nych do komputerowych baz danych, usługi systematy-
zacji danych komputerowych baz danych, komputerowe 
zarządzanie zbiorami informatycznymi, 42 projektowanie 
oprogramowania komputerowego oraz systemów kom-
puterowych, instalowanie i konserwacja oprogramowania 
komputerowego, aktualizacja programów komputero-
wych, elektroniczna konwersja danych lub programów 
komputerowych.

(210) 495102 (220) 2019 01 23
(731) VOLTEA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łochowo

(540) (znak słowny)
(540) vabank
(510), (511) 9 baterie, baterie ładowalne, akumulatory, 
urządzenia do ładowania akumulatorów, urządzenia maga-
zynujące energie, 35 sprzedaż i oferowanie do sprzedaży 
w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu 
towarów: baterie, baterie ładowalne, akumulatory, urządze-
nia do ładowania akumulatorów, urządzenia magazynujące 
energie.

(210) 495114 (220) 2019 01 23
(731) RESTAURACJE KRAWCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Niewinni Czarodzieje 2.0
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, usługi gastronomiczne, 
prowadzenie barów, kafeterii, pubów, restauracji, usługi re-
stauracji z żywnością ekologiczną.

(210) 495117 (220) 2019 01 23
(731) MIKROPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Polski Niezbędnik
(510), (511) 41 usługi wesołych miasteczek, usługi parków 
rozrywki, usługi ogrodów zabaw, usługi muzeów jako wysta-
wy sztuki, osiągnięć naukowych, architektury, historii.

(210) 495203 (220) 2019 01 25
(731) MENIO-BALBOUS MAGDALENA, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Zapach Orientu

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.13, 26.13.01, 29.01.03
(510), (511) 3 zestawy kosmetyczne, zapachy, antyper-
spiranty (przybory toaletowe), aromaty (olejki eteryczne), 
balsamy do celów kosmetycznych, bazy do perfum kwia-
towych, cytrynowe olejki eteryczne, dezodoranty dla ludzi 
i zwierząt, drewno zapachowe, dyfuzory z patyczkami za-
pachowymi, ekstrakty kwiatowe (perfumy), ekstrakty zioło-
we do celów kosmetycznych, esencja badianowa, esencja 
mięty (olejek eteryczny), esencje eteryczne, jonony (wyro-
by perfumeryjne), kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, 
kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosme-
tyczne, mydła, olejek bergamotowy, olejek golteriowy, ole-
jek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek 
różany, olejek do celów kosmetycznych, olejek do perfum 
i zapachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa 
cedrowego, olejki toaletowe, pałeczki zapachowe, piżmo 
(wyroby perfumeryjne), preparaty do kąpieli, nielecznicze, 
preparaty do odymiania (perfumy), preparaty kosmetycz-
ne do kąpieli, preparaty toaletowe, produkty perfumeryj-
ne, środki odświeżające powietrze (zapachowe), terpeny 
(olejki eteryczne), woda kolońska, woda lawendowa, woda 
perfumowana, 35 publikowanie tekstów reklamowych, po-
moc w zakresie planowania działalności gospodarczej, za-
rządzanie działalnością gospodarczą, promocja sprzedaży, 
usługi sklepów detalicznych on-line związane z produkta-
mi kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, promocyjne usługi handlo-
we, przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, 
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, 
usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu 
elektronicznego, wydawanie ulotek reklamowych, reklama 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczegól-
ności Internetu, usługi w zakresie informacji handlowych 
za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie detalicznej 
sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych.

(210) 495208 (220) 2019 01 25
(731) ROWIS-SYSTEM SPÓŁKA JAWNA M. SIEMIŃSKI I ST. 

WILK, Będzin
(540) (znak słowny)
(540) ROMENT
(510), (511) 1 środki zapobiegające wytwarzaniu się piany, 
dodatki chemiczne do użytku jako środki przeciwpieniące, 
środki przeciwpieniące, utwardzające środki przeciwpie-
niące, środki przeciwpieniące do koagulacji lakierów, środki 
przeciwpieniące do użytku w przemyśle farbiarskim, środki 
przeciwpieniące do użytku w przemyśle klejarskim, chemicz-
ne środki pomocnicze do użytku przy koagulowaniu lakie-
rów, substancje chemiczne do stabilizacji piany, środki prze-
ciw pienieniu, środki osłabiające pienienie, środki chemiczne 
dla przemysłu, chemiczne środki wspomagające do użytku 
w przemyśle, dodatki pomocnicze do mineralnych syste-
mów powłokowych.

(210) 495210 (220) 2019 01 25
(731) ROWIS-SYSTEM SPÓŁKA JAWNA M. SIEMIŃSKI  

I ST. WILK, Będzin

(540) (znak słowny)
(540) ROMIS
(510), (511) 1 środki zapobiegające wytwarzaniu się piany, 
dodatki chemiczne do użytku jako środki przeciwpieniące, 
środki przeciwpieniące, utwardzające środki przeciwpie-
niące, środki przeciwpieniące do koagulacji lakierów, środki 
przeciwpieniące do użytku w przemyśle farbiarskim, środki 
przeciwpieniące do użytku w przemyśle klejarskim, chemicz-
ne środki pomocnicze do użytku przy koagulowaniu lakie-
rów, substancje chemiczne do stabilizacji piany, środki prze-
ciw pienieniu, środki osłabiające pienienie, środki chemiczne 
dla przemysłu, chemiczne środki wspomagające do użytku 
w przemyśle, dodatki pomocnicze do mineralnych syste-
mów powłokowych.

(210) 495212 (220) 2019 01 25
(731) ROWIS-SYSTEM SPÓŁKA JAWNA M. SIEMIŃSKI I ST. 

WILK, Będzin
(540) (znak słowny)
(540) ROVIS
(510), (511) 1 środki zapobiegające wytwarzaniu się piany, 
dodatki chemiczne do użytku jako środki przeciwpieniące, 
środki przeciwpieniące, utwardzające środki przeciwpieniące, 
środki przeciwpieniące do koagulacji lakierów, środki przeciw-
pieniące do użytku w przemyśle farbiarskim, środki przeciw-
pieniące do użytku w przemyśle klejarskim, chemiczne środki 
pomocnicze do użytku przy koagulowaniu lakierów, substan-
cje chemiczne do stabilizacji piany, środki przeciw pienieniu, 
środki osłabiające pienienie, środki chemiczne dla przemysłu, 
chemiczne środki wspomagające do użytku w przemyśle, do-
datki pomocnicze do mineralnych systemów powłokowych.

(210) 495213 (220) 2019 01 25
(731) DRIVER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPONY Driver.PL

(531) 26.01.04, 26.01.18, 24.17.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 opony, opony do pojazdów, opony do sa-
mochodów, opony do pojazdów mechanicznych, pokrowce 
na opony, opony do pojazdów ciężarowych, opony do po-
jazdów dwukołowych, opony do pojazdów lądowych, opo-
ny rowerowe.

(210) 495215 (220) 2019 01 25
(731) ROWIS-SYSTEM SPÓŁKA JAWNA M. SIEMIŃSKI I ST. 

WILK, Będzin
(540) (znak słowny)
(540) ROMIKSOL
(510), (511) 1 środki opóźniające tężenie mineralnych za-
praw budowlanych, środki wydłużające czas otwarty, środki 
chemiczne dla przemysłu, chemiczne środki wspomagają-
ce do użytku w przemyśle, chemiczne środki pomocnicze 
do użytku przy koagulowaniu lakierów, dodatki pomocnicze 
do mineralnych systemów powłokowych.
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(210) 495217 (220) 2019 01 25
(731) ZIELIŃSKI FILIP, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REBEL CLIMBING

(531) 26.03.23, 26.03.07, 26.04.09, 26.07.15, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, 41 usługi sportowe.

(210) 495226 (220) 2019 01 25
(731) Societe des Produits Nestle SA, Vevey, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Street FOOD

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone lub go-
towane warzywa, konserwowane, mrożone, suszone lub 
gotowane ziemniaki, konserwowane, suszone lub goto-
wane grzyby, dziczyzna, ryby i owoce morza, wszystkie te 
produkty także w formie: ekstraktów, zup, galaretek, past, 
konserw, dań gotowanych, mrożonych lub liofilizowanych, 
dania gotowane na bazie warzyw, ziemniaków, owoców, 
mięsa, drobiu, ryb i owoców morza, oleje i tłuszcze jadal-
ne, zupy, koncentraty zup, preparaty do przygotowywa-
nia zup, rosół, kostki rosołowe, buliony, również w posta-
ci kostek, tabletek lub granulatu, preparaty do produkcji 
bulionów, koncentraty bulionów, mleko ryżowe do celów 
kulinarnych, 30 mąka, chleb, drożdże, ciastka, ryż, pasty, 
makarony, produkty zbożowe na bazie: ryżu, mąki, owsa 
lub mąki zbożowej, również w postaci gotowych dań, 
sosy, sos sojowy, keczup, aromaty i przyprawy do żywno-
ści, przyprawy, przyprawy korzenne, sosy do sałatek, ma-
jonez, musztarda, ocet, przetworzone nasiona do użytku 
jako przyprawa.

(210) 495236 (220) 2019 01 25
(731) BANAŚ WIESŁAW, Grudziądz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Exclusive Fashion Viola

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 25 bielizna damska, wyroby pończosznicze, 
sukienki, płaszcze, żakiety, spodnie damskie, bluzki, swe-
try damskie, gorsety, obuwie, 35 usługi sprzedaży arty-

kułów:bielizna damska, wyroby pończosznicze, sukienki, 
płaszcze, żakiety, spodnie damskie, bluzki, swetry dam-
skie, gorsety, obuwie, reklama zewnętrzna, usługi mode-
lek i modeli do celów reklamowych, usługi pośrednictwa 
w handlu.

(210) 495255 (220) 2019 01 25
(731) OT PORT GDYNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OT PORT GDYNIA OT Logistics Group

(531) 24.15.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 wynajem i zarządzanie nieruchomościami, 
39 usługi w zakresie: przeładunek towarów w portach mor-
skich, magazynowanie i przechowywanie towarów, działal-
ność morskich agencji transportowych.

(210) 495269 (220) 2019 01 28
(731) REK EDYTA KOSZ NATURY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kosz Natury

(531) 25.01.15, 26.01.03, 27.05.01
(510), (511) 29 owoce i warzywa: blanszowane, gotowane, 
konserwowane, kwaszone, marynowane, suszone i tarte, 
owoce i warzywa mrożone, owoce i warzywa w puszkach, 
grzyby: gotowane, mrożone, suszone, konserwowane i ma-
rynowane, koncentraty owocowo - warzywne, koncentrat 
pomidorowy, koncentrat buraczany, koncentraty przecierów 
owocowo - warzywnych, przetwory owocowo - warzywne, 
dżemy, konfitury, marmolady, musy owocowo - warzywne, 
przeciery owocowo - warzywne, owoce i warzywa w syro-
pie, przetwory z chrzanu, siatki owocowo - warzywne, go-
towe dania i potrawy na bazie mięsa, owoców i warzyw, 
wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, owoców i warzyw, 
zupy, składniki do sporządzania zup, 35 usługi importowo - 
eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm 
krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży 
w sklepach i/lub hurtowniach poprzez agentów oraz za po-
średnictwem strony internetowej towarów takich jak: pro-
dukty rolne, ogrodnicze, leśne, owoce i warzywa, przetwory 
owocowo - warzywne, sałatki owocowo - warzywne, goto-
we dania i potrawy na bazie mięsa, owoców i warzyw, grzy-
by, ketchup, majonez, musztarda, sosy owocowo - warzyw-
ne, przyprawy, napoje, soki i nektary owocowo - warzywne, 
wyroby na bazie mąki i przetworów zbożowych, pieczywo, 
wyroby cukiernicze i słodycze, lody spożywcze, mięso i wy-
roby z mięsa, wyroby wędliniarskie, wyroby garmażeryjne 
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na bazie mięsa, owoców i warzyw, mleko i produkty mlecz-
ne, napoje mleczne, jaja spożywcze, zupy, usługi w zakresie 
marketingu i prezentacji towarów i usług, usługi reklamowe 
i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek 
i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, targów i wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych.

(210) 495271 (220) 2019 01 28
(731) POLAFRIC LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wygoda
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLAFRIC LTD Sp.z o.o. EUROPE-CHINA-AFRICA 

TradeLink

(531) 03.07.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 alarmy antywłamaniowe do pojazdów, 
amortyzatory zawieszenia w pojazdach, antypoślizgowe 
przyrządy do opon pojazdów, bagażniki do pojazdów, błot-
niki, bolce do masek samochodowych, drzwi do pojazdów, 
hamulce do pojazdów, kesony (pojazdy), kierownice pojaz-
dów, kierunkowskazy do pojazdów, klaksony do pojazdów, 
klipsy przystosowane do mocowania części samochodo-
wych do nadwozi, koła do pojazdów lądowych, kołpaki, kor-
bowody do pojazdów, korki do zbiorników paliwa w pojaz-
dach, korpusy opon, lusterka boczne do pojazdów, lusterka 
wsteczne, łańcuchy do samochodów, łańcuchy napędowe 
do pojazdów lądowych, łańcuchy przeciwpoślizgowe, łaty 
do opon, łoża silnika do pojazdów lądowych, maski do po-
jazdów, maski silników do pojazdów, mechanizmy napędo-
we do pojazdów lądowych, nadwozia pojazdów, nadwozia 
samochodowe, nakrętki do szpilek piast w kołach pojazdów, 
obręcze kół pojazdów, obwody hydrauliczne do pojazdów, 
okładziny hamulcowe do pojazdów, opony do pojazdów 
mechanicznych, opony pełne do kół pojazdów, osie pojaz-
dów, osłony przeciwsłoneczne do samochodów, pasy bez-
pieczeństwa do siedzeń w pojazdach, piankowe wkładki 
do opon, płytki cierne hamulca do samochodów, podwo-
zia samochodów, pojazdy do poruszania się drogą lądową, 
powietrzną, wodną lub kolejową, pokrowce na kierownice 
pojazdów, pokrowce na siedzenia pojazdów, popielniczki 
do pojazdów, resory, sprężyny amortyzujące samochodowe, 
samochody, siedzenia do pojazdów, silniki do pojazdów lą-
dowych, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, sprzęgła 
do pojazdów lądowych, stopnie nadwozia do pojazdów, sy-
gnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, szczęki hamulcowe 
do pojazdów, szyby do pojazdów, tapicerka do pojazdów, 
tarcze hamulcowe do pojazdów, wycieraczki do przednich 
szyb, zderzaki samochodowe, 25 biustonosze, bokserki, bot-
ki, buty sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę, czapki 
jako nakrycia głowy, futra, garnitury, koszule, koszule z krót-
kimi rękawami, koszule z długimi rękawami, krawaty, kurt-
ki, majtki, majtki damskie, majtki dziecięce, nakrycia głowy, 
obuwie, odzież, piżamy, podkoszulki bez rękawów, rajstopy, 
sandały, skarpetki, spódnice, swetry, szale, szaliki, 30 aromaty 
kawowe, herbata, kakao, kawa, napoje czekoladowe z mle-
kiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mle-
kiem, napoje na bazie kawy, ryż, ryż błyskawiczny.

(210) 495272 (220) 2019 01 28
(731) DOLECKI MIROSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE GRAFF, 
Wałcz

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Graff

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 25 odzież dla myśliwych, odzież dla wędkarzy, 
obuwie dla myśliwych, obuwie dla wędkarzy, nakrycia głowy 
dla myśliwych, nakrycia głowy dla wędkarzy, bielizna termo-
aktywna, bielizna funkcjonalna, 35 usługi sprzedaży detalicz-
nej następujących towarów: odzież dla myśliwych, odzież 
dla wędkarzy, obuwie dla myśliwych, obuwie dla wędkarzy, 
nakrycia głowy dla myśliwych, nakrycia głowy dla wędkarzy, 
bielizna termoaktywna, bielizna funkcjonalna, usługi sprze-
daży hurtowej następujących towarów: odzież dla myśli-
wych, odzież dla wędkarzy, obuwie dla myśliwych, obuwie 
dla wędkarzy, nakrycia głowy dla myśliwych, nakrycia głowy 
dla wędkarzy, bielizna termoaktywna, bielizna funkcjonal-
na, sklep internetowy - usługi sprzedaży za pośrednictwem 
Internetu następujących towarów: odzież dla myśliwych, 
odzież dla wędkarzy, obuwie dla myśliwych, obuwie dla 
wędkarzy, nakrycia głowy dla myśliwych, nakrycia głowy dla 
wędkarzy, bielizna termoaktywna, bielizna funkcjonalna.

(210) 495276 (220) 2019 01 28
(731) GRUPA ETNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Tarnowskie Góry

(540) (znak słowny)
(540) Autoprezent
(510), (511) 39 wypożyczanie pojazdów, w tym samocho-
dów, 41 organizowanie zajęć rekreacyjnych, usługi związane 
z organizacją rekreacji, zawodów sportowych.

(210) 495301 (220) 2019 01 28
(731) MWF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 tworzenie tekstów reklamowych i sponsoro-
wanych, redagowanie tekstów reklamowych, publikowanie 
materiałów i tekstów reklamowych, reklama, reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, promocja sprzeda-
ży dla osób trzecich, usługi w zakresie reklamy i promocji 
sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line 
w zakresie, artykułów odzieżowych i dodatków odzieżo-
wych, toreb, plecaków, walizek, śpiworów, pościeli, podu-
szek, materacy, kocyków dziecięcych, namiotów zabaw-
kowych, tekstyliów domowych, artykułów spożywczych, 
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artykułów higienicznych, artykułów kosmetycznych, świec 
zapachowych, ściennych dekoracji nietekstylnych, detekto-
rów do zastosowań medycznych, aspiratorów do nosa, na-
wilżaczy powietrza, termometrów do użytku medycznego, 
pojemników do przechowywania żywności, naczyń, gryza-
ków na ząbkowanie, zabawek, wiszących karuzel dla dzieci 
[mobili], artykułów sportowych, wózków dziecięcych, fote-
lików bezpieczeństwa dla dzieci, nosidełek dla niemowląt, 
chust do noszenia niemowląt, szelek do prowadzenia dzieci, 
mebli dla dzieci, łóżeczek dziecięcych, łóżeczek koszyków 
dla niemowląt, kojców, leżaczków dziecięcych typu bujaki, 
ochraniaczy na szczebelki do łóżeczek dziecięcych, innych 
niż pościel, bramek zabezpieczających dla dzieci, urządzeń 
zamykająco - zabezpieczających [niemetalowych, nieelek-
trycznych], urządzeń do monitorowania niemowląt, mat 
antypoślizgowych, oświetlenia dekoracyjnego, 41 udostęp-
nianie filmów on-line nie do pobrania: pisanie i publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe: redagowanie tekstów 
(innych niż teksty reklamowe), usługi pisania tekstów, przy-
gotowywanie tekstów do publikacji, elektroniczna publika-
cja tekstów i druków innych niż reklamowe, w Internecie.

(210) 495314 (220) 2019 01 28
(731) MWF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 tworzenie tekstów reklamowych i sponsoro-
wanych, redagowanie tekstów reklamowych, publikowanie 
materiałów i tekstów reklamowych, reklama, reklama on-li-
ne za pośrednictwem sieci komputerowej, promocja sprze-
daży dla osób trzecich, usługi w zakresie reklamy i promocji 
sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line 
w zakresie artykułów odzieżowych i dodatków odzieżo-
wych, toreb, plecaków, walizek, śpiworów, pościeli, podu-
szek, materacy, kocyków dziecięcych, namiotów zabaw-
kowych, tekstyliów domowych, artykułów spożywczych, 
artykułów higienicznych, artykułów kosmetycznych, świec 
zapachowych, ściennych dekoracji nietekstylnych, detekto-
rów do zastosowań medycznych, aspiratorów do nosa, na-
wilżaczy powietrza, termometrów do użytku medycznego, 
pojemników do przechowywania żywności, naczyń, gryza-
ków na ząbkowanie, zabawek, wiszących karuzel dla dzieci 
[mobili], artykułów sportowych, wózków dziecięcych, fote-
lików bezpieczeństwa dla dzieci, nosidełek dla niemowląt, 
chust do noszenia niemowląt, szelek do prowadzenia dzieci, 
mebli dla dzieci, łóżeczek dziecięcych, łóżeczek koszyków 
dla niemowląt, kojców, leżaczków dziecięcych typu bujaki, 
ochraniaczy na szczebelki do łóżeczek dziecięcych, innych 
niż pościel, bramek zabezpieczających dla dzieci, urządzeń 
zamykająco-zabezpieczających [niemetalowych, nieelek-
trycznych], urządzeń do monitorowania niemowląt, mat an-
typoślizgowych, oświetlenia dekoracyjnego, 41 udostępnia-
nie filmów on-line nie do pobrania, pisanie i publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów 

(innych niż teksty reklamowe), usługi pisania tekstów, przy-
gotowywanie tekstów do publikacji, elektroniczna publika-
cja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie.

(210) 495322 (220) 2019 01 28
(731) KROTEX PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Trilacid Duo
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgna-
cji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, 
środki sanitarne, w tym nielecznicze produkty toaletowe, 
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-
ny osobistej, olejki eteryczne, 5 preparaty stosowane w za-
burzeniach jelitowych wywołanych antybiotykoterapią, 
preparaty stosowane w zaburzeniach czynnościowych jelit 
spowodowane brakiem prawidłowej flory bakteryjnej, pre-
paraty stosowane w ostrych i przewlekłych zapaleniach jelit, 
witaminy, minerały do celów leczniczych, mineralne dodatki 
do żywności do celów leczniczych, parafarmaceutyki do ce-
lów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, 
dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, sub-
stancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty zioło-
we do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, 
herbatki lecznicze, produkty biotechnologiczne do celów 
leczniczych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenie 
medycznego, środki wspomagające leczenie i wzmacniają-
ce organizm, produkty farmaceutyczne, 10 wyroby medycz-
ne, 29 jogurty probiotyczne, produkty probiotyczne na ba-
zie mleka i produktów mlecznych, substancje dietetyczne 
do celów żywienia na bazie mleka, produktów mlecznych, 
olejów i tłuszczów jadalnych, środki zmniejszające apetyt 
do celów żywienia na bazie mleka, produktów mlecznych, 
olejów i tłuszczów jadalnych, dietetyczne artykuły spożyw-
cze na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłusz-
czów jadalnych, artykuły spożywcze uzupełniające dla celów 
żywienia na bazie białek, tłuszczów, aminokwasów, kwasów 
tłuszczowych z dodatkiem witamin, składników mineralnych, 
pierwiastków śladowych, dietetyczne produkty spożywcze 
na bazie przetworzonych warzyw i owoców, koncentraty 
i odżywki wysokobiałkowe wzbogacone witaminami, so-
lami mineralnymi, aminokwasami, kwasami tłuszczowymi, 
30 napary dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne na-
poje przystosowane do celów żywienia na węglowodanów, 
dietetyczne napoje na bazie węglowodanów przystosowa-
ne do celów żywienia, produkty probiotyczne na bazie wę-
glowodanów, produkty żywnościowe dietetyczne do celów 
żywienia na węglowodanów, suplementy diety do celów 
żywienia na bazie węglowodanów, produkty żywnościowe 
dietetyczne na bazie węglowodanów do celów żywienia, 
preparaty zbożowe dietetyczne do celów żywienia, żywność 
dietetyczna na bazie węglowodanów, dietetyczne produk-
ty spożywcze na bazie węglowodanów, dodatki odżywcze 
do celów żywienia na bazie węglowodanów.

(210) 495324 (220) 2019 01 28
(731) WÓJCIK MACIEJ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) UPARTY

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 biblioteczki [regały na książki], blaty stoło-
we, chodziki dla dzieci, dekoracje wiszące [ozdoby], drzwi 
do mebli, komody, kredensy, krzesła, ławy [meble], łóżeczka 
dziecięce, łóżka, meble, meble biurowe, meble ogrodowe, 
meble szkolne, nogi do mebli, ramy do obrazów, parawany 
[meble], półki biblioteczne, prowadnice do zasłon, skrzynie 
[paki] niemetalowe, stojaki, półki, stoliczki na kolana, stoliki 
ruchome pod komputery, stoły, stopnie [drabiny] niemeta-
lowe, szafki ze schowkami, szafy wnękowe, taborety, toaletki, 
wolnostojące przepierzenia [meble], wózki meblowe, wspor-
niki, niemetalowe, do mebli, wyroby stolarskie, wysokie krze-
sła dla dzieci.

(210) 495325 (220) 2019 01 28
(731) GŁUSEK TOMASZ GEOMODUS, Sosnowiec
(540) (znak słowny)
(540) AGREKOM
(510), (511) 7 pistolety natryskowe, pistolety natryskowe 
pneumatyczne, pistolety natryskowe [maszyny], pistolety 
natryskowe [narzędzia], pompy do natrysków, zautoma-
tyzowane pistolety natryskowe do malowania, pistolety 
natryskowe do nakładania farb, podpory do pistoletów 
natryskowych do malowania, zautomatyzowane maszyny 
do malowania, urządzenia do malowania, maszyny do malo-
wania z pistoletami do malowania, pistolety do malowania, 
pistolety natryskowe do malowania, generatory prądu, stacje 
generacji prądu, generatory prądu przemiennego, prądnice 
prądu stałego, przenośne generatory prądu elektrycznego, 
silniki prądu zmiennego, pompy, kompresory i wentylatory, 
tłoki do kompresorów, pompy, kompresory i dmuchawy, 
kompresory jako części maszyn i silników.

(210) 495339 (220) 2019 01 29
(731) GMINNA MLECZARNIA W PIERZCHNICY  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Pierzchnianka

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NATURALNE ŚWIĘTOKRZYSKIE

(531) 26.04.02, 26.04.04, 27.05.05
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, wyroby masarskie, 
w tym w szczególności wędliny, konserwy, wędzonki, bu-
liony na bazie mięsa, owoce i/lub przetwory z owoców 
gotowane i/lub konserwowane i/lub suszone i/lub kan-
dyzowane w tym w szczególności przeciery, sosy, chipsy, 
sałatki, galaretki, dżemy, marmolada, kompoty, przetwory 
z owoców konserwowane w alkoholu, warzywa i/lub prze-
twory z warzyw gotowanych i/lub konserwowanych i/lub 
suszonych w tym w szczególności buliony, przeciery, sosy, 
chipsy, sałatki, przetwory z grzybów gotowane i/lub konser-
wowane i/lub suszone, orzechy, jaja, pasty jajeczne, mleko 
w tym mleko z dodatkami smakowymi i/lub skondensowa-
ne i/lub zsiadłe, przetwory mleczne, w tym w szczególności 
śmietana, serwatka, sery twarogowe, sery twarogowe z do-
datkami smakowymi, sery dojrzewające, sery dojrzewające 
pleśniowe, sery niedojrzewające, sery solankowe, kefiry, jo-

gurty, napoje na bazie mleka i/lub jogurtu, koktajle mleczne, 
koktajle mleczne z dodatkami smakowymi, oleje i tłuszcze 
jadalne kostne i/lub płynne w tym z dodatkami smakowy-
mi pochodzenia zwierzęcego i/lub roślinnego, masło, mar-
garyna, masy do smarowania na bazie masła z dodatkami 
smakowymi, nasiona roślinne jadalne również preparowane, 
30 kawa i/Iub napoje na bazie kawy w tym również mrożo-
ne, herbata i/lub napoje na bazie herbaty w tym również 
mrożone, półprodukty ze zbóż w tym w szczególności mąka, 
kasze naturalne, kasze łamane, płatki, otręby, kiełki z: kukury-
dzy, ryżu, pszenicy, jęczmienia, prosa, owsa, żyta, pszenżyta, 
orkiszu, włośnicy, muesli, mąka z roślin strączkowych, mąka 
gorczycowa, mąka ziemniaczana, wyroby cukiernicze i sło-
dycze w tym w szczególności batony, ciasta, ciastka, cukierki, 
czekolada, galaretki owocowe, herbatniki, miód i produk-
ty pszczele w tym w szczególności: pyłek kwiatowy, wosk 
pszczeli, propolis, mleczko pszczele, lody spożywcze, w tym 
lody w proszku, sosy spożywcze smakowe, w tym w szcze-
gólności musztarda, majonez, keczup, przyprawy pochodze-
nia roślinnego, esencje do artykułów żywnościowych, zioła, 
zioła suszone przeznaczone do spożywania, 32 wody mine-
ralne i gazowane również z dodatkami smakowymi, inne na-
poje bezalkoholowe w tym w szczególności kwas chlebowy, 
napoje i/lub nektary i/lub soki owocowe, soki warzywne, 
napoje i/lub soki owocowo-warzywne, syropy do produkcji 
napojów, piwo.

(210) 495344 (220) 2019 01 29
(731) VET PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) (znak słowny)
(540) MIĘSOLINA
(510), (511) 5 produkty weterynaryjne w postaci mieszanek 
paszowych uzupełniających dla psów i kotów, pasza leczni-
cza dla zwierząt.

(210) 495351 (220) 2019 01 29
(731) DZWOŃCZYK JULIA TWOJE WYKROJE, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tw TWOJE WYKROJE

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 wykroje krawieckie, wykroje krawieckie do ry-
sowania, wykroje drukowane do szycia, wykroje do wyko-
nywania odzieży, afisze, plakaty, kartki upominkowe, druki 
ozdobne, 35 doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie 
reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów re-
klamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi orga-
nizowania targów i wystaw handlowych, usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi 
w zakresie wystaw i prezentacji produktów, udostępnianie 
miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów 
i usług, udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach 
elektronicznych, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: wykroje drukowane do szycia, 
wykroje elektroniczne, kursy on-line, lekcje szycia on-line, 
webinary, książki, audiobooki, ebooki, tkaniny, pasmante-
ria, przypinki, naszywki, metki, linijki, krzywiki, plakaty, kubki, 
akcesoria do szycia, zestawy do szycia, nożyczki, manekiny, 
maszyny do szycia, zeszyty, organizery, pojemniki, nici, biżu-
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teria, uszyte ubrania, półprodukty do szycia, bony zakupowe, 
vouchery zakupowe, usługi sprzedaży hurtowej związane 
z następującymi produktami: wykroje drukowane do szycia, 
wykroje elektroniczne, kursy on-line, lekcje szycia on-line, 
webinary, książki, audiobooki, ebooki, tkaniny, pasmante-
ria, przypinki, naszywki, metki, linijki, krzywiki, plakaty, kubki, 
akcesoria do szycia, zestawy do szycia, nożyczki, manekiny, 
maszyny do szycia, zeszyty, organizery, pojemniki, nici, biżu-
teria, uszyte ubrania, półprodukty do szycia, bony zakupowe, 
vouchery zakupowe, usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: wykroje drukowane 
do szycia, wykroje elektroniczne, kursy on-line, lekcje szycia 
on-line, webinary, książki, audiobooki, ebooki, tkaniny, pa-
smanteria, przypinki, naszywki, metki, linijki, krzywiki, plakaty, 
kubki, akcesoria do szycia, zestawy do szycia, nożyczki, ma-
nekiny, maszyny do szycia, zeszyty, organizery, pojemniki, 
nici, biżuteria, uszyte ubrania, półprodukty do szycia, bony 
zakupowe, vouchery zakupowe, usługi sprzedaży hurtowej 
on-line związane z następującymi produktami: wykroje dru-
kowane do szycia, wykroje elektroniczne, kursy on-line, lekcje 
szycia on-line, webinary, książki, audiobooki, ebooki, tkaniny, 
pasmanteria, przypinki, naszywki, metki, linijki, krzywiki, pla-
katy, kubki, akcesoria do szycia, zestawy do szycia, nożyczki, 
manekiny, maszyny do szycia, zeszyty, organizery, pojemniki, 
nici, biżuteria, uszyte ubrania, półprodukty do szycia, bony za-
kupowe, vouchery zakupowe, 41 fotografia, produkcja edu-
kacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja filmów 
w celach edukacyjnych, produkcja filmów w celach rozrywko-
wych, produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, edukacja 
on-line z komputerowej bazy danych lub za pomocą Interne-
tu czy ekstranetów, kursy edukacyjne i instruktażowe, w tym 
kursy on-line dotyczące projektowania, nauki szycia, nauki 
krawiectwa, konstrukcji ubioru, twórczych hobby, organiza-
cja szkoleń, warsztatów i seminariów, opracowywanie mate-
riałów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie edukacyj-
nych grup dyskusyjnych, organizowanie gier edukacyjnych, 
organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, organizowa-
nie kursów stosujących metody nauki samodzielnej, pokazy 
[do celów szkoleniowych], pisanie i publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, elektroniczna publikacja tek-
stów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, publikacja 
kalendarzy, publikacja drogą elektroniczną, publikacja litera-
tury instruktażowej, publikacja przewodników edukacyjnych 
i szkoleniowych, publikacja książek i czasopism, publikacja 
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikacja tek-
stów edukacyjnych, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne 
usługi wydawnicze).

(210) 495352 (220) 2019 01 29
(731) RUEMMELE JANE, Indianapolis, US
(540) (znak słowny)
(540) WTEDY KIEDY
(510), (511) 9 elektroniczne gry komputerowe do pobrania 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej i urządzeń 
bezprzewodowych, nagrane programy gier komputero-
wych, programy gier komputerowych do pobierania, 28 gry 
karciane, sprzęt sprzedawany jako zestaw do gier edukacyj-
nych i sprawdzających wiedzę, gry planszowe, karty do gry, 
gry towarzyskie, 41 udostępnianie strony internetowej 
z oprogramowaniem do gier nie do pobrania, umożliwia-
nie tymczasowego użytkowania oprogramowania do gier 
nie do pobrania, udostępnianie on-line gier komputero-
wych, prowadzenie na żywo imprez rozrywkowych w posta-
ci gier sprawdzających wiedzę, udostępnianie gier karcianych  
on-line.

(210) 495381 (220) 2019 01 30
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) TADAFEEL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność 
i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żyw-
ność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, 
plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania 
zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwal-
czania robactwa, fungicydy, herbicydy.

(210) 495404 (220) 2019 01 30
(731) MADEJ WRÓBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MADEJ WRÓBEL RODZINNA TRADYCJA

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso i jego przetwory, mięso surowe, kieł-
basy, wyroby wędliniarskie, w tym bekon i szynka, wędliny 
surowe, wędzonki, kaszanki, pasztety, ekstrakty mięsne, kon-
serwy mięsne, tłuszcze zwierzęce, dziczyzna, drób, wyroby 
garmażeryjne mięsne, 35 usługi prowadzenia sklepów i hur-
towni z wyrobami mięsnymi i wędliniarskimi, 40 ubój zwie-
rząt, przetwórstwo mięsa, porcjowanie i paczkowanie mięsa, 
wędzenie żywności, przetwórstwo rolno - spożywcze pole-
gające na uboju żywca, przetwórstwie mięsa i wytwarzaniu 
wyrobów mięsnych i wędliniarskich.

(210) 495407 (220) 2019 01 30
(731) FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY FILOFARM, 

Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FILOFARM Aspargin 17 mg jonów magnezu + 54 mg 

jonów potasu tabletki Magnesii hydroaspartas + Kalii 
hydroaspartas

(531) 26.04.03, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 leki dla ludzi, lekarstwa, leki wydawane bez 
recepty, preparaty farmaceutyczne, farmaceutyki i naturalne 
środki lecznicze, preparaty i substancje farmaceutyczne, pre-
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paraty i substancje lecznicze, suplementy diety, suplementy 
diety dla ludzi, mineralne suplementy diety, mineralne suple-
menty diety dla ludzi, kapsułki do celów leczniczych, kapsuł-
ki do celów farmaceutycznych.

(210) 495409 (220) 2019 01 30
(731) AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA, Bieruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AP

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 silikony, płyny chłodzące do pojazdów lą-
dowych, płyny hamulcowe, gaz do klimatyzacji, 3 środki 
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, kosme-
tyki samochodowe, w szczególności samochodowe prepa-
raty do czyszczenia i polerowania, esencje, olejki i preparaty 
zapachowe, środki chemiczne do usuwania lodu z szyb sa-
mochodowych, środki chemiczne do odmrażania zamków 
pojazdów samochodowych, 4 smary, oleje przemysłowe 
i tłuszcze, w tym oleje silnikowe, przekładniowe, hydraulicz-
ne, 7 pompy wspomagania dla pojazdów lądowych, meta-
lowe i niemetalowe uszczelki do silników pojazdów, głowice 
cylindrów do silników, tłoki do silników, tuleje stanowiące 
części silników, zawory jako części silników, pierścienie sma-
rujące i uszczelniające do silników, popychacze do silników, 
elementy rozrządu silnika w tym wałki rozrządu, łańcuchy 
i pasy rozrządu, układy krzywek, napinacze pasków rozrządu, 
koła pasowe stanowiące części silników, paski klinowe do sil-
ników, pompy wody do użytku w silnikach, napinacze sta-
nowiące części silników, termostatyczne zawory regulacyjne 
do silników, turbosprężarki i ich elementy stosowane jako 
części do silników, filtry paliwa, filtry powietrza do silników, 
filtry oleju, łożyska do silników, świece żarowe do silników 
Diesla, świece zapłonowe do silników, przewody zapłonowe 
do pojazdów silnikowych, elementy układu zapłonowego 
pojazdów, elementy układu żarowego pojazdów, pompy 
paliwa do silników, urządzenia zapłonowe do silników pojaz-
dów lądowych, alternatory, rozruszniki silników, tłumiki, czę-
ści układów wydechowych do pojazdów, systemy oczysz-
czania gazów wydechowych do silników wysokoprężnych, 
chłodnice do silników, rolki prowadzące stanowiące części 
silników, panewki, podpory wałów, elementy układu na-
pędowego do pojazdów lądowych, półosie, łożyska, części 
do silników do pojazdów lądowych zawarte w klasie 7, ma-
szyny zawarte w klasie 7, narzędzia ręczne i przyrządy ręczne 
z napędem elektrycznym, hydraulicznym, mechanicznym 
i pneumatycznym, maszyny i urządzenia zawarte w klasie 7 
stanowiące wyposażenie warsztatów samochodowych oraz 
stacji kontroli pojazdów, przykładowo lewarki uruchamiane 
maszynowo, giętarki, gwinciarki, imaki do narzędzi, nitowni-
ce, nożyce elektryczne, podnośniki samochodowe, wiertarki 
ręczne, 8 narzędzia ręczne i przyrządy ręczne zawarte w kla-
sie 8, lewarki uruchamiane ręcznie, pompki ręczne, klucze 
maszynowe nastawne, klucze jako narzędzia, 9 akumulatory 
do pojazdów, potencjometry, oporniki elektryczne, regula-
tory napięcia, przekaźniki, przełączniki elektryczne do po-
jazdów samochodowych, wszystkie wyżej wymienione 
stosowane jako części do pojazdów lądowych, 11 instalacje 
oświetleniowe do pojazdów, w tym reflektory do pojazdów, 
reflektory samochodowe, światła do samochodów, żarów-
ki do zastosowania w pojazdach, instalacje i urządzenia 
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania po-

wietrza, filtry do klimatyzacji, wszystkie wyżej wymienione 
stosowane jako części do pojazdów lądowych, 12 części 
i elementy zawieszenia pojazdów lądowych, amortyzatory, 
sprężyny zawieszenia samochodowego, drążki skrętne, sta-
bilizatory poprzeczne, wahacze, części i akcesoria układów 
kierowniczych, przekładnie kierownicze, układy hamulco-
we oraz hamulce do pojazdów lądowych, w tym części 
hamulcowe do samochodów, klocki hamulcowe, szczęki 
hamulcowe, tarcze hamulcowe, zaciski hamulcowe, bębny 
hamulcowe, linki hamulcowe, pompy hamulcowe, przewo-
dy hamulcowe, koła do pojazdów, cylinderki samochodo-
we, sprzęgła i tarcze sprzęgieł do pojazdów lądowych oraz 
ich elementy, przeguby oraz osłony przegubów jako części 
pojazdów, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, pióra 
wycieraczek, spoilery do pojazdów, części karoserii pojaz-
dów, części konstrukcyjne do pojazdów, atrapy przednie, 
części wykończenia wnętrza samochodów osobowych i do-
stawczych, lusterka do pojazdów, w tym lusterka boczne 
oraz lusterka wsteczne, osłony do silników pojazdów lądo-
wych, osłony górne skrzyni biegów do pojazdów lądowych, 
osłony zapobiegające rozchlapywaniu do pojazdów, ramki 
do tablic rejestracyjnych, sprzęgła do pojazdów lądowych, 
szyby do pojazdów, szyberdachy do pojazdów, wycieraczki 
do lamp przednich samochodu, zespoły wycieraczek i wy-
cieraczki do szyb, zderzaki samochodowe, mechanizmy 
do spryskiwaczy szyb pojazdów lądowych, mechanizmy 
do podnoszenia szyb pojazdów lądowych, siłowniki do po-
jazdów lądowych, w tym siłowniki pokrywy bagażnika, ele-
menty układu zasilania paliwem do pojazdów lądowych, 
części i akcesoria do pojazdów osobowych i dostawczych, 
35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej częściami zamien-
nymi do samochodów osobowych i dostawczych, usługi 
sklepów on-line w zakresie części zamiennych do samocho-
dów osobowych i dostawczych.

(210) 495410 (220) 2019 01 30
(731) LITWIN STANISŁAW LITEX ZAKŁAD PRODUKCYJNO- 

-HANDLOWY, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIGPur

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 17 materiały i tkaniny izolacyjne, maty izolacyj-
ne, maty termoizolacyjne, arkusze i płyty izolacyjne, taśmy 
i listwy izolacyjne, wypełniacze izolacyjne, folie izolacyjne, 
izolacje akustyczne budynków, substancje do izolacji prze-
ciwwilgociowych budynków, izolacje piankowe do użytku 
w budownictwie, izolacje z funkcją uszczelniania do ochrony 
przed hałasem, izolacje z funkcją uszczelniania do ochrony 
przed ciepłem, materiały izolacyjne wykonane z pianki poli-
uretanowej, pianka poliuretanowa w bloczkach, do izolowa-
nia, folia poliuretanowa do użytku jako izolacja budowlana, 
materiały uszczelniające, pierścienie i membrany uszczelnia-
jące niemetalowe, masy uszczelniające, 19 materiały budow-
lane niemetalowe, płyty izolacyjne niemetalowe, warstwy 
izolujące pod podłogi, 35 usługi sprzedaży w sklepach, hur-
towniach, punktach wyspecjalizowanych oraz za pośrednic-
twem Internetu urządzeń do produkcji, dozowania i natryski-
wania piany poliuretanowej.
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(210) 495413 (220) 2019 01 30
(731) AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA, Bieruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AP AUTOPARTNER

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 silikony, płyny chłodzące do pojazdów lądowych, 
płyny hamulcowe, gaz do klimatyzacji, 3 środki do czyszczenia, 
polerowania, szorowania i ścierania, kosmetyki samochodo-
we, w szczególności samochodowe preparaty do czyszczenia 
i polerowania, esencje, olejki i preparaty zapachowe, środki che-
miczne do usuwania lodu z szyb samochodowych, środki che-
miczne do odmrażania zamków pojazdów samochodowych, 
4 smary, oleje przemysłowe i tłuszcze, w tym oleje silnikowe, 
przekładniowe, hydrauliczne, 7 pompy wspomagania dla po-
jazdów lądowych, metalowe i niemetalowe uszczelki do silni-
ków pojazdów, głowice cylindrów do silników, tłoki do silników, 
tuleje stanowiące części silników, zawory jako części silników, 
pierścienie smarujące i uszczelniające do silników, popychacze 
do silników, elementy rozrządu silnika w tym wałki rozrządu, 
łańcuchy i pasy rozrządu, układy krzywek, napinacze pasków 
rozrządu, koła pasowe stanowiące części silników, paski klino-
we do silników, pompy wody do użytku w silnikach, napinacze 
stanowiące części silników, termostatyczne zawory regulacyjne 
do silników, turbosprężarki i ich elementy stosowane jako czę-
ści do silników, filtry paliwa, filtry powietrza do silników, filtry 
oleju, łożyska do silników, świece żarowe do silników Diesla, 
świece zapłonowe do silników, przewody zapłonowe do po-
jazdów silnikowych, elementy układu zapłonowego pojazdów, 
elementy układu żarowego pojazdów, pompy paliwa do silni-
ków, urządzenia zapłonowe do silników pojazdów lądowych, 
alternatory, rozruszniki silników, tłumiki, części układów wyde-
chowych do pojazdów, systemy oczyszczania gazów wyde-
chowych do silników wysokoprężnych, chłodnice do silników, 
rolki prowadzące stanowiące części silników, panewki, podpory 
wałów, elementy układu napędowego do pojazdów lądowych, 
półosie, łożyska, części do silników do pojazdów lądowych za-
warte w klasie 7, maszyny zawarte w klasie 7, narzędzia ręczne 
i przyrządy ręczne z napędem elektrycznym, hydraulicznym, 
mechanicznym i pneumatycznym, maszyny i urządzenia za-
warte w klasie 7 stanowiące wyposażenie warsztatów samo-
chodowych oraz stacji kontroli pojazdów, przykładowo lewarki 
uruchamiane maszynowo, giętarki, gwinciarki, imaki do narzę-
dzi, nitownice, nożyce elektryczne, podnośniki samochodowe, 
wiertarki ręczne, 8 narzędzia ręczne i przyrządy ręczne zawarte 
w klasie 8, lewarki uruchamiane ręcznie, pompki ręczne, klucze 
maszynowe nastawne, klucze jako narzędzia, 9 akumulatory 
do pojazdów, potencjometry, oporniki elektryczne, regulatory 
napięcia, przekaźniki, przełączniki elektryczne do pojazdów 
samochodowych, wszystkie wyżej wymienione stosowane 
jako części do pojazdów lądowych, 11 instalacje oświetleniowe 
do pojazdów, w tym reflektory do pojazdów, reflektory samo-
chodowe, światła do samochodów, żarówki do zastosowania 
w pojazdach, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentyla-
cji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, filtry do klimatyzacji, 
wszystkie wyżej wymienione stosowane jako części do po-
jazdów lądowych, 12 części i elementy zawieszenia pojazdów 
lądowych, amortyzatory, sprężyny zawieszenia samochodowe-
go, drążki skrętne, stabilizatory poprzeczne, wahacze, części i ak-
cesoria układów kierowniczych, przekładnie kierownicze, ukła-
dy hamulcowe oraz hamulce do pojazdów lądowych, w tym 
części hamulcowe do samochodów, klocki hamulcowe, szczęki 

hamulcowe, tarcze hamulcowe, zaciski hamulcowe, bębny ha-
mulcowe, linki hamulcowe, pompy hamulcowe, przewody ha-
mulcowe, koła do pojazdów, cylinderki samochodowe, sprzę-
gła i tarcze sprzęgieł do pojazdów lądowych oraz ich elementy, 
przeguby oraz osłony przegubów jako części pojazdów, skrzy-
nie biegów do pojazdów lądowych, pióra wycieraczek, spoilery 
do pojazdów, części karoserii pojazdów, części konstrukcyjne 
do pojazdów, atrapy przednie, części wykończenia wnętrza 
samochodów osobowych i dostawczych, lusterka do pojaz-
dów, w tym lusterka boczne oraz lusterka wsteczne, osłony 
do silników pojazdów lądowych, osłony górne skrzyni biegów 
do pojazdów lądowych, osłony zapobiegające rozchlapywaniu 
do pojazdów, ramki do tablic rejestracyjnych, sprzęgła do pojaz-
dów lądowych, szyby do pojazdów, szyberdachy do pojazdów, 
wycieraczki do lamp przednich samochodu, zespoły wyciera-
czek i wycieraczki do szyb, zderzaki samochodowe, mechani-
zmy do spryskiwaczy szyb pojazdów lądowych, mechanizmy 
do podnoszenia szyb pojazdów lądowych, siłowniki do pojaz-
dów lądowych, w tym siłowniki pokrywy bagażnika, elemen-
ty układu zasilania paliwem do pojazdów lądowych, części 
i akcesoria do pojazdów osobowych i dostawczych, 35 usługi 
sprzedaży hurtowej i detalicznej częściami zamiennymi do sa-
mochodów osobowych i dostawczych, usługi sklepów on-line 
w zakresie części zamiennych do samochodów osobowych 
i dostawczych.

(210) 495414 (220) 2019 01 31
(731) SHAFI RITA SOCKS & TIGHTS, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Socks & Tights

(531) 09.03.15, 26.02.01, 27.05.01
(510), (511) 25 skarpetki, podkolanówki, zakolanówki, poń-
czochy, pasy do pończoch, podwiązki, rajstopy, rajtuzy, getry, 
legginsy, bielizna, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
w tym sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej 
towarów takich jak: skarpetki, podkolanówki, zakolanówki, 
pończochy, pasy do pończoch, podwiązki, rajstopy, rajtuzy, 
getry, legginsy, bielizna, odzież, nakrycia głowy, piżamy, wy-
roby dziewiarskie, rękawiczki, pasy, szelki, krawaty, muszki, 
apaszki, opaski na głowę, okulary przeciwsłoneczne, torby, 
torebki, torebki do noszenia na biodrach, plecaki, saszetki, 
kosmetyczki, portmonetki, portfele, etui, aktówki, dyplomat-
ki, parasole, laski.

(210) 495432 (220) 2019 01 31
(731) HYGIENIKA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Lubliniec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bambi plus
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(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 chusteczki perfumowane, nawilżane chus-
teczki kosmetyczne, chusteczki pielęgnacyjne dla niemow-
ląt, nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, chus-
teczki nasączane preparatami kosmetycznymi, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, nawilżane chusteczki 
nasączone balsamem kosmetycznym, nasączone chusteczki 
do użytku kosmetycznego, chusteczki do twarzy nasączane 
kosmetykami, chusteczki nasączone preparatem do oczysz-
czania skóry, chusteczki nasączone olejkami eterycznymi, 
do użytku kosmetycznego, chusteczki jednorazowe nasą-
czone mieszankami oczyszczającymi do twarzy, 5 pieluchy 
papierowe, pieluchy jednorazowe, pieluchy jednorazowe 
z papieru, pieluchy dla niemowląt papierowe, pieluchy dla 
dorosłych, pieluchy [pieluszki dziecięce], jednorazowe pie-
luchy dla dorosłych, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, 
profilowane pieluchy celulozowe dla dzieci, profilowane 
pieluchy papierowe dla dzieci, papierowe pieluchy dla nie-
mowląt [jednorazowe], jednorazowe pieluchy papierowe 
dla niemowląt, pieluchy wykonane z celulozy, jednorazowe 
pieluchy papierowe, jednorazowe pieluchy celulozowe dla 
niemowląt, celulozowe pieluchy jednorazowe dla dzieci, pie-
luchy z celulozy dla niemowląt, jednorazowe pieluchy z pa-
pieru dla niemowląt, pieluchy dla niemowląt [z papieru lub 
celulozy], jednorazowe pieluchy z celulozy dla niemowląt, 
pieluchy jednorazowe wykonane z celulozy dla małych dzie-
ci, pieluchy dziecięce jednorazowe z papieru i celulozy, pielu-
chy jednorazowe z papieru dla małych dzieci, pieluchy z ce-
lulozy [jednorazowe] dla niemowląt, jednorazowe pieluchy 
papierowe dla małych dzieci, pieluchy [papier] o trójkątnym 
kształcie dla niemowląt, nasączane chusteczki antyseptycz-
ne, pieluchomajtki dziecięce, jednorazowe pieluchomajtki 
dziecięce, jednorazowe pieluchomajtki z celulozy dla nie-
mowląt, jednorazowe pieluchomajtki z papieru dla niemow-
ląt, chusteczki odkażające, nasączone chusteczki lecznicze, 
chusteczki do celów medycznych, chusteczki nasączone 
preparatami przeciwbakteryjnymi, chusteczki nasączane 
płynami farmaceutycznymi, nasączane chusteczki antysep-
tyczne, 16 chusteczki higieniczne, chusteczki toaletowe, 
chusteczki higieniczne papierowe, papierowe chusteczki hi-
gieniczne, papierowe chusteczki toaletowe, papierowe chu-
steczki do mycia, chusteczki do nosa papierowe, chusteczki 
do nosa [papierowe], chusteczki papierowe do demakijażu, 
papierowe chusteczki do wycierania, chusteczki do twarzy 
z papieru, chusteczki celulozowe do celów kosmetycznych, 
chusteczki papierowe do usuwania makijażu, chusteczki 
papierowe do użytku kosmetycznego, szorstkie chusteczki 
[do użytku toaletowego], śliniaki papierowe, niemowlęce śli-
niaki papierowe, papierowe serwetki do użytku domowego, 
25 odzież papierowa, śliniaki nie papierowe, śliniaki z mate-
riałów tekstylnych, śliniaki dla niemowląt z tworzyw sztucz-
nych, śliniaki materiałowe dla dorosłych, pieluchomajtki 
[odzież], nakrycia głowy.

(210) 495435 (220) 2019 01 31
(731) PFTECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wierzbica

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PFT Filtration & Separation

(531) 01.15.15, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 urządzenia filtrujące, separujące i wirówki, ma-
szyny do produkcji filtrów w formie drążków, filtry olejowe, 
prasy filtracyjne, filtry do maszyn, maszyny do filtrowania, 
maszyny, urządzenia przenośne filtrujące, wkłady do maszyn 
filtrujących, prasy filtracyjne stosowane w przetwórstwie 
chemicznym, maszyny filtrujące do użytku w przetwórstwie 
chemicznym, maszyny filtrujące stosowane przy obróbce 
ścieków kanalizacyjnych, maszyny filtrujące do mleka, sepa-
ratory ślimakowe, separatory oleju, separatory kondensatu, 
separatory [maszyny], separatory wody [maszyny], maszyny 
do separacji cieczy, separatory cieczy ciężkich [maszyny], se-
paratory do oleju [maszyny], separatory sitowe wibracyjne 
[maszyny], maszyny separujące [do przetwarzania chemicz-
nego], separatory para-olej [odolejacze pary], separatory 
do oddzielania ciał stałych od cieczy, ruchome przenośniki 
ślimakowe, sita [maszyny lub części maszyn], prasy do pa-
szy, prasy do odpadów, maszyny podające dla pras, pra-
sy koszowe, maszyny do przenoszenia ziemi, przenośniki 
przemysłowe, przenośniki śrubowe, przenośniki kubełkowe, 
przenośniki taśmowe, ruchome przenośniki taśmowe, stałe 
przenośniki taśmowe, przesiewacze, maszyny do przesiewa-
nia, urządzenia do przesiewania kamienia [maszyny], maszy-
ny do recyklingu, urządzenia rozdrabniające do recyklingu 
[maszyny].

(210) 495440 (220) 2019 01 31
(731) AMBROZJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ambrozja exclusive ENERGY DRINK

(531) 04.03.99, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe na-
poje gazowane, aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe 
napoje niskokaloryczne, drinki na bazie piwa, gazowane soki 
owocowe, gazowana woda mineralna, koktajle [bezalkoholo-
we napoje owocowe], lemoniada, wody mineralne [napoje], 
syropy do lemoniady, napoje bezalkoholowe, napoje bezal-
koholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie 
miodu, napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku 
herbaty, napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawarto-
ści witamin, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, 
napoje aromatyzowane owocami, napoje bezalkoholowe 
wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, napoje dla 
sportowców, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, 
napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje energety-
zujące zawierające kofeinę, napoje z guaraną, napoje zawie-
rające witaminy, niegazowane napoje bezalkoholowe, soki, 
wody, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, napo-
je bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje sportowe wzbo-
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gacane proteinami, napoje węglowodanowe, oczyszczona 
woda pitna, smakowa woda mineralna, woda gazowana, 
toniki [napoje nielecznicze], woda mineralna, woda [napoje], 
woda niegazowana, woda pitna, woda pitna butelkowana, 
woda pitna z witaminami, woda stołowa, woda wzbogacona 
odżywczo, wody o smaku owocowym, 35 sprzedaż nastę-
pujących towarów: napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe 
napoje gazowane, aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe 
napoje niskokaloryczne, drinki na bazie piwa, gazowane soki 
owocowe, gazowana woda mineralna, koktajle [bezalkoholo-
we napoje owocowe], lemoniada, wody mineralne [napoje], 
syropy do lemoniady, napoje bezalkoholowe, napoje bezal-
koholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie 
miodu, napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku 
herbaty, napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości 
witamin, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje 
aromatyzowane owocami, napoje bezalkoholowe wzboga-
cone witaminami i solami mineralnymi, napoje dla sportow-
ców, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje 
energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące 
zawierające kofeinę, napoje z guaraną, napoje zawierające 
witaminy, niegazowane napoje bezalkoholowe, soki, wody, 
napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, napoje bez-
alkoholowe o smaku herbaty, napoje sportowe wzbogacane 
proteinami, napoje węglowodanowe, oczyszczona woda 
pitna, smakowa woda mineralna, woda gazowana, toniki [na-
poje nielecznicze], woda mineralna, woda [napoje], woda nie-
gazowana, woda pitna, woda pitna butelkowana, woda pitna 
z witaminami, woda stołowa, woda wzbogacona odżywczo, 
wody o smaku owocowym, agencje reklamowe, kampanie 
marketingowe, marketing imprez i wydarzeń, opracowywa-
nie kampanii promocyjnych, organizacja i przeprowadzanie 
wydarzeń marketingowych, organizacja i przeprowadzanie 
imprez reklamowych, produkcja reklam, promocja sprzedaży, 
reklama i marketing, usługi agencji modelek i modeli zwią-
zane z reklamą, usługi reklamowe w zakresie promocji sprze-
daży napojów, wynajem powierzchni, czasu i materiałów 
reklamowych.

(210) 495453 (220) 2019 01 31
(731) SZYDŁOWSKA MARCELINA, Spytkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Marcelini

(531) 26.11.01, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi skle-
pów detalicznych on-line obejmujące odzież, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z odzieżą, usługi w zakresie wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi w za-
kresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi 
handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżo-
wych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w za-
kresie artykułów odzieżowych, usługi reklamowe w zakresie 
odzieży.

(210) 495456 (220) 2019 01 31
(731) AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA, Bieruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) maXSERWIS

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 obsługa i naprawa pojazdów, konserwacja 
i utrzymywanie stanu technicznego pojazdów, 42 pomiary, 
badania oraz przeglądy techniczne pojazdów, w tym stacje 
kontroli pojazdów, diagnostyka pojazdowa, doradztwo tech-
niczne w zakresie pojazdów oraz techniki motoryzacyjnej, 
doradztwo i rzeczoznawstwo w technice motoryzacyjnej 
oraz w ruchu drogowym.

(210) 495468 (220) 2019 02 01
(731) TWOJA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 energia elektryczna, 7 generatory prądu 
wykorzystujące ogniwa słoneczne, generatory wytwa-
rzające energię elektryczną z energii słonecznej, 9 insta-
lacje fotowoltaiczne do wytwarzani energii elektrycznej 
[elektrownie fotowoltaiczne], urządzenia fotowoltaiczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia fotowol-
taiczne do przekształcania promieniowania słonecznego 
na energię elektryczną, fotowoltaiczne urządzenia i insta-
lacje do wytwarzania energii elektrycznej ze słońca, foto-
woltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii 
elektrycznej z energii słonecznej, 37 budowa elektrowni, 
instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, montaż 
i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, konserwacja, 
naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, 
instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych ener-
gią słoneczną w budynkach mieszkalnych, instalacja sys-
temów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną 
w budynkach niemieszkalnych, instalacja urządzeń do wy-
twarzania energii, instalacja urządzeń do oszczędzania 
energii, o instalacja urządzeń do kompensacji mocy bier-
nej, instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, 
konserwacja i naprawa instalacji energii słonecznej, kon-
serwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwa-
rzania energii, serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania 
energii, 39 dostawa i dystrybucja energii elektrycznej, 
dystrybucja energii elektrycznej do gospodarstw domo-
wych, dystrybucja energii odnawialnej, dostawa energii 
elektrycznej, dystrybucja energii, 40 wytwarzanie energii, 
wytwarzanie elektryczności z energii słonecznej, usługi 
doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej, 
wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, 
42 sporządzanie projektów i opracowywanie systemów 
fotowoltaicznych.
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(210) 495474 (220) 2019 02 01
(731) WANDASIEWICZ KATARZYNA FIRMA MAWAMED-

PRACOWNIA SZKUTNICZA, SPECJALISTYCZNA 
PRAKTYKA LEKARSKA, Imielin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Firma MAWAMED

(531) 26.05.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 12 części i akcesoria do pojazdów do poruszania 
się po wodzie, jachty, 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej 
dla ludzi.

(210) 495476 (220) 2019 02 01
(731) ANDRZEJCZAK BOGNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SlimGO Twój partner w odchudzaniu

(531) 02.01.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów 
spożywczych za pośrednictwem stacjonarnych punktów 
sprzedaży oraz sieci Internet, 44 usługi świadczone przez 
dietetyków.

(210) 495486 (220) 2019 02 01
(731) FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PORADNIK ŚWIADOMEGO PACJENTA  

Zdrowa WIEDZA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 gazety, czasopisma, wydawnictwa, dzienni-
ki, afisze, ulotki, broszury, wydruki na nośniku papierowym 
stanowiące wizualizacje internetowej witryny, foldery, foto-
grafie, kolaże, 41 redagowanie teksów publicystycznych dla 
potrzeb innych podmiotów, usługi w zakresie edycji tekstów, 
usługi w zakresie publikowania książek, 44 poradnictwo fa-
chowe w zakresie farmacji, medycyny i kosmetyki.

(210) 495495 (220) 2019 02 01
(731) WASZCZUK MACIEJ PPH BUKÓWKA, Nowa Bukówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Karczma Bukówka

(531) 02.03.11, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 usługi restauracyjne.

(210) 495505 (220) 2019 02 01
(731) COMDREV.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecinek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) protecti internet. bezpieczniej

(531) 24.01.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 kodowane programy, programy komputero-
we, nagrane programy komputerowe, programy na smart-
fony, programy do drukarek, monitory [programy kom-
puterowe], oprogramowanie komputerowe [programy], 
komputerowe programy operacyjne, programy kompute-
rowe nagrane, programy systemów operacyjnych, progra-
my do przetwarzania danych, interaktywne multimedialne 
programy komputerowe, wstępnie nagrane programy kom-
puterowe, programy do magazynowania danych, programy 
sterujące komputerowe, nagrane, programy komputero-
we do pobrania, programy komputerowe [oprogramowa-
nie do pobrania], edukacyjne programy komputerowe dla 
dzieci, programy komputerowe do przetwarzania obrazów, 
programy komputerowe do celów edukacji, programy kom-
puterowe do przetwarzania danych, programy komputero-
we do zarządzania sieciami, programy komputerowe do za-
rządzania projektami, programy do sieciowych systemów 
operacyjnych, użytkowe programy komputerowe do po-
brania, programy systemów operacyjnych do smartfonów, 
programy komputerowe do obsługi pojazdów, programy 
przetwarzające dane w formie drukowanej, programy kom-
puterowe przechowywane w formie cyfrowej, programy 
komputerowe dotyczące sieci lokalnych [LAN], komputero-
we programy użytkowe do zarządzania plikami, programy 
komputerowe do projektowania interfejsów użytkownika, 
programy systemów operacyjnych do telewizji hybrydowej, 
programy komputerowe do użycia w telekomunikacji, pro-
gramy gier komputerowych ładowalne z internetu [opro-
gramowanie], oprogramowanie komputerowe [programy] 
do zarządzania bazami danych, programy komputerowe 
do umożliwiania i kontroli dostępu, programy komputerowe 
stosowane do elektronicznych systemów kasowych, progra-
my narzędziowe do przeprowadzania diagnostyki systemów 
komputerowych, programy gier komputerowych do pobra-
nia z internetu [oprogramowanie], programy komputerowe 
do edytowania obrazów, dźwięku i wideo, programy kom-
puterowe do gier wideo i gier komputerowych, programy 
komputerowe do przetwarzania plików z muzyką cyfrową, 
programy komputerowe umożliwiające dostęp i korzysta-
nie z internetu, programy komputerowe do użytku w au-
tonomicznej kontroli pojazdów, programy komputerowe 
do użytku w autonomicznej nawigacji pojazdów, programy 
do gier komputerowych do pobrania z internetu [oprogra-
mowanie], programy gier komputerowych do pobrania 
za pośrednictwem internetu [oprogramowanie], programy 
do gier komputerowych ładowalne za pośrednictwem inter-
netu [oprogramowanie], programy komputerowe do odczy-
tu maszynowego, stosowane do odtwarzania muzyki, pro-
gramy komputerowe do korzystania z internetu i sieci www, 
programy komputerowe do zapewniania widoku 360 stopni 
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dookoła pojazdu, programy gier komputerowych do symu-
lacji obrotu papierami wartościowymi [oprogramowanie], 
programy do przetwarzania danych zapisane na nośnikach 
danych do odczytu maszynowego, programy i oprogramo-
wanie komputerowe do przetwarzania obrazów wykorzysty-
wane w telefonach komórkowych, programy komputerowe 
umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz da-
nych on-line, programy komputerowe do zdalnego łączenia 
się z komputerami lub sieciami komputerowymi, programy 
nagrane na obwodach elektronicznych do urządzeń rozryw-
kowych z ekranami ciekłokrystalicznymi, programy kompu-
terowe do telewizji interaktywnej i do interaktywnych gier 
i/lub kwizów, programy komputerowe do przeszukiwania 
zawartości komputerów i sieci komputerowych za pomocą 
zdalnego sterowania, 42 zapewnianie dostępu do portalu 
internetowego obejmującego programy wideo na życzenie.

(210) 49567,584 (220) 2019 02 07
(731) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MARYSIA NIEZASTĄPIONA W KUCHNI
(510), (511) 29 pasta z papryki, bakłażanów i czosnku jako 
ajvar, aloes spożywczy, białka jajek, cebula konserwowana, 
fasolka konserwowa, galaretki, galaretki owocowe, galare-
ty mięsne, groszek konserwowy, grzyby konserwowane, 
pasta z awokado jako guacamole, pasta z ciecierzycy jako 
hummus, jaja, jaja ślimacze jadalne, jaja w proszku, jogurt, 
kapusta kwaszona, karczochy konserwowe, kawior, kefir jako 
napój mleczny, koktajle jajeczne bezalkoholowe, koktajle 
mleczne, kotlety sojowe, kotlety z tofu, krążki z cebuli, kro-
kiety, kukurydza cukrowa, przetworzona, kwaśna śmietana, 
masło kakaowe, masło arachidowe, mleczne produkty, mle-
ko, mleko kokosowe, mleko kokosowe do celów kulinarnych, 
mleko migdałowe, mleko migdałowe do celów kulinarnych, 
mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko sfermentowane, mleko 
ryżowe do celów kulinarnych, mleko skondensowane, mle-
ko sojowe, mleko w proszku, mleko z orzeszków ziemnych 
do celów kulinarnych, mleko z orzeszków ziemnych, napoje 
mleczne z przewagą mleka, napoje na bazie mleka kokoso-
wego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie 
mleka orzechowego, oliwki konserwowane, pasta z bakłaża-
na, pasta z cukinii, pasta z oberżyny, pasta z owoców tłoczo-
nych, pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasty na bazie 
orzechów, placki ziemniaczane, przecier pomidorowy, prze-
cier jabłkowy, sałatki warzywne, smalec, śmietana na bazie 
warzyw, produkty mleczarskie jako śmietana, soczewica 
konserwowana, soja konserwowana spożywcza, sok pomi-
dorowy do gotowania, sok cytrynowy do celów kulinarnych, 
soki roślinne do gotowania, substytuty mleka, pasta z ziarna 
sezamowego jako tahini, tłuszcze jadalne, tofu, trufle konser-
wowane, warzywa gotowane, warzywa suszone, warzywa 
w puszkach, wiórki kokosowe, żółtka jajek, żelatyna, zsiadłe 
mleko, zupy, składniki do sporządzania zup.

(210) 495696 (220) 2019 02 07
(731) TRANSITION TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA, 

WARSZAWA
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KONRAD ŚWIRSKI BLOG

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe związane 
z nowoczesnymi technologiami, usługi edukacyjne i szko-
leniowe związane z energetyką i gazownictwem, organi-
zowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów, konferencji, 
sympozjów, warsztatów oraz pozostałych form edukacji 
w dziedzinie IT oraz dziedzin pokrewnych, organizowanie 
i prowadzenie kursów edukacyjnych i szkoleń, organizowa-
nie praktyk zawodowych, usługi w zakresie pozaszkolnych 
form edukacji, publikacje multimedialne, 42 doradztwo 
techniczne w dziedzinie oprogramowania komputerowego 
i komputerowych baz danych, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie 
energetyki, prace badawczo - rozwojowe w dziedzinach 
energetyki, gazownictwa, technologii komputerowej, ba-
dania w dziedzinie automatyki i sterowania, doradztwo do-
tyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo do-
tyczące oszczędności energii, opracowywanie projektów 
technicznych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi 
produktami dla osób trzecich, usługi podmiotów zewnętrz-
nych w dziedzinie informatyki i energetyki.

(210) 495703 (220) 2019 02 07
(731) WYZIŃSKA PAULINA CENTRALNE BIURO 

BEZPIECZEŃSTWA PERSONALNEGO, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) CBBP
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem, dostarczanie informacji doty-
czących kontaktów handlowych i biznesowych, handlo-
we informacje i porady udzielane konsumentom w wybo-
rze towarów i usług, negocjowanie i rozliczanie transakcji 
handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biz-
nesowych dla osób trzecich, obsługa administracyjna firm 
na zlecenie, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą.

(210) 495705 (220) 2019 02 07
(731) AS CROP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Napoléon
(510), (511) 1 nawozy.

(210) 495706 (220) 2019 02 07
(731) BOARDERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRICK BOARD
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(531) 02.01.08, 02.01.16, 02.01.23, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 28 zabawki, artykuły gimnastyczne, równoważ-
nie jako sprzęt gimnastyczny, 44 rehabilitacja fizyczna, tera-
pia zajęciowa i rehabilitacja.

(210) 495707 (220) 2019 02 07
(731) Off-White LLC, White Plains, US
(540) (znak słowny)
(540) Off-White
(510), (511) 3 woda kolońska, woda toaletowa, produkty per-
fumeryjne, substancje zapachowe do użytku osobistego, my-
dła, płyny do pielęgnacji skóry, antyperspiranty, dezodoranty 
dla ludzi, płyny po goleniu, balsamy po goleniu, kosmetyki, 
płyn do mycia ciała, nielecznicze preparaty do kąpieli, nielecz-
nicze preparaty do pielęgnacji skóry, zapachy do pomieszczeń, 
potpourri jako mieszaniny zapachowe, olejki do aromaterapii, 
olejki eteryczne, zapachowe koraliki do użytku w domu, zapa-
chowe środki odświeżające powietrze, preparaty do pielęgnacji 
paznokci, lakiery do paznokci i zmywacze do paznokci, kosme-
tyki do makijażu, nielecznicze preparaty toaletowe, preparaty 
do pielęgnacji włosów, preparaty do układania włosów, płyny 
do włosów, lakiery do włosów, szampony, odżywki do włosów, 
żele do włosów, pianki do włosów, 9 okulary, okulary przeciw-
słoneczne, etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, torby 
przystosowane do laptopów, pokrowce na laptopy, ochronne 
etui i pokrowce do tabletów, etui na telefony komórkowe, po-
krowce na telefony komórkowe, osłony głowy, 14 biżuteria, pier-
ścionki, kolczyki, naszyjniki, bransolety, wisiorki, spinki do man-
kietów, szpilki do krawatów, zegarki, koperty do zegarków, etui 
na zegarki, zegary, metale szlachetne, nieprzetworzone lub 
półprzetworzone, pudełka z metali szlachetnych, 18 torby uni-
wersalne, torby podróżne, bagaż, torby sportowe, torby gimna-
styczne, kopertówki- małe torebki, portmonetki, torebki, torebki 
na ramię, torby na zakupy, torby plażowe, portfele, plecaki, torby 
kurierskie, aktówki, teczki na dokumenty, walizeczki, torby ko-
smetyczne sprzedawane bez wyposażenia, kuferki na przybory 
do makijażu sprzedawane bez wyposażenia, torby na przybo-
ry toaletowe sprzedawane bez wyposażenia, kosmetyczki bez 
wyposażenia, torby na zakupy wielokrotnego użytku, parasole 
i parasolki, portfele na karty kredytowe, pojemniki na wizytówki, 
25 odzież, mianowicie kurtki, bluzy, płaszcze, blezery, garnitury, 
spodnie, dżinsy, pulowery, swetry, kamizelki, szorty, koszule, su-
kienki, spódnice, akcesoria na szyję, skarpetki, pończochy, paski 
do odzieży, kapelusze, czapki jako nakrycia głowy, rękawiczki, 
obuwie, botki, pantofle domowe, klapki i trampki, 35 sklepy 
detaliczne oraz internetowe sklepy detaliczne wyposażone 
w wodę kolońską, wodę toaletową, produkty perfumeryjne, 
substancje zapachowe do użytku osobistego, mydła, płyny 
do pielęgnacji skóry, antyperspiranty, dezodoranty dla ludzi, 
płyny po goleniu, balsamy po goleniu, kosmetyki, płyn do my-
cia ciała, nielecznicze preparaty do kąpieli, nielecznicze prepara-
ty do pielęgnacji skóry, zapachy do pomieszczeń, potpourri jako 
mieszaniny zapachowe, olejki do aromaterapii, olejki eteryczne, 
zapachowe koraliki do użytku w domu, zapachowe środki od-
świeżające powietrze, preparaty do pielęgnacji paznokci, lakiery 
do paznokci i zmywacze do paznokci, kosmetyki do makijażu, 
nielecznicze preparaty toaletowe, preparaty do pielęgnacji 
włosów, preparaty do układania włosów, płyny do włosów, la-
kiery do włosów, szampony, odżywki do włosów, żele do wło-
sów, pianki do włosów, okulary, okulary przeciwsłoneczne, etui 
na okulary i okulary przeciwsłoneczne, torby przystosowane 
do laptopów, pokrowce na laptopy, ochronne etui i pokrowce 
do tabletów, etui na telefony komórkowe, pokrowce na telefo-
ny komórkowe, osłony głowy, biżuteria, pierścionki, kolczyki, na-
szyjniki, bransolety, wisiorki, spinki do mankietów, szpilki do kra-

watów, zegarki, koperty do zegarków, etui na zegarki, zegary, 
metale szlachetne, nieprzetworzone lub pół przetworzone, pu-
dełka z metali szlachetnych, torby uniwersalne, torby podróżne, 
bagaż, torby sportowe, torby gimnastyczne, kopertówki- małe 
torebki, portmonetki, torebki, torebki na ramię, torby na zakupy, 
torby plażowe, portfele, plecaki, torby kurierskie, aktówki, tecz-
ki na dokumenty, walizeczki, torby kosmetyczne sprzedawane 
bez wyposażenia, kuferki na przybory do makijażu sprzeda-
wane bez wyposażenia, torby na przybory toaletowe sprzeda-
wane bez wyposażenia, kosmetyczki bez wyposażenia, torby 
na zakupy wielokrotnego użytku, parasole i parasolki, portfele 
na karty kredytowe, pojemniki na wizytówki, odzież, miano-
wicie kurtki, bluzy, płaszcze, blezery, garnitury, spodnie, dżinsy, 
pulowery, swetry, kamizelki, szorty, koszule, sukienki, spódnice, 
akcesoria na szyję, skarpetki, pończochy, paski do odzieży, kape-
lusze, czapki jako nakrycia głowy, rękawiczki, obuwie, botki, pan-
tofle domowe, klapki i trampki, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące wskazanych usług.

(210) 495708 (220) 2019 02 07
(731) TRANSITION TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA, 

WARSZAWA
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KONRAD ŚWIRSKI BLOG

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe związane 
z nowoczesnymi technologiami, usługi edukacyjne i szko-
leniowe związane z energetyką i gazownictwem, organi-
zowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów, konferencji, 
sympozjów, warsztatów oraz pozostałych form edukacji 
w dziedzinie IT oraz dziedzin pokrewnych, organizowanie 
i prowadzenie kursów edukacyjnych i szkoleń, organizowa-
nie praktyk zawodowych, usługi w zakresie pozaszkolnych 
form edukacji, publikacje multimedialne, 42 doradztwo 
techniczne w dziedzinie oprogramowania komputerowego 
i komputerowych baz danych, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie 
energetyki, prace badawczo - rozwojowe w dziedzinach 
energetyki, gazownictwa, technologii komputerowej, ba-
dania w dziedzinie automatyki i sterowania, doradztwo do-
tyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo do-
tyczące oszczędności energii, opracowywanie projektów 
technicznych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi 
produktami dla osób trzecich, usługi podmiotów zewnętrz-
nych w dziedzinie informatyki i energetyki.

(210) 495709 (220) 2019 02 07
(731) ESPADON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 24.15.03, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 39 transport i przechowywanie odpadów, 
40 obróbka, przetwarzanie odpadów, recykling odpadów 
i śmieci, sortowanie odpadów i materiałów nadających się 
do recyklingu- przetwarzanie.
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(210) 495715 (220) 2019 02 07
(731) NAKLICKI MARCIN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAMVIS

(531) 03.07.17, 27.05.01
(510), (511) 20 meble biurowe, fotele, krzesła i fotele biuro-
we, biurka.

(210) 495716 (220) 2019 02 07
(731) MIGAS KLAUDIA DENTAL MIGAS CLINIC, Kraków
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.09.10
(510), (511) 42 usługi laboratoryjne w zakresie badań sto-
matologicznych, 44 usługi dentystyczne, usługi kliniki den-
tystycznej, konsultacje dentystyczne, pomoc stomatolo-
giczna, stomatologia kosmetyczna, stomatologia dziecięca, 
chirurgia stomatologiczna, usługi ortodontyczne, protetyka 
stomatologiczna, usługi czyszczenia zębów, usługi wybie-
lania zębów, dopasowywanie protez, udzielanie informacji 
na temat stomatologii, opieka pielęgniarska.

(210) 495724 (220) 2019 02 08
(731) BÜYÜKBAYRAK RIFAT, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FREE WOMEN
(510), (511) 25 odzież, obuwie.

(210) 495728 (220) 2019 02 08
(731) GRUPA HANDLOWA MULTIBRAND  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kaduk Podwójny Koźlak

(531) 02.03.02, 02.09.12, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 ale o smaku kawy, ale jako rodzaj piwa an-
gielskiego, barley wine- piwo, brzeczka piwna, brzeczka sło-
dowa, czarne piwo- piwo ze słodu palonego, drinki na bazie 
piwa, imitacja piwa, indyjskie piwa jasne ale- IPA, minerali-
zowane piwa, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje 
na bazie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwa sma-
kowe, piwo, piwo bezalkoholowe, piwo jasne typu ale, piwo 
o smaku kawy, piwo pełne jasne, piwo pszeniczne, piwo 
rzemieślnicze, piwo słodowe, piwo typu koźlak, piwo typu 
saison, porter jako rodzaj mocnego, ciemnego piwa, shandy 
jako napój składający się z piwa i lemoniady, stout jako rodzaj 
mocnego, ciemnego piwa.

(210) 495730 (220) 2019 02 08
(731) GRUPA HANDLOWA MULTIBRAND  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gazda Marcowe

(531) 03.07.03, 27.05.01
(510), (511) 32 ale o smaku kawy, ale [rodzaj piwa angielskie-
go], barley wine [piwo], brzeczka piwna, brzeczka słodowa, 
czarne piwo [piwo ze słodu palonego], drinki na bazie piwa, 
imitacja piwa, indyjskie piwa jasne ale (IPA), mineralizowane 
piwa, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje na ba-
zie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwa smakowe, 
piwo, piwo bezalkoholowe, piwo jasne typu ale, piwo o sma-
ku kawy, piwo pełne jasne, piwo pszeniczne, piwo rzemieśl-
nicze, piwo słodowe, piwo typu koźlak, piwo typu saison, 
porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], shandy [napój 
składający się z piwa i lemoniady], stout [rodzaj mocnego, 
ciemnego piwa].

(210) 495732 (220) 2019 02 08
(731) GRUPA HANDLOWA MULTIBRAND  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Chmyz
(510), (511) 32 ale o smaku kawy, ale [rodzaj piwa angielskie-
go], barley wine [piwo], brzeczka piwna, brzeczka słodowa, 
czarne piwo [piwo ze słodu palonego], drinki na bazie piwa, 
imitacja piwa, indyjskie piwa jasne ale (IPA), mineralizowane 
piwa, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje na ba-
zie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwa smakowe, 
piwo, piwo bezalkoholowe, piwo jasne typu ale, piwo o sma-
ku kawy, piwo pełne jasne, piwo pszeniczne, piwo rzemieśl-
nicze, piwo słodowe, piwo typu koźlak, piwo typu saison, 
porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], shandy [napój 
składający się z piwa i lemoniady], stout [rodzaj mocnego, 
ciemnego piwa].
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(210) 495733 (220) 2019 02 08
(731) GRUPA HANDLOWA MULTIBRAND  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Sędek
(510), (511) 32 ale o smaku kawy, ale [rodzaj piwa angielskie-
go], barley wine [piwo], brzeczka piwna, brzeczka słodowa, 
czarne piwo [piwo ze słodu palonego], drinki na bazie piwa, 
imitacja piwa, indyjskie piwa jasne ale (IPA), mineralizowane 
piwa, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje na ba-
zie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwa smakowe, 
piwo, piwo bezalkoholowe, piwo jasne typu ale, piwo o sma-
ku kawy, piwo pełne jasne, piwo pszeniczne, piwo rzemieśl-
nicze, piwo słodowe, piwo typu koźlak, piwo typu saison, 
porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], shandy [napój 
składający się z piwa i lemoniady], stout [rodzaj mocnego, 
ciemnego piwa].

(210) 495735 (220) 2019 02 08
(731) GRUPA HANDLOWA MULTIBRAND  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Kicarz
(510), (511) 32 ale o smaku kawy, ale [rodzaj piwa angielskie-
go], barley wine [piwo], brzeczka piwna, brzeczka słodowa, 
czarne piwo [piwo ze słodu palonego], drinki na bazie piwa, 
imitacja piwa, indyjskie piwa jasne ale (IPA), mineralizowane 
piwa, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje na ba-
zie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwa smakowe, 
piwo, piwo bezalkoholowe, piwo jasne typu ale, piwo o sma-
ku kawy, piwo pełne jasne, piwo pszeniczne, piwo rzemieśl-
nicze, piwo słodowe, piwo typu koźlak, piwo typu saison, 
porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], shandy [napój 
składający się z piwa i lemoniady], stout [rodzaj mocnego, 
ciemnego piwa].

(210) 495736 (220) 2019 02 08
(731) GRUPA HANDLOWA MULTIBRAND  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Upir
(510), (511) 32 ale o smaku kawy, ale [rodzaj piwa angielskie-
go], barley wine [piwo], brzeczka piwna, brzeczka słodowa, 
czarne piwo [piwo ze słodu palonego], drinki na bazie piwa, 
imitacja piwa, indyjskie piwa jasne ale (IPA), mineralizowane 
piwa, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje na ba-
zie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwa smakowe, 
piwo, piwo bezalkoholowe, piwo jasne typu ale, piwo o sma-
ku kawy, piwo pełne jasne, piwo pszeniczne, piwo rzemieśl-
nicze, piwo słodowe, piwo typu koźlak, piwo typu saison, 
porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], shandy [napój 
składający się z piwa i lemoniady], stout [rodzaj mocnego, 
ciemnego piwa].

(210) 495737 (220) 2019 02 08
(731) GRUPA HANDLOWA MULTIBRAND  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa

(540) (znak słowny)

(540) Krasa
(510), (511) 32 ale o smaku kawy, ale [rodzaj piwa angielskie-
go], barley wine [piwo], brzeczka piwna, brzeczka słodowa, 
czarne piwo [piwo ze słodu palonego], drinki na bazie piwa, 
imitacja piwa, indyjskie piwa jasne ale (IPA), mineralizowane 
piwa, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje na bazie 
piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwa smakowe, piwo, 
piwo bezalkoholowe, piwo jasne typu ale, piwo o smaku kawy, 
piwo pełne jasne, piwo pszeniczne, piwo rzemieślnicze, piwo 
słodowe, piwo typu koźlak, piwo typu saison, porter [rodzaj 
mocnego, ciemnego piwa], shandy [napój składający się 
z piwa i lemoniady], stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa].

(210) 495738 (220) 2019 02 08
(731) GRUPA HANDLOWA MULTIBRAND  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sędek IPA

(531) 02.01.01, 27.01.05
(510), (511) 32 ale o smaku kawy, ale [rodzaj piwa angielskie-
go], barley wine [piwo], brzeczka piwna, brzeczka słodowa, 
czarne piwo [piwo ze słodu palonego], drinki na bazie piwa, 
imitacja piwa, indyjskie piwa jasne ale (IPA), mineralizowane 
piwa, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje na bazie 
piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwa smakowe, piwo, 
piwo bezalkoholowe, piwo jasne typu ale, piwo o smaku kawy, 
piwo pełne jasne, piwo pszeniczne, piwo rzemieślnicze, piwo 
słodowe, piwo typu koźlak, piwo typu saison, porter [rodzaj 
mocnego, ciemnego piwa], shandy [napój składający się z piwa 
i lemoniady], stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa.

(210) 495740 (220) 2019 02 08
(731) GRUPA HANDLOWA MULTIBRAND  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Krasa Weizen
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(531) 03.07.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 ale o smaku kawy, ale [rodzaj piwa angielskie-
go], barley wine [piwo], brzeczka piwna, brzeczka słodowa, 
czarne piwo [piwo ze słodu palonego], drinki na bazie piwa, 
imitacja piwa, indyjskie piwa jasne ale (IPA), mineralizowane 
piwa, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje na ba-
zie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwa smakowe, 
piwo, piwo bezalkoholowe, piwo jasne typu ale, piwo o sma-
ku kawy, piwo pełne jasne, piwo pszeniczne, piwo rzemieśl-
nicze, piwo słodowe, piwo typu koźlak, piwo typu saison, 
porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], shandy [napój 
składający się z piwa i lemoniady], stout [rodzaj mocnego, 
ciemnego piwa.

(210) 495741 (220) 2019 02 08
(731) GRUPA HANDLOWA MULTIBRAND  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kicarz Koźlak

(531) 03.03.01, 03.03.15, 03.03.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 ale o smaku kawy, ale [rodzaj piwa angielskie-
go], barley wine [piwo], brzeczka piwna, brzeczka słodowa, 
czarne piwo [piwo ze słodu palonego], drinki na bazie piwa, 
imitacja piwa, indyjskie piwa jasne ale (IPA), mineralizowane 
piwa, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje na ba-
zie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwa smakowe, 
piwo, piwo bezalkoholowe, piwo jasne typu ale, piwo o sma-
ku kawy, piwo pełne jasne, piwo pszeniczne, piwo rzemieśl-
nicze, piwo słodowe, piwo typu koźlak, piwo typu saison, 
porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], shandy [napój 
składający się z piwa i lemoniady], stout [rodzaj mocnego, 
ciemnego piwa.

(210) 495742 (220) 2019 02 08
(731) GRUPA HANDLOWA MULTIBRAND  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Aromat RESTAURACJA

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 43 bary, bary szybkiej obsługi, przygotowywanie 
posiłków,restauracje samoobsługowe, usługi restauracyjne.

(210) 495745 (220) 2019 02 08
(731) GRUPA HANDLOWA MULTIBRAND  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Gazda
(510), (511) 32 ale o smaku kawy, ale [rodzaj piwa angielskie-
go], barley wine [piwo], brzeczka piwna, brzeczka słodowa, 
czarne piwo [piwo ze słodu palonego], drinki na bazie piwa, 
imitacja piwa, indyjskie piwa jasne ale (IPA), mineralizowane 
piwa, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje na ba-
zie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwa smakowe, 
piwo, piwo bezalkoholowe, piwo jasne typu ale, piwo o sma-
ku kawy, piwo pełne jasne, piwo pszeniczne, piwo rzemieśl-
nicze, piwo słodowe, piwo typu koźlak, piwo typu saison, 
porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], shandy [napój 
składający się z piwa i lemoniady], stout [rodzaj mocnego, 
ciemnego piwa.

(210) 495746 (220) 2019 02 08
(731) KIRSZKE JAROSŁAW NEWCREATION.PL, Śrem
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pędzlove

(531) 27.05.01, 02.09.01
(510), (511) 3 kosmetyki do makijażu, 20 lusterka do makija-
żu do użycia w domu, lusterka do makijażu do torebek, oso-
biste lusterka kompaktowe, 21 aplikatory do makijażu, pędz-
le do makijażu, gąbki do makijażu, aplikatory do makijażu 
oczu, aplikatory do nakładania makijażu [szpatułki], przybory 
do celów kosmetycznych, pojemniki na kosmetyki, 44 usługi 
kosmetyczne, usługi w zakresie makijażu.

(210) 495747 (220) 2019 02 08
(731) Orion Corporation, Espoo, FI
(540) (znak słowny)
(540) TESEDA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi.

(210) 495748 (220) 2019 02 08
(731) GRUPA HANDLOWA MULTIBRAND  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Kaduk
(510), (511) 32 ale o smaku kawy, ale [rodzaj piwa angielskie-
go], barley wine [piwo], brzeczka piwna, brzeczka słodowa, 
czarne piwo [piwo ze słodu palonego], drinki na bazie piwa, 
imitacja piwa, indyjskie piwa jasne ale (IPA), mineralizowane 
piwa, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje na bazie 
piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwa smakowe, piwo, 
piwo bezalkoholowe, piwo jasne typu ale, piwo o smaku kawy, 
piwo pełne jasne, piwo pszeniczne, piwo rzemieślnicze, piwo 
słodowe, piwo typu koźlak, piwo typu saison, porter [rodzaj 
mocnego, ciemnego piwa], shandy [napój składający się 
z piwa i lemoniady], stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa.
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(210) 495749 (220) 2019 02 08
(731) GRUPA HANDLOWA MULTIBRAND  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chmyz Pils

(531) 03.04.02, 03.04.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 ale o smaku kawy, ale [rodzaj piwa angielskie-
go], barley wine [piwo], brzeczka piwna, brzeczka słodowa, 
czarne piwo [piwo ze słodu palonego], drinki na bazie piwa, 
imitacja piwa, indyjskie piwa jasne ale (IPA), mineralizowane 
piwa, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje na ba-
zie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwa smakowe, 
piwo, piwo bezalkoholowe, piwo jasne typu ale, piwo o sma-
ku kawy, piwo pełne jasne, piwo pszeniczne, piwo rzemieśl-
nicze, piwo słodowe, piwo typu koźlak, piwo typu saison, 
porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], shandy [napój 
składający się z piwa i lemoniady], stout [rodzaj mocnego, 
ciemnego piwa.

(210) 495751 (220) 2019 02 08
(731) GRUPA HANDLOWA MULTIBRAND  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Aromat
(510), (511) 43 bary, bary szybkiej obsługi, przygotowywanie 
posiłków, restauracje samoobsługowe, usługi restauracyjne.

(210) 495760 (220) 2019 02 08
(731) RZEPIŃSKI RAFAŁ TRAVELLER TURYSTYKA 

NIERUCHOMOŚCI AR, Tychy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AR ESTATE

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.11
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, biura pośrednictwa 
handlu nieruchomościami, wynajem nieruchomości, wyce-
na nieruchomości, administrowanie i zarządzenie nierucho-
mościami, usługi konsultacyjne i doradcze dotyczące nieru-
chomości, usługi i pośrednictwo w zakresie kredytowania 
nieruchomości, usługi i pośrednictwo w zakresie ubezpie-
czeń nieruchomości, 37 budowanie nieruchomości, w tym 
nieruchomości komercyjnych i mieszkalnych, remonty i kon-
serwacja nieruchomości, usługi doradcze dotyczące remon-
tów budynków.

(210) 495837 (220) 2019 02 11
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) ERDOSOL
(510), (511) 5 preparat farmaceutyczny o działaniu 
mukolitycznym.

(210) 495894 (220) 2019 02 13
(731) JÓŹWIAK PAWEŁ BAARS, Słupca
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEBO POZNAŃ

(531) 27.05.01, 27.05.25, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi organizowania i prowadzenia warszta-
tów, treningów, seminariów, konferencji, kursów oraz szko-
leń edukacyjnych w zakresie geologii, geofizyki, geotechniki 
oraz planowania geograficznego, 42 usługi naukowe i tech-
nologiczne, usługi projektowania, usługi inżynieryjne, usługi 
w zakresie miernictwa i eksploracji, usługi w dziedzinie nauk 
przyrodniczych, testowanie, stwierdzanie autentyczności 
i kontrola jakości, usługi sondowania geologicznego, prowa-
dzenie badań geologicznych i pomiarów gruntu, badania, 
poszukiwania, ekspertyzy geologiczne, projektowanie wier-
ceń geologicznych, doradztwo technologiczne w dziedzinie 
geologii, geofizyki, geotechniki oraz planowania geogra-
ficznego, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakre-
sie pomiarów geofizycznych, usługi badawczo-rozwojowe, 
a także badania i projektowanie w zakresie prac geologicz-
nych, poszukiwań, rozpoznawania i wydobywania surowców 
energetycznych oraz wykorzystywania wyeksploatowanych 
złóż na cele magazynowe, poszukiwanie surowców energe-
tycznych, ropy naftowej i gazu ziemnego.

(210) 495896 (220) 2019 02 13
(731) BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA AKCYJNA,  

Jastrzębie-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EST. 2017 BROWAR JASTRZĘBIE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 03.07.16, 03.07.17, 
03.07.19, 03.07.21, 03.07.24

(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, piwo, napoje 
na bazie piwa, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, drin-
ki na bazie piwa, chmiel (wyciąg z -) do wytwarzania piwa, 
brzeczka piwna, ekstrakty chmielowe do sporządzania na-
pojów, 40 przetwarzanie żywności i napojów, usługi bro-
warnicze, warzenie piwa, 43 usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, usługi barów piwnych, usługi ogródków piwnych.
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(210) 495897 (220) 2019 02 13
(731) MICHALAK ADAM PAWEŁ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TESLA ELECTRONICS

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 słuchawki wewnątrz kanałowe douszne 
oparte o odbiór dźwięku przy pomocy indukcji elektroma-
gnetycznej, wykorzystywane do działalności szpiegowskiej 
(wywiadowczej), detektywistycznej, wojskowej lub w innej 
działalności, grze czy zabawie śledczej oraz akcesoria z nimi 
związane jak anteny, cewki elektryczne.

(210) 495900 (220) 2019 02 13
(731) JANKOWIAK AGATA PICA PICA, Śrem
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLINGSIS

(531) 27.05.01, 02.09.01, 26.05.01, 26.05.06
(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby ju-
bilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, przyrządy 
zegarmistrzowskie i chronometryczne, biżuteria, kolczyki, 
broszki, kolie, kolczyki, klipsy, naszyjniki, pierścionki, obrącz-
ki, wisiorki, łańcuszki jubilerskie, spinki do mankietów, spinki 
do koszul, spinki do krawatów, breloki, łańcuszki do kluczy, 
pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, 18 walizki i tor-
by, portfele, portmonetki, parasolki i parasole, laski, bicze, 
uprzęże i wyroby rymarskie, obroże, smycze i ubrania dla 
zwierząt, torebki, skórzane torebki, 25 odzież, obuwie, na-
krycia głowy, apaszki, chusty, koszulki, 35 usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pośrednictwem serwisu 
internetowego, usługi reklamowe i marketingowe świad-
czone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe, usługi 
w zakresie sprzedaży takich towarów jak: metale szlachetne 
i ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półsz-
lachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, 
biżuteria, kolczyki, broszki, kolie, kolczyki, klipsy, naszyjniki, 
pierścionki, obrączki, wisiorki, łańcuszki jubilerskie, spinki 
do mankietów, spinki do koszul, spinki do krawatów, bre-
loki, łańcuszki do kluczy, pudełka na biżuterię i pudełka 
na zegarki, środki do czyszczenia i pielęgnacji biżuterii, wa-
lizki i torby, portfele, portmonetki, parasolki i parasole, laski, 
bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, obroże, smycze i ubra-
nia dla zwierząt, torebki, skórzane torebki, odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, apaszki, chusty, koszulki, usługi w zakresie 
sprzedaży on-line takich towarów jak: metale szlachetne 
i ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półsz-
lachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, 
biżuteria, kolczyki, broszki, kolie, kolczyki, klipsy, naszyjniki, 
pierścionki, obrączki, wisiorki, łańcuszki jubilerskie, spinki 
do mankietów, spinki do koszul, spinki do krawatów, bre-

loki, łańcuszki do kluczy, pudełka na biżuterię i pudełka 
na zegarki, środki do czyszczenia i pielęgnacji biżuterii, wa-
lizki i torby, portfele, portmonetki, parasolki i parasole, laski, 
bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, obroże, smycze i ubra-
nia dla zwierząt, torebki, skórzane torebki, odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, apaszki, chusty, koszulki, 41 publikowanie 
tekstów dotyczących biżuterii i mody, publikowanie w In-
ternecie tekstów dotyczących biżuterii i mody, udostępnia-
nie publikacji elektronicznych on-line z dziedziny biżuterii 
i mody.

(210) 495902 (220) 2019 02 13
(731) KORNET GRZEGORZ HYDROEXPRESS, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) STORY_APARTMENTS
(510), (511) 36 wynajem mieszkań i innych nieruchomości, 
43 wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.

(210) 495903 (220) 2019 02 13
(731) KORNET GRZEGORZ HYDROEXPRESS, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STORY APARTMENTS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 36 wynajem mieszkań i innych nieruchomości, 
43 wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.

(210) 495906 (220) 2019 02 13
(731) AGRII POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) SUPER-KALI
(510), (511) 1 nawozy i środki chemiczne do użytku w rol-
nictwie, ogrodnictwie i sadownictwie.

(210) 495908 (220) 2019 02 13
(731) SADOWSKA IGA ÉCLAIR NAIL STUDIO, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) éclair

(531) 27.05.01, 26.11.13
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji skóry i paznokci, 
balsamy do celów kosmetycznych, olejki do celów kosme-
tycznych, lakiery do paznokci, żel do paznokci, kleje do mo-
cowania sztucznych paznokci, preparaty do odtłuszczania 
paznokci, zmywacze do paznokci, ozdoby do paznokci, pre-
paraty do zdobienia paznokci, puder akrylowy do paznokci, 
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna preparatów do pielęgna-
cji ciała, w szczególności preparatów do pielęgnacji skóry 
i paznokci oraz produktów do stylizacji paznokci, sprzedaż 
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hurtowa i detaliczna przyborów i urządzeń do manicure 
i pedicure, sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów higie-
nicznych i dezynfekujących dla salonów manicure i pedicu-
re, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu styliza-
cji paznokci, organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu 
pielęgnacji ciała, 44 usługi salonów pielęgnacji paznokci.

(210) 495909 (220) 2019 02 13
(731) AGRII POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Super N46
(510), (511) 1 nawozy i środki chemiczne do użytku w rol-
nictwie, ogrodnictwie i sadownictwie.

(210) 495912 (220) 2019 02 13
(731) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dust Air

(531) 01.15.11, 27.05.01, 26.05.01, 26.05.04, 29.01.15
(510), (511) 9 urządzenia do pomiaru pyłu, czujniki pomia-
rowe, czujniki zanieczyszczenia, czujniki dymu, elektroche-
miczne czujniki gazów, czujniki jakości powietrza, czujniki 
i detektory, przyrządy pomiarowe czujnikowe, czujniki uży-
wane w meteorologii, czujniki do przyrządów pomiaro-
wych, czujniki dymu i tlenku węgla, urządzenia pomiarowe, 
optyczne urządzenia pomiarowe, obudowy do urządzeń 
pomiarowych, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urzą-
dzenia i instrumenty pomiarowe, osobiste alarmy bezpie-
czeństwa, osobiste nadajniki-odbiorniki, elektroniczne oso-
biste urządzenia alarmowe, analizatory powietrza, przyrządy 
do pomiaru zanieczyszczenia powietrza, 42 wypożyczanie 
urządzeń pomiarowych, monitorowanie zanieczyszczonych 
terenów, monitorowanie zanieczyszczonych terenów w celu 
wykrycia gazu, świadczenie usług pobierania próbek anali-
tycznych w celu oceny poziomów zanieczyszczenia, świad-
czenie usług pobierania próbek analitycznych w celu spraw-
dzenia skażenia, usługi doradcze w zakresie zanieczyszczenia 
środowiska, usługi doradcze w zakresie kontroli zanieczysz-
czeń, doradztwo techniczne w dziedzinie wykrywania zanie-
czyszczeń, pobieranie próbek do badania zanieczyszczenia.

(210) 495913 (220) 2019 02 13
(731) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dust Air

(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia do pomiaru pyłu, czujniki po-
miarowe, czujniki zanieczyszczenia, czujniki dymu, elek-
trochemiczne czujniki gazów, czujniki jakości powietrza, 

czujniki i detektory, przyrządy pomiarowe czujnikowe, 
czujniki używane w meteorologii, czujniki do przyrządów 
pomiarowych, czujniki dymu i tlenku węgla, urządzenia 
pomiarowe, optyczne urządzenia pomiarowe, obudowy 
do urządzeń pomiarowych, urządzenia do pomiarów pre-
cyzyjnych, urządzenia i instrumenty pomiarowe, osobiste 
alarmy bezpieczeństwa, osobiste nadajniki - odbiorniki, 
elektroniczne osobiste urządzenia alarmowe, analizatory 
powietrza, przyrządy do pomiaru zanieczyszczenia powie-
trza, 42 wypożyczanie urządzeń pomiarowych, monitoro-
wanie zanieczyszczonych terenów, monitorowanie zanie-
czyszczonych terenów w celu wykrycia gazu, świadczenie 
usług pobierania próbek analitycznych w celu oceny po-
ziomów zanieczyszczenia, świadczenie usług pobierania 
próbek analitycznych w celu sprawdzenia skażenia, usługi 
doradcze w zakresie zanieczyszczenia środowiska, usługi 
doradcze w zakresie kontroli zanieczyszczeń, doradztwo 
techniczne w dziedzinie wykrywania zanieczyszczeń, po-
bieranie próbek do badania zanieczyszczenia.

(210) 495915 (220) 2019 02 13
(731) KARPACZ AGNIESZKA DELTA SYSTEMY 

ZARZĄDZANIA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIA

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, usługi doradcze i konsultingowe związane 
z zarządzaniem, doradztwo biznesowe w zakresie dostar-
czania systemów zarządzania jakością, 41 usługi edukacyj-
ne i szkoleniowe, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
i szkoleń związanych z systemami zarządzania, usługi szkole-
niowe związane z wdrażaniem norm ISO.

(210) 495921 (220) 2019 02 14
(731) WYPYCH MARIOLA CASARO, Czatkowice
(540) (znak słowny)
(540) CASARO
(510), (511) 20 meble tapicerowane.

(210) 495926 (220) 2019 02 14
(731) BWS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 495927 (220) 2019 02 14
(731) BWS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 495931 (220) 2019 02 14
(731) GAJEWSKI JAKUB AN-VIS - NARZĘDZIA, Gdynia
(540) (znak słowny)
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(540) AN VIS
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hur-
towej następujących towarów: narzędzia pneumatyczne, 
narzędzia mechaniczne, narzędzia wyważeniowe [narzędzia 
elektryczne], narzędzia elektryczne, narzędzia hydrauliczne, 
wiertła [narzędzia], narzędzia ręczne, ubijaki [narzędzia], na-
rzędzia sześciokątne, narzędzia wyważeniowe [narzędzia 
ręczne], klucze [narzędzia], pilśniarki [narzędzia], frezy [narzę-
dzia], narzędzia rytownicze [narzędzia ręczne], kątowniki [na-
rzędzia], narzędzia formierskie, szpadle [narzędzia], łopaty 
[narzędzia], narzędzia skrawające [narzędzia ręczne], przebi-
jaki [narzędzia], pilniki [narzędzia], grabie [narzędzia], bijaki 
[narzędzia], awaryjne narzędzia rozwierające [narzędzia ręcz-
ne], awaryjne narzędzia wielofunkcyjne [narzędzia ręczne], 
awaryjne narzędzia tnące [narzędzia ręczne], narzędzia obro-
towe [narzędzia obsługiwane ręcznie], toporki [narzędzia 
ręczne], rysiki [narzędzia ręczne], szczypce [narzędzia ręcz-
ne], obcęgi [narzędzia ręczne], narzędzia do wyciągania 
gwoździ [narzędzia ręczne], gwintowniki [narzędzia ręczne], 
pasy do narzędzi, wiertła ręczne [narzędzia], perforatory [na-
rzędzia ręczne], fartuchy na narzędzia, stojaki na narzędzia, 
ściski [narzędzia ręczne], narzędzia ścierne (ręczne), kamien-
ne narzędzia ścierne [narzędzia obsługiwane ręcznie], mie-
szadła [narzędzia ręczne], tarany [narzędzia ręczne], ręczne 
narzędzia rolnicze, klucze nasadowe [narzędzia], ściernice 
[narzędzia ręczne], pilniki [narzędzia ręczne], narzędzia 
do rozwijania szpul [narzędzia ręczne], strugi [narzędzia ręcz-
ne], narzędzia do okrawania, dłuta [narzędzia ręczne], wier-
tarki [narzędzia ręczne], noże, narzędzia ręczne, piły [narzę-
dzia ręczne], grzechotki [narzędzia ręczne], narzędzia 
do zbierania owoców [narzędzia ręczne], czerpaki [narzę-
dzia ręczne], gwintownice [narzędzia ręczne], pilśniarki [na-
rzędzia ręczne], młotki nitownicze [narzędzia], wytłaczarki 
[narzędzia ręczne], ekspandery [narzędzia ręczne], szpachle 
[narzędzia ręczne], pasy na narzędzia, skrzynki uciosowe [na-
rzędzia], kopaczki [narzędzia ręczne], ostrza [narzędzia ręcz-
ne], świdry [narzędzia ręczne], punktaki [narzędzia ręczne], 
pistolety [narzędzia ręczne], narzędzia do szczepienia drzew 
[narzędzia ręczne], młotki [narzędzia ręczne], kurki [narzędzia 
ręczne], nitownice [narzędzia ręczne], przecinaki [narzędzia 
ręczne], tłuczki [narzędzia ręczne], oplatarki [narzędzia ręcz-
ne], skrobaki [narzędzia ręczne], frezy [narzędzia ręczne], mo-
tyki [narzędzia ręczne], rozwiertaki [narzędzia ręczne], narzę-
dzia do nacinania gwintów [narzędzia obsługiwane ręcznie], 
narzędzia do wykańczania muru suchego [narzędzia ręczne], 
narzędzia do wycinania matryc [narzędzia obsługiwane ręcz-
nie], klucze nasadowe [narzędzia ręczne], łyżki szumówki 
[narzędzia ręczne], kilofy dwustronne [narzędzia ręczne], 
pogłębiacze stożkowe [narzędzia ręczne], ręczne narzędzia 
do wiercenia, narzędzia do odchwaszczania [ręczne], szczot-
ki druciane [narzędzia ręczne], ręczne narzędzia do polero-
wania, szczypce, kleszcze [narzędzia ręczne], młoty drewnia-
ne [narzędzia ręczne], nożyce [narzędzia obsługiwane ręcz-
nie], topory ciesielskie [narzędzia ręczne], napinacze [narzę-
dzia obsługiwane ręcznie], zaciski blokujące [narzędzia ręcz-
ne], narzędzia do czyszczenia kominów, ręczne narzędzia 
do rąbania, narzędzia skrawające [ręcznie obsługiwane], wy-
ciąganie gwoździ (narzędzia do -), grace, motyczki [narzędzia 
ręczne], narzędzia obrotowe do cięcia metalu [narzędzia ob-
sługiwane ręcznie], przycinarki [narzędzia obsługiwane ręcz-
nie], ręczne narzędzia do tuftingu, obsady matryc [narzędzia 
ręczne], szlifierki kątowe (narzędzia ręczne), widły rolnicze 
[narzędzia ręczne], imadła kątowe (narzędzia ręczne), narzę-
dzia ręczne dla leśnictwa, narzędzia do odpychania skórek, 
obcinarki [narzędzia obsługiwane ręcznie], strugi wręgowni-
ki [narzędzia ręczne], dźwigniki ręczne [narzędzia ręczne], 
sznurki traserskie [narzędzia ręczne], narzędzia szlifierskie, 

obsługiwane ręcznie, narzędzia ogrodnicze (sterowane ręcz-
nie), narzędzia do kształtowania brody, narzędzia do wiąza-
nia przewodów, napinacze kolanowe [narzędzia ręczne], na-
rzędzia do usuwania pazurów u drobiu [narzędzia ręczne], 
torby na narzędzia [wyposażone], tarcze ścierne (narzędzia 
ręczne), kątowniki budowlane [narzędzia ręczne], sierpy [na-
rzędzia obsługiwane ręcznie], narzędzia do skórowania zwie-
rząt, narzędzia do wyciągania gwoździ, kopyta szewskie [na-
rzędzia ręczne], ubijaki do gruntu [narzędzia], narzędzia ścier-
ne [przyrządy ręczne], przyrządy tnące [narzędzia ręczne], 
przycinarki do rur [narzędzia], narzędzia rolnicze, obsługiwa-
ne ręcznie, grzebienie, zgrzebła [narzędzia ręczne], kadzie 
odlewnicze [narzędzia ręczne], tarniki, tarki [narzędzia ręcz-
ne], kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], dłuta wklęsłe [na-
rzędzia ręczne], narzędzia do dziurkowania biletów, żelazka 
[narzędzia ręczne nieelektryczne], dziurkacze rewolwerowe 
[narzędzia ręczne], kultywatory [narzędzia obsługiwane ręcz-
nie], naprężacze [narzędzia obsługiwane ręcznie], spraye [na-
rzędzia obsługiwane ręcznie], skórowanie zwierząt [narzę-
dzia do -], szczypce precyzyjne [narzędzia ręczne], torby 
na narzędzia przypinane do pasów na narzędzia, świdry ob-
rotowe [narzędzia obsługiwane ręcznie], matryce obrotowe 
[narzędzia obsługiwane ręcznie], klucze do nakrętek [narzę-
dzia ręczne], przycinacze do drzew [narzędzia ręczne], aera-
tory do trawników [narzędzia ręczne], przybory do pedikiuru 
[narzędzia ręczne], matryce tnące [narzędzia obsługiwane 
ręcznie], skrobaki do szkła [narzędzia ręczne], piła otwornica 
[narzędzia obsługiwane ręcznie], łapki do wyciągania gwoź-
dzi [narzędzia], narzędzia ręczne do zdejmowania izolacji, 
piły rzeźnicze [narzędzia obsługiwane ręcznie], piły grzbiet-
nice [narzędzia obsługiwane ręcznie], ostrzałki do noży [na-
rzędzia ręczne], narzędzia ręczne do naprawy pojazdów, ło-
my-wyciągacze [narzędzia obsługiwane ręcznie], przyrządy 
do grawerowania [narzędzia ręczne], maszyny do grawero-
wania [narzędzia ręczne], kamienie ścierne [narzędzia obsłu-
giwane ręcznie], strugi do drewna [narzędzia ręczne], piły 
wyrzynarki [narzędzia obsługiwane ręcznie], kruszarki kamie-
ni [narzędzia obsługiwane ręcznie], ostrza do zarośli [narzę-
dzia ręczne], narzędzia ręczne do sadzenia cebulek, czeka-
nomłotki do lodu [narzędzia ręczne], kątowniki nastawne 
[narzędzia obsługiwane ręcznie], przycinacze do gałęzi [na-
rzędzia ręczne], skrobaki do farby [narzędzia ręczne], tarcze 
ścierne [narzędzia obsługiwane ręcznie], ręczne narzędzia 
do ustawiania położenia, szczotki stalowe [narzędzia obsłu-
giwane ręcznie], urządzenia wiertnicze [narzędzia obsługi-
wane ręcznie], piły kabłąkowe [narzędzia obsługiwane ręcz-
nie], frezy rotacyjne [narzędzia sterowane ręcznie], dłutka 
do uszczelniania [narzędzia ręczne], kleszcze do drutu [narzę-
dzia ręczne], narzędzia ręczne do cięcia płytek, narzędzia 
ręczne do zdejmowania opon, narzędzia ręczne o napędzie 
ręcznym, miechy do kominków [narzędzia ręczne], obieracz-
ki do warzyw [narzędzia ręczne], tarcze szlifierskie [toczaki], 
narzędzia ręczne, narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, 
obcinaki do rur [narzędzia ręczne], moździerze do tłuczenia 
[narzędzia ręczne], żelazka do wosku [narzędzia szewskie], 
koparki do rowów [narzędzia ręczne], oprawki do wierteł [na-
rzędzia ręczne], tarcze tnące [narzędzia obsługiwane ręcz-
nie], koła tnące [narzędzia obsługiwane ręcznie], młotki ka-
mieniarskie [narzędzia obsługiwane ręcznie], wiertarki udaro-
we [narzędzia obsługiwane ręcznie], obcinaki do uszczelnia-
nia [narzędzia ręczne], grabie do trawników [narzędzia obsłu-
giwane ręcznie], szczypce do cięcia drutu [narzędzia ręczne], 
nawlekacze do igieł [narzędzia obsługiwane ręcznie], obci-
naki do śrub [narzędzia obsługiwane ręcznie], narzędzia 
i przyrządy ręczne (ręcznie obsługiwane), uchwyty do prze-
ciągania przewodów [narzędzia ręcznie], łuparki do drewna 
[narzędzia obsługiwane ręcznie], nożyce do przycinania ga-
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łęzi [narzędzia ręczne], ręcznie obsługiwane narzędzia 
do poganiania bydła, tarcze do polerowania [narzędzia ob-
sługiwane ręcznie], giętarki do rur [narzędzia obsługiwane 
ręcznie], cążki do obcinania paznokci [narzędzia ręczne], 
urządzenie do naciągania rakiet [narzędzia ręczne], rozwier-
taki do rur [narzędzia sterowane ręcznie], narzędzia do wy-
równywania cementowych krawędzi [ręczne], klucze na-
stawne pojedyncze [narzędzia obsługiwane ręcznie], ostrzał-
ki do noży [narzędzia obsługiwane ręcznie], przyrządy 
do cięcia kątowego (narzędzia ręczne), narzędzia ręczne 
do usuwania krzyżyków glazurniczych, obcęgi stolarskie [na-
rzędzia do wyciągania gwoździ], aeratory do trawników [na-
rzędzia obsługiwane ręcznie], wały do trawników [narzędzia 
obsługiwane ręcznie], narzędzia ręczne do ściągania izolacji 
[strippery], oliwiarki do naoliwiania maszyn [narzędzia ręcz-
ne], narzędzia do usuwania izolacji z drutu, awaryjne rozwie-
raki do drzwi [narzędzia ręczne], wałki z kolcami [narzędzia 
obsługiwane ręcznie], narzędzia do krojenia mat typu tatami, 
przycinarki trawnikowe krawędziowe [narzędzia obsługiwa-
ne ręcznie], prostownice do ołowiu [narzędzia obsługiwane 
ręcznie], noże do podcinania kopyt [narzędzia ręczne], ręcz-
ne narzędzia do ostrzenia krawędzi nart, przyrządy do de-
kantacji cieczy [narzędzia ręczne], narzędzia do wykańczania 
krawędzi [ręcznie obsługiwane], kątowniki regulowane prze-
suwne [narzędzia obsługiwane ręcznie], ścinacze do żywo-
płotów [narzędzia obsługiwane ręcznie], przepychacze 
do rur [narzędzia obsługiwane ręcznie], uchwyty do kluczy 
nasadowych [narzędzia ręczne], wyciągacze do śrub [narzę-
dzia obsługiwane ręcznie], zestawy kluczy nasadowych [na-
rzędzia obsługiwane ręcznie], wiertła do użytku z narzędzia-
mi ręcznymi, gniazda świec zapłonowych będące narzędzia-
mi ręcznymi, ręcznie obsługiwane narzędzia i przyrządy 
do ostrzenia, narzędzia ręczne budowlane, do naprawy 
i konserwacji, narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowa-
nia krajobrazu, narzędzia do uboju zwierząt i przyrządy rzeź-
nicze, klocki [uchwyty] do papieru ściernego [narzędzia ręcz-
ne], szczypce do cięcia drutu [narzędzia obsługiwane ręcz-
nie], wiertła do narzędzi obrotowych [narzędzia obsługiwane 
ręcznie], rozpylacze do użytku w ogrodnictwie [narzędzia 
ręczne], gumowe wycieraczki do okien [narzędzia obsługi-
wane ręcznie], dyski z włókna wulkanizowanego [narzędzia 
obsługiwane ręcznie], rozpylacze do użytku w rolnictwie [na-
rzędzia ręczne], krajarki do roślin okopowych [narzędzia ob-
sługiwane ręcznie], narzędzia ręczne do usuwania izolacji 
z drutu, napinacze drutu i taśm metalowych [narzędzia ręcz-
ne], piły do płytek ceramicznych [narzędzia obsługiwane 
ręcznie], przybory i narzędzia do uboju zwierząt rzeźnych, 
urządzenia tnące do bloków [narzędzia obsługiwane ręcz-
nie], maszyny do przycinania żywopłotów [narzędzia obsłu-
giwane ręcznie], matryce do użytku z narzędziami sterowa-
nymi ręcznie, tarcze ścierne do użytku z narzędziami ręczny-
mi, narzędzia ręczne do użytku przy kosmetycznych zabie-
gach pielęgnacyjnych, rozporki kołnierzy [narzędzia ręczne] 
używane do oddzielania kołnierzy, urządzenia do formowa-
nia krawędzi skośnych (narzędzia sterowane ręcznie), rozpor-
ki kołnierzy [narzędzia ręczne] używane do otwierania koł-
nierzy, wkładki tnące do użytku wraz z narzędziami ręcznymi, 
ostrza pił do użytku wraz z narzędziami ręcznymi, obsady 
matryc do użytku wraz z narzędziami ręcznymi, tarcze szli-
fierskie do użytku wraz z narzędziami ręcznymi, rozporki koł-
nierzy [narzędzia ręczne] używane do oddzielania połączeń 
kołnierzowych, ręczne narzędzia do obcinania, wiercenia, 
ostrzenia i obróbki powierzchni, rozpylacze [narzędzia ręcz-
ne] do użytku domowego przy spryskiwaniu herbicydami, 
ręczne narzędzia do ostrzenia krawędzi nart i desek snowbo-
ardowych, przyrządy do usuwania zszywek dywanowych 
i podłogowych [narzędzia ręczne], rozporki kołnierzy [narzę-

dzia ręczne] używane do otwierania połączeń kołnierzo-
wych, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki 
materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji.

(210) 495936 (220) 2019 02 14
(731) ZPB KACZMAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Folwark

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IDEA HOUSE

(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 26.03.23
(510), (511) 6 zbrojeniowe metalowe materiały do betonu, 
przestrzenne zbrojenie kratownicowe, siatki zbrojeniowe, 
19 betonowe elementy budowlane, budowlane konstrukcje 
niemetalowe, prefabrykowane podwójne betonowe ściany 
konstrukcyjne FILIGRAN, prefabrykowane podwójne ściany 
konstrukcyjne FILIGRAN z keramzytobetonu, prefabrykowa-
ne betonowe ściany działowe FILIGRAN, prefabrykowane 
ściany działowe FILIGRAN z keramzytobetonu, prefabryko-
wane stropy betonowe FILIGRAN, prefabrykowane stropy 
FILIGRAN z keramzytobetonu, prefabrykowane podwójne 
ściany z keramzytobetonu.

(210) 495938 (220) 2019 02 14
(731) ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 03.13.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 chusteczki nawilżane, kosmetyki, 5 pieluszki.

(210) 495942 (220) 2019 02 14
(731) GAJEWSKI JAKUB AN-VIS - NARZĘDZIA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AN-VIS NARZĘDZIA

(531) 26.05.01, 26.05.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hur-
towej następujących towarów: narzędzia pneumatyczne, 
narzędzia mechaniczne, narzędzia wyważeniowe [narzędzia 
elektryczne], narzędzia elektryczne, narzędzia hydrauliczne, 
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wiertła [narzędzia], narzędzia ręczne, ubijaki [narzędzia], na-
rzędzia sześciokątne, narzędzia wyważeniowe [narzędzia 
ręczne], klucze [narzędzia], pilśniarki [narzędzia], frezy [narzę-
dzia], narzędzia rytownicze [narzędzia ręczne], kątowniki [na-
rzędzia], narzędzia formierskie, szpadle [narzędzia], łopaty 
[narzędzia], narzędzia skrawające [narzędzia ręczne], przebi-
jaki [narzędzia], pilniki [narzędzia], grabie [narzędzia], bijaki 
[narzędzia], awaryjne narzędzia rozwierające [narzędzia ręcz-
ne], awaryjne narzędzia wielofunkcyjne [narzędzia ręczne], 
awaryjne narzędzia tnące [narzędzia ręczne], narzędzia obro-
towe [narzędzia obsługiwane ręcznie], toporki [narzędzia 
ręczne], rysiki [narzędzia ręczne], szczypce [narzędzia ręcz-
ne], obcęgi [narzędzia ręczne], narzędzia do wyciągania 
gwoździ [narzędzia ręczne], gwintowniki [narzędzia ręczne], 
pasy do narzędzi, wiertła ręczne [narzędzia], perforatory [na-
rzędzia ręczne], fartuchy na narzędzia, stojaki na narzędzia, 
ściski [narzędzia ręczne], narzędzia ścierne (ręczne), kamien-
ne narzędzia ścierne [narzędzia obsługiwane ręcznie], mie-
szadła [narzędzia ręczne], tarany [narzędzia ręczne], ręczne 
narzędzia rolnicze, klucze nasadowe [narzędzia], ściernice 
[narzędzia ręczne], pilniki [narzędzia ręczne], narzędzia 
do rozwijania szpul [narzędzia ręczne], strugi [narzędzia ręcz-
ne], narzędzia do okrawania, dłuta [narzędzia ręczne], wier-
tarki [narzędzia ręczne], noże, narzędzia ręczne, piły [narzę-
dzia ręczne], grzechotki [narzędzia ręczne], narzędzia 
do zbierania owoców [narzędzia ręczne], czerpaki [narzędzia 
ręczne], gwintownice [narzędzia ręczne], pilśniarki [narzędzia 
ręczne], młotki nitownicze [narzędzia], wytłaczarki [narzędzia 
ręczne], ekspandery [narzędzia ręczne], szpachle [narzędzia 
ręczne], pasy na narzędzia, skrzynki uciosowe [narzędzia], ko-
paczki [narzędzia ręczne], ostrza [narzędzia ręczne], świdry 
[narzędzia ręczne], punktaki [narzędzia ręczne], pistolety [na-
rzędzia ręczne], narzędzia do szczepienia drzew [narzędzia 
ręczne], młotki [narzędzia ręczne], kurki [narzędzia ręczne], 
nitownice [narzędzia ręczne], przecinaki [narzędzia ręczne], 
tłuczki [narzędzia ręczne], oplatarki [narzędzia ręczne], skro-
baki [narzędzia ręczne], frezy [narzędzia ręczne], motyki [na-
rzędzia ręczne], rozwiertaki [narzędzia ręczne], narzędzia 
do nacinania gwintów [narzędzia obsługiwane ręcznie], na-
rzędzia do wykańczania muru suchego [narzędzia ręczne], 
narzędzia do wycinania matryc [narzędzia obsługiwane ręcz-
nie], klucze nasadowe [narzędzia ręczne], łyżki szumówki [na-
rzędzia ręczne], kilofy dwustronne [narzędzia ręczne], pogłę-
biacze stożkowe [narzędzia ręczne], ręczne narzędzia 
do wiercenia, narzędzia do odchwaszczania [ręczne], szczot-
ki druciane [narzędzia ręczne], ręczne narzędzia do polero-
wania, szczypce, kleszcze [narzędzia ręczne], młoty drewnia-
ne [narzędzia ręczne], nożyce [narzędzia obsługiwane ręcz-
nie], topory ciesielskie [narzędzia ręczne], napinacze [narzę-
dzia obsługiwane ręcznie], zaciski blokujące [narzędzia ręcz-
ne], narzędzia do czyszczenia kominów, ręczne narzędzia 
do rąbania, narzędzia skrawające [ręcznie obsługiwane], wy-
ciąganie gwoździ (narzędzia do -), grace, motyczki [narzędzia 
ręczne], narzędzia obrotowe do cięcia metalu [narzędzia ob-
sługiwane ręcznie], przycinarki [narzędzia obsługiwane ręcz-
nie], ręczne narzędzia do tuftingu, obsady matryc [narzędzia 
ręczne], szlifierki kątowe (narzędzia ręczne), widły rolnicze 
[narzędzia ręczne], imadła kątowe (narzędzia ręczne), narzę-
dzia ręczne dla leśnictwa, narzędzia do odpychania skórek, 
obcinarki [narzędzia obsługiwane ręcznie], strugi wręgowni-
ki [narzędzia ręczne], dźwigniki ręczne [narzędzia ręczne], 
sznurki traserskie [narzędzia ręczne], narzędzia szlifierskie, 
obsługiwane ręcznie, narzędzia ogrodnicze (sterowane ręcz-
nie), narzędzia do kształtowania brody, narzędzia do wiąza-
nia przewodów, napinacze kolanowe [narzędzia ręczne], na-
rzędzia do usuwania pazurów u drobiu [narzędzia ręczne], 
torby na narzędzia [wyposażone], tarcze ścierne (narzędzia 

ręczne), kątowniki budowlane [narzędzia ręczne], sierpy [na-
rzędzia obsługiwane ręcznie], narzędzia do skórowania zwie-
rząt, narzędzia do wyciągania gwoździ, kopyta szewskie [na-
rzędzia ręczne], ubijaki do gruntu [narzędzia], narzędzia ścier-
ne [przyrządy ręczne], przyrządy tnące [narzędzia ręczne], 
przycinarki do rur [narzędzia], narzędzia rolnicze, obsługiwa-
ne ręcznie, grzebienie, zgrzebła [narzędzia ręczne], kadzie 
odlewnicze [narzędzia ręczne], tarniki, tarki [narzędzia ręcz-
ne], kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], dłuta wklęsłe [na-
rzędzia ręczne], narzędzia do dziurkowania biletów, żelazka 
[narzędzia ręczne nieelektryczne], dziurkacze rewolwerowe 
[narzędzia ręczne], kultywatory [narzędzia obsługiwane ręcz-
nie], naprężacze [narzędzia obsługiwane ręcznie], spraye [na-
rzędzia obsługiwane ręcznie], skórowanie zwierząt [narzę-
dzia do - ], szczypce precyzyjne [narzędzia ręczne], torby 
na narzędzia przypinane do pasów na narzędzia, świdry ob-
rotowe [narzędzia obsługiwane ręcznie), matryce obrotowe 
[narzędzia obsługiwane ręcznie], klucze do nakrętek [narzę-
dzia ręczne], przycinacze do drzew [narzędzia ręczne], aera-
tory do trawników [narzędzia ręczne], przybory do pedikiuru 
[narzędzia ręczne], matryce tnące [narzędzia obsługiwane 
ręcznie], skrobaki do szkła [narzędzia ręczne], piła otwornica 
[narzędzia obsługiwane ręcznie], łapki do wyciągania gwoź-
dzi [narzędzia], narzędzia ręczne do zdejmowania izolacji, 
piły rzeźnicze [narzędzia obsługiwane ręcznie], piły grzbiet-
nice [narzędzia obsługiwane ręcznie], ostrzałki do noży [na-
rzędzia ręczne], narzędzia ręczne do naprawy pojazdów, ło-
my-wyciągacze [narzędzia obsługiwane ręcznie], przyrządy 
do grawerowania [narzędzia ręczne], maszyny do grawero-
wania [narzędzia ręczne], kamienie ścierne [narzędzia obsłu-
giwane ręcznie], strugi do drewna [narzędzia ręczne], piły 
wyrzynarki [narzędzia obsługiwane ręcznie], kruszarki kamie-
ni [narzędzia obsługiwane ręcznie], ostrza do zarośli [narzę-
dzia ręczne], narzędzia ręczne do sadzenia cebulek, czeka-
nomłotki do lodu [narzędzia ręczne], kątowniki nastawne 
[narzędzia obsługiwane ręcznie], przycinacze do gałęzi [na-
rzędzia ręczne], skrobaki do farby [narzędzia ręczne], tarcze 
ścierne [narzędzia obsługiwane ręcznie], ręczne narzędzia 
do ustawiania położenia, szczotki stalowe [narzędzia obsłu-
giwane ręcznie], urządzenia wiertnicze [narzędzia obsługi-
wane ręcznie], piły kabłąkowe [narzędzia obsługiwane ręcz-
nie], frezy rotacyjne [narzędzia sterowane ręcznie], dłutka 
do uszczelniania [narzędzia ręczne], kleszcze do drutu [narzę-
dzia ręczne], narzędzia ręczne do cięcia płytek, narzędzia 
ręczne do zdejmowania opon, narzędzia ręczne o napędzie 
ręcznym, miechy do kominków [narzędzia ręczne], obieracz-
ki do warzyw [narzędzia ręczne], tarcze szlifierskie [toczaki], 
narzędzia ręczne, narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, 
obcinaki do rur [narzędzia ręczne], moździerze do tłuczenia 
[narzędzia ręczne], żelazka do wosku [narzędzia szewskie], 
koparki do rowów [narzędzia ręczne], oprawki do wierteł [na-
rzędzia ręczne], tarcze tnące [narzędzia obsługiwane ręcz-
nie], koła tnące [narzędzia obsługiwane ręcznie], młotki ka-
mieniarskie [narzędzia obsługiwane ręcznie], wiertarki udaro-
we [narzędzia obsługiwane ręcznie], obcinaki do uszczelnia-
nia [narzędzia ręczne], grabie do trawników [narzędzia obsłu-
giwane ręcznie], szczypce do cięcia drutu [narzędzia ręcznej, 
nawlekacze do igieł [narzędzia obsługiwane ręcznie], obci-
naki do śrub [narzędzia obsługiwane ręcznie], narzędzia 
i przyrządy ręczne (ręcznie obsługiwane), uchwyty do prze-
ciągania przewodów [narzędzia ręcznie], łuparki do drewna 
[narzędzia obsługiwane ręcznie], nożyce do przycinania ga-
łęzi [narzędzia ręczne], ręcznie obsługiwane narzędzia 
do poganiania bydła, tarcze do polerowania [narzędzia ob-
sługiwane ręcznie], giętarki do rur [narzędzia obsługiwane 
ręcznie], cążki do obcinania paznokci [narzędzia ręczne], 
urządzenie do naciągania rakiet [narzędzia ręczne], rozwier-
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taki do rur [narzędzia sterowane ręcznie], narzędzia do wy-
równywania cementowych krawędzi [ręczne], klucze na-
stawne pojedyncze [narzędzia obsługiwane ręcznie], ostrzał-
ki do noży [narzędzia obsługiwane ręcznie], przyrządy 
do cięcia kątowego (narzędzia ręczne), narzędzia ręczne 
do usuwania krzyżyków glazurniczych, obcęgi stolarskie [na-
rzędzia do wyciągania gwoździ], aeratory do trawników [na-
rzędzia obsługiwane ręcznie], wały do trawników [narzędzia 
obsługiwane ręcznie], narzędzia ręczne do ściągania izolacji 
[strippery], oliwiarki do naoliwiania maszyn [narzędzia ręcz-
ne], narzędzia do usuwania izolacji z drutu, awaryjne rozwie-
raki do drzwi [narzędzia ręczne], wałki z kolcami [narzędzia 
obsługiwane ręcznie], narzędzia do krojenia mat typu tatami, 
przycinarki trawnikowe krawędziowe [narzędzia obsługiwa-
ne ręcznie], prostownice do ołowiu [narzędzia obsługiwane 
ręcznie], noże do podcinania kopyt [narzędzia ręczne], ręcz-
ne narzędzia do ostrzenia krawędzi nart, przyrządy do de-
kantacji cieczy [narzędzia ręczne], narzędzia do wykańczania 
krawędzi [ręcznie obsługiwane], kątowniki regulowane prze-
suwne [narzędzia obsługiwane ręcznie], ścinacze do żywo-
płotów [narzędzia obsługiwane ręcznie], przepychacze 
do rur [narzędzia obsługiwane ręcznie], uchwyty do kluczy 
nasadowych [narzędzia ręczne], wyciągacze do śrub [narzę-
dzia obsługiwane ręcznie], zestawy kluczy nasadowych [na-
rzędzia obsługiwane ręcznie], wiertła do użytku z narzędzia-
mi ręcznymi, gniazda świec zapłonowych będące narzędzia-
mi ręcznymi, ręcznie obsługiwane narzędzia i przyrządy 
do ostrzenia, narzędzia ręczne budowlane, do naprawy 
i konserwacji, narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowa-
nia krajobrazu, narzędzia do uboju zwierząt i przyrządy rzeź-
nicze, klocki [uchwyty] do papieru ściernego [narzędzia ręcz-
ne], szczypce do cięcia drutu [narzędzia obsługiwane ręcz-
nie], wiertła do narzędzi obrotowych [narzędzia obsługiwane 
ręcznie], rozpylacze do użytku w ogrodnictwie [narzędzia 
ręczne], gumowe wycieraczki do okien [narzędzia obsługi-
wane ręcznie], dyski z włókna wulkanizowanego [narzędzia 
obsługiwane ręcznie], rozpylacze do użytku w rolnictwie [na-
rzędzia ręczne], krajarki do roślin okopowych [narzędzia ob-
sługiwane ręcznie], narzędzia ręczne do usuwania izolacji 
z drutu, napinacze drutu i taśm metalowych [narzędzia ręcz-
ne], piły do płytek ceramicznych [narzędzia obsługiwane 
ręcznie], przybory i narzędzia do uboju zwierząt rzeźnych, 
urządzenia tnące do bloków [narzędzia obsługiwane ręcz-
nie], maszyny do przycinania żywopłotów [narzędzia obsłu-
giwane ręcznie], matryce do użytku z narzędziami sterowa-
nymi ręcznie, tarcze ścierne do użytku z narzędziami ręczny-
mi, narzędzia ręczne do użytku przy kosmetycznych zabie-
gach pielęgnacyjnych, rozpórki kołnierzy [narzędzia ręczne] 
używane do oddzielania kołnierzy, urządzenia do formowa-
nia krawędzi skośnych (narzędzia sterowane ręcznie), rozpór-
ki kołnierzy [narzędzia ręczne] używane do otwierania koł-
nierzy, wkładki tnące do użytku wraz z narzędziami ręcznymi, 
ostrza pił do użytku wraz z narzędziami ręcznymi, obsady 
matryc do użytku wraz z narzędziami ręcznymi, tarcze szli-
fierskie do użytku wraz z narzędziami ręcznymi, rozpórki koł-
nierzy [narzędzia ręczne] używane do oddzielania połączeń 
kołnierzowych, ręczne narzędzia do obcinania, wiercenia, 
ostrzenia i obróbki powierzchni, rozpylacze [narzędzia ręcz-
ne] do użytku domowego przy spryskiwaniu herbicydami, 
ręczne narzędzia do ostrzenia krawędzi nart i desek snowbo-
ardowych, przyrządy do usuwania zszywek dywanowych 
i podłogowych [narzędzia ręczne], rozpórki kołnierzy [narzę-
dzia ręczne] używane do otwierania połączeń kołnierzo-
wych, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki 
materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji.

(210) 495944 (220) 2019 02 14
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW 

POWSZECHNEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ 
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PKS KATOWICE

(531) 03.07.01, 03.07.19, 03.07.24, 26.05.01, 26.05.15, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego 
związane ze złomem, 36 wynajem nieruchomości, zarządza-
nie nieruchomościami, 37 konserwacja i naprawa pojazdów, 
wydobywanie surowców naturalnych, budowa infrastruktu-
ry wodno-lądowej, 39 transport, transport lądowy, transport 
towarów, 40 recykling odpadów, obróbka odpadów, 42 ba-
dania techniczne.

(210) 495955 (220) 2019 02 14
(731) BISON CHUCKS SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BISON

(531) 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do obróbki i prze-
twórstwa, maszyny i urządzenia tnące, wiercące, ścierają-
ce, ostrzące i do obróbki powierzchni, maszyny do cięcia 
[do obróbki metalu], maszyny do docierania [do obróbki 
metali], maszyny do perforowania [do obróbki metali], 
obrabiarki do metalu, narzędzia do obróbki metali będące 
częściami maszyn, frezy do frezarek, frezy jako obrabiar-
ki, matryce do obrabiarek, matryce obrotowe jako części 
maszyn, matryce obrotowe jako maszyny, narzędzia tną-
ce [maszyny] w postaci frezów, precyzyjne noże tokarskie 
jako części maszyn, wałki tnące jako części do maszyn, 
uchwyty jako części maszyn, uchwyty samocentrujące 
jako części maszyn, uchwyty tokarskie jako części maszyn, 
uchwyty maszynowe będące stojakami [przystosowane 
do maszyn], uchwyty stałe jako części maszyn, uchwyty 
tokarskie elektryczne jako części maszyn, uchwyty wier-
tarskie będące częściami maszyn, uchwyty do gwinto-
wania będące częściami maszyn, oprawki do obrabiarek 
będące częściami maszyn, łożyska i tuleje jako części ma-
szyn, tuleje będące częściami maszyn, oprawy łożyska, 
imadła będące częściami maszyn, koniki frezarskie będące 
częściami maszyn, maszyny podziałowe, stoły do maszyn, 
stoły obrotowe do obrabiarek, stoły do pozycjonowania 
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we współrzędnych xy jako maszyny, cylindry do maszyn, 
prasy do formowania metalu, prasy napędzane pneuma-
tycznie, prasy stołowe jako maszyny, automatyczne prasy 
do obróbki metali, prasy mechaniczne [do obróbki me-
tali], części sprzęgania maszyn, z wyjątkiem do pojazdów 
lądowych, mechanizmy napędu [inne niż do pojazdów 
lądowych], 8 ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy 
do obróbki materiałów, imadła, metalowe szczęki ima-
dła, frezy jako narzędzia sterowane ręcznie, gwintowniki 
jako narzędzia ręczne, gwintownice jako narzędzia ręczne, 
urządzenia wiertnicze jako narzędzia obsługiwane ręcznie, 
uchwyty samocentrujące jako części narzędzi ręcznych, 
uchwyty obrotowe do narzędzi obsługiwanych ręcznie, 
uchwyty do wiertarek jako części narzędzi obsługiwanych 
ręcznie, oprawki do wierteł jako narzędzia ręczne, matryce 
do użytku z narzędziami sterowanymi ręcznie, narzędzia 
skrawające jako narzędzia ręczne, koniki frezarskie jako 
narzędzia ręczne, przyrządy podziałowe frezarskie jako 
narzędzia ręczne.

(210) 495956 (220) 2019 02 14
(731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLACK ENERGY ORIGINAL PREMIUM BlackMeister 

BEER ENERGY LAGER BEER

(531) 26.11.01, 26.11.08, 26.13.25, 26.05.01, 26.05.22, 26.02.07, 
01.01.01, 01.01.02, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.14, 24.09.01, 
24.09.03, 24.09.05

(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki 
owocowo - warzywne, soki warzywne, koncentraty spożyw-
cze napojów instant, napoje instant, nektary, syropy owo-
cowe, syropy do produkcji napojów, esencje do produkcji 
napojów, wody mineralne gazowane, wody mineralne nie-
gazowane, napoje gazowane, napoje musujące, ekstrakty 
owocowe bezalkoholowe, napoje proteinowe, napoje wę-
glowodanowe, napoje wzbogacone witaminami, napoje 
izotoniczne, napoje energetyczne, aperitify bezalkoholowe, 
koktajle bezalkoholowe, lemoniada, lemoniada w proszku, 
pastylki do produkcji napojów, proszek do wytwarzania na-
pojów, produkty w proszku lub pastylkach do wytwarzania 
napojów energetycznych, wzmacniających i wzbogaconych 
mikroelementami, koncentraty napojów, piwo imbirowe, 
piwo, piwo słodowe.

(210) 495957 (220) 2019 02 14
(731) GRUPA LEKARSKA ORTOPEDICUS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORM GRUPA LEKARSKA

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 44 fizjoterapia, masaż, opieka pielęgniarska, 
ośrodki zdrowia, placówki rekonwalescencji, pomoc me-
dyczna, szpitale, usługi sanatoriów, usługi analiz medycz-
nych do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone 
przez laboratoria medyczne, usługi doradcze w zakresie 
zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi medyczne, usługi 
terapeutyczne.

(210) 495958 (220) 2019 02 14
(731) FINEST PROMOTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZARNA LOKALNA

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, substytuty kawy, her-
baty i kakao, ryż, mąka, produkty zbożowe, chleb, wyroby cu-
kiernicze, słodycze, lody, cukier, miód, musztarda, ocet, sosy, 
przyprawy.

(210) 495961 (220) 2019 02 14
(731) KIECOŃ MICHAŁ, KIECOŃ-BĄK KINGA FHP AP 

POLSKA SPÓŁKA CYWILNA, Ustroń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kotlet w Bułce

(531) 27.05.01, 26.01.03, 26.11.12, 24.17.02
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restaura-
cjach, oferowanie żywności i napojów dla gości w restaura-
cjach, serwowanie żywności i napojów dla gości w restau-
racjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach.
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(210) 495964 (220) 2019 02 14
(731) FIRMA HANDLOWA ROLNIK SPÓŁKA JAWNA, 

Mikołów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROLNIK

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.11.08, 26.11.12, 26.04.06
(510), (511) 29 pasty do smarowania na bazie mięsa, mięso 
konserwowane, gotowe dania mięsne, zupy, oliwa z oliwek 
jadalna, przygotowane dania składające się głównie z mięsa, 
przetworzone owoce, grzyby jadalne, przetworzone, prze-
tworzone warzywa, przetworzone orzechy, przetworzone 
rośliny strączkowe, 30 dania gotowe na bazie makaronu, 
przygotowany chrzan [przyprawa], musztarda, ketchup [sos], 
sosy [przyprawy], ryż, miód, ocet, 35 sprzedaż detaliczna 
i hurtowa następujących towarów: pasty do smarowania 
na bazie mięsa, mięso konserwowane, gotowe dania mięsne, 
zupy, oliwa z oliwek jadalna, przygotowane dania składające 
się głównie z mięsa, przetworzone owoce, grzyby jadalne, 
przetworzone, przetworzone warzywa, przetworzone orze-
chy, przetworzone rośliny strączkowe, dania gotowe na ba-
zie makaronu, przygotowany chrzan [przyprawa], musztarda, 
ketchup [sos], sosy [przyprawy], ryż, miód, ocet.

(210) 495965 (220) 2019 02 14
(731) HABERSKA JULIA, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) momonde
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub 
kartonu, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, bloki do pisa-
nia, bloki [artykuły papiernicze], bloki papierowe, fotografie, 
kalendarze, kalendarze z kartkami do wyrywania, kartki z ży-
czeniami, notatniki, notatniki [notesy], notatniki podręczne, 
zakładki do książek, zeszyty, 18 plecaki, portmonetki, torby 
do pakowania [koperty, woreczki] ze skóry, torby plażowe, 
torby sportowe, torby turystyczne, torebki, torby na zakupy, 
tekstylne torby na zakupy, skórzane torby na zakupy, sznurko-
we siatki na zakupy, brezentowe torby na zakupy, sznurkowe 
siatki na zakupy, siatki na zakupy, 25 odzież, bandany na szy-
ję, kąpielówki, koszule, odzież gotowa, okrycia wierzchnie 
[odzież], piżamy, podkoszulki, pulowery, skarpetki, spódnice, 
spodnie, stroje plażowe, sukienki, swetry, szale, szaliki, t-shirty, 
35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi 
w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyj-
nej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących to-
warów: afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, 
artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, bloki do pisania, bloki 
[artykuły papiernicze], bloki papierowe, fotografie, kalenda-
rze, kalendarze z kartkami do wyrywania, kartki z życzeniami, 
notatniki, notatniki [notesy], notatniki podręczne, zakładki 
do książek, zeszyty, plecaki, portmonetki, torby do pakowa-
nia [koperty, woreczki] ze skóry, torby plażowe, torby spor-
towe, torby turystyczne, torebki, torby na zakupy, tekstylne 
torby na zakupy, skórzane torby na zakupy, sznurkowe siatki 
na zakupy, brezentowe torby na zakupy, sznurkowe siatki 
na zakupy, siatki na zakupy, odzież, bandany na szyję, kąpie-
lówki, koszule, odzież gotowa, okrycia wierzchnie [odzież], 
piżamy, podkoszulki, pulowery, skarpetki, spódnice, spodnie, 
stroje plażowe, sukienki, swetry, szale, szaliki, t-shirty.

(210) 495971 (220) 2019 02 15
(731) KORNILUK HALINA, KORNILUK KONRAD  

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ KORN-MED  
SPÓŁKA CYWILNA, Zabrze

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) korn-med

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.08, 24.17.25, 02.09.01, 01.15.15
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi 
w tym usługi dentystyczne.

(210) 495972 (220) 2019 02 15
(731) AMBROZIAK PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) octo

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.19
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 495977 (220) 2019 02 15
(731) DUDEK MATEUSZ 360 TRAVEL, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kite pl SINCE 2001

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.12, 26.11.21, 26.01.02, 26.01.03
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku ze sprzętem sportowym, 39 organizacja wycieczek tu-
rystycznych, usługi rezerwacji podróży turystycznych, re-
zerwacja podróży za pośrednictwem biur turystycznych, 
usługi biur turystycznych w zakresie rezerwacji zakwate-
rowań, udzielanie informacji turystycznych, 41 organizacja 
szkoleń sportowych, organizacja obozów sportowych.

(210) 495978 (220) 2019 02 15
(731) KUCIA-OCHAL MAGDALENA NANCY ACCESSORIES, 

Lublin
(540) (znak słowny)
(540) NANCY
(510), (511) 9 baterie do telefonów komórkowych, baterie 
dodatkowe do telefonów komórkowych, etui do przeno-
szenia cyfrowych odtwarzaczy audio, etui do tabletów, 
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etui na cyfrowe odtwarzacze mediów, etui na odtwarza-
cze MP3, etui na przenośne odtwarzacze mediów, etui 
na smartfony, etui na telefony komórkowe, etui na urzą-
dzenia do magazynowania danych, etui na urządzenia 
do przechowywania muzyki, etui typu flip cover do smart-
fonów, etui z klapką do telefonów komórkowych, skórza-
ne etui na tablety, skórzane etui na telefony komórkowe, 
ciekłokrystaliczne folie ochronne do smartfonów, folie 
ochronne dostosowane do smartfonów, folie ochronne 
przystosowane do ekranów komputerowych, futerały 
do telefonów komórkowych ze skóry lub z imitacji skóry, 
futerały do telefonów komórkowych z materiału lub z ma-
teriałów tekstylnych, futerały dopasowane do telefonów 
komórkowych, futerały na elektroniczne notesy, futerały 
na karty pamięci, futerały na laptopy, futerały na przeno-
śne odtwarzacze muzyczne, futerały na tablety, futerały 
na telefony komórkowe, futerały na telefony - specjalnie 
dopasowane, futerały przystosowane do komputerów, 
futerały przystosowane do komputerów typu netbook, 
futerały przystosowane do notebooków, kijki do robie-
nia selfie jako akcesoria do smartfonów, kijki do robienia 
sobie zdjęć czyli selfie - monopody ręczne, ładowarki, 
ładowarki baterii do użytku z telefonami, ładowarki bez-
przewodowe, ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki 
dla akumulatorów, ładowarki do baterii do laptopów, ła-
dowarki do baterii do tabletów, ładowarki do smartfonów, 
ładowarki do telefonów komórkowych, ładowarki do tele-
fonów komórkowych, do użytku w pojazdach, ładowarki 
przenośne, ładowarki USB, adaptery USB, kable USB, kar-
ty USB, pamięć USB - pendrive, pamięci USB z mikrozłą-
czami USB kompatybilnymi z telefonami komórkowymi, 
pamięci zewnętrzne USB, przewody USB do telefonów 
komórkowych, paski do telefonów komórkowych, do-
pasowane pokrowce na komputery, pokrowce do kom-
puterów kieszonkowych - PDA, pokrowce do tabletów, 
pokrowce na laptopy, pokrowce na odtwarzacze MP3, 
pokrowce na słuchawki telefoniczne, pokrowce na smart-
fony, pokrowce na urządzenia do przechowywania da-
nych, pokrowce na urządzenia PDA, pokrowce ochronne 
na czytniki książek elektronicznych, pokrowce ochronne 
na odtwarzacze MP3, pokrowce ochronne na palmto-
py, pokrowce z klapką do tabletów, skórzane pokrowce 
na smartfony, wodoodporne pokrowce na smartfony, 
stojaki dostosowane do telefonów komórkowych, stojaki 
na sprzęt komputerowy, stojaki obrotowe do kompute-
rów, stojaki przystosowane do tabletów, stojaki przystoso-
wane do laptopów, 16 notatniki, notatniki - notesy, zesta-
wy w postaci teczki z notatnikiem i przyborami do pisania, 
teczki z notatnikiem i przyborami do pisania - artykuły 
papiernicze, notesy, notesy kieszonkowe, okładki notatni-
ków, okładki, obwoluty - artykuły papiernicze, skoroszyty, 
skoroszyty i segregatory.

(210) 495980 (220) 2019 02 15
(731) KIKO EDUCATIONAL SOLUTIONS SPÓŁKA 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 24.15.13, 
24.15.21, 24.15.02, 24.15.13

(510), (511) 35 doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej i zarządzania, ekspertyzy i bada-
nia w zakresie biznesu, zarządzania, personelu, 41 edukacja, 
nauczanie i kształcenie, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów, szkoleń, seminariów, konferencji, kongresów, publiko-
wanie książek, czasopism, materiałów i filmów edukacyjnych, 
publikowanie on-line elektronicznych materiałów, książek, 
czasopism, 42 projektowanie, rozwój i wdrażanie progra-
mów oraz systemów komputerowych.

(210) 495981 (220) 2019 02 15
(731) FIRMA HANDLOWA MAX-FLIZ  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

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

(531) 27.05.01, 27.05.05, 24.17.02
(510), (511) 6 baseny kąpielowe o konstrukcji metalowej, 
11 urządzenia do celów sanitarnych, wanny łazienkowe, 
umywalki będące częściami instalacji sanitarnych, kabiny 
prysznicowe, bidety, sedesy, urządzenia do wanien z hy-
dromasażem, urządzenia do hydromasażu, sauny, instalacje 
do sauny, krany, baterie mieszające do rur wodociągowych, 
muszle klozetowe, prysznice, podgrzewacze wody, instala-
cje do sauny, urządzenia do chlorowania basenów, wanny 
SPA, 19 pływackie baseny o konstrukcji niemetalowej, płytki 
podłogowe pokryte glazurą, płytki gresowe, niemetalowe 
płytki ścienne, płytki podłogowe, niemetalowe, płytki cera-
miczne, parkiety, wyroby kamieniarskie, kamień, kamień bu-
dowlany, materiały budowlane niemetalowe, terakota, spieki 
ceramiczne.

(210) 495983 (220) 2019 02 15
(731) FIRMA HANDLOWA MAX-FLIZ  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Magnetyzm Formy

(531) 26.01.03, 26.01.17, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, do pobrania, 16 cza-
sopisma, książki, fotografie, 35 organizowanie targów w celach 
handlowych lub reklamowych, reklama, reklama on-line za po-
średnictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknię-
cie, rozpowszechnianie reklam, 38 udostępnianie forów inter-
netowych on-line, blogi internetowe, 41 publikowanie książek, 
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, or-
ganizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i pro-
wadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie konferen-
cji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie 
konkursów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 45 usługi 
serwisów społecznościowych on-line.
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(210) 495986 (220) 2019 02 15
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) SINUKLAR
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetycz-
ne, lecznicze dodatki do żywności, dodatki odżywcze, do-
datki witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suple-
menty dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi 
nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety 
dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi 
wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i prepara-
ty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin, 
suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy 
i preparaty witaminowe.

(210) 495995 (220) 2019 02 15
(731) CARGILL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PIGLEAD
(510), (511) 31 pasze i dodatki uzupełniające dla zwie-
rząt hodowlanych, koncentraty i korektory dla zwierząt 
hodowlanych.

(210) 495996 (220) 2019 02 15
(731) Lidl Stiftung & Co., KG, Neckarsulm, DE
(540) (znak słowny)
(540) CIEN FOOD FOR SKIN
(510), (511) 3 mydła, wyroby perfumeryjne, olejki eterycz-
ne, kosmetyki, kosmetyki dekoracyjne, preparaty do ma-
kijażu, dezodoranty i antyperspiranty do użytku osobiste-
go, kremy do mycia i pod prysznic, żele do mycia i pod 
prysznic, preparaty do depilacji, sole do kąpieli, olejki 
do kąpieli i dodatki do kąpieli nie do celów leczniczych, 
preparaty do mycia, pielęgnacji i odżywiania włosów, 
szampony, toniki do włosów, spraye do włosów, preparaty 
do koloryzacji i dekoloryzacji do stosowania na włosy, pre-
paraty do ochrony przed słońcem do celów kosmetycz-
nych, kosmetyczne preparaty po opalaniu do stosowania 
na skórę, środki do czyszczenia zębów nie do celów lecz-
niczych, płukanki do ust, niemedyczne preparaty do hi-
gieny jamy ustnej i do pielęgnacji zębów, wata i waciki 
do celów kosmetycznych, chusteczki i papier toaletowy 
nasączane płynami kosmetycznymi, 5 lecznicze maści 
i kremy do pielęgnacji skóry, medyczne proszki do pielę-
gnacji i gojenia ran, preparaty do ochrony przed słońcem 
do użytku medycznego, medyczne preparaty po opala-
niu do pielęgnacji skóry, sole do kąpieli i dodatki do ką-
pieli do celów leczniczych, środki do czyszczenia zębów 
do celów leczniczych, lecznicze płukanki do ust, leczni-
cze preparaty do higieny jamy ustnej i pielęgnacji zębów, 
wata i waciki do celów medycznych, artykuły higieniczne 
dla kobiet mianowicie podpaski, wkładki, tampony, bie-
lizna chłonna, pieluszki dla niemowląt i pieluchomajtki 
dla dzieci z papieru lub celulozy, pieluszki dla niemowląt 
z materiałów tekstylnych, 8 maszynki do golenia oraz ży-
letki i ostrza do golenia, przybory do golenia, dozowni-
ki, kasetki i pojemniki zawierające żyletki i ostrza, narzę-
dzia do manicure i pedicure, zestawy do pedicure, etui 
na przybory do manicure i pedicure, części i wyposażenie 
do wyżej wymienionych towarów, 16 papier, tektura (kar-
ton) i wyroby z tych materiałów (o ile zawarte w tej klasie), 
w szczególności serwetki celulozowe do pielęgnacji twa-
rzy i skóry, serwetki celulozowe do celów kosmetycznych, 

bibułki z papieru do oczyszczania i pielęgnacji skóry, pa-
pier toaletowy, papier toaletowy nasączany, chusteczki, 
25 pieluchomajtki [odzież].

(210) 496008 (220) 2019 02 18
(731) ELTRIM KABLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruszkowo
(540) (znak słowny)
(540) Provline pink
(510), (511) 7 kable sterownicze do maszyn i silników, prze-
wody dźwigów, 9 kable elektroenergetyczne, kable do trans-
misji sygnału elektrycznego, kable izolowane do instalacji 
elektrycznych, kable i przewody elektryczne, przewody uzie-
miające, przewody instalacji elektrycznych, przewody elek-
tryczne w izolacji z plastiku, druty [przewody] elektryczne, 
rurki izolacyjne na kable elektryczne, osłony na kable elek-
tryczne, elektryczne kable do ładowania, kable do transmisji 
danych, kable do nadawania i odbierania sygnałów telewizji 
kablowej, kable koncentryczne, kable telekomunikacyjne, ka-
ble uziemiające, przewody telefoniczne, przewody elektrycz-
ne ze stopów metali, przewody elektryczne izolowane.

(210) 496012 (220) 2019 02 18
(731) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mBot

(531) 26.11.01, 26.11.06, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 
29.01.15

(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogra-
mowanie komputerowe pozwalające na przesyłanie ko-
munikatów pomiędzy użytkownikami sieci komputerowej, 
42 projektowanie, instalacja i aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, w tym oprogramowania komputerowego 
pozwalającego na przesyłanie komunikatów pomiędzy użyt-
kownikami sieci komputerowej.

(210) 496015 (220) 2019 02 18
(731) JOB IMPULSE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAKpełnosprawni INTEGRACJA W MIEJSCU PRACY

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 analiza kosztów, biura pośrednictwa pracy, 
dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, 
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, rekrutacja 
personelu, badanie rynku, doradztwo w zakresie organi-
zacji i zarządzania działalnością gospodarczą, outsourcing, 
pośrednictwo pracy, przygotowanie listy płac, doradztwo 
w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo handlowe, 
41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, doradztwo za-
wodowe, 45 opieka nad domem, dotrzymywanie towarzy-
stwa, opieka osobista.
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(210) 496045 (220) 2019 02 18
(731) KOSMOWSKI MAREK, Mielno
(540) (znak słowny)
(540) BROWAR POLANIN
(510), (511) 32 piwo.

(210) 496047 (220) 2019 02 18
(731) KŁYSZEJKO LESZEK PAWEŁ INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA LEKARSKA, Jelenia Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GYNOVUM

(531) 26.11.03, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 opieka medyczna, placówka opieki medycz-
nej, pomoc medyczna, usługi lekarskie, położniczo-gineko-
logiczne świadczenia medyczne.

(210) 496050 (220) 2019 02 18
(731) KOWALCZYK BARTOSZ JAKUB, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Aligatores FIGHT CLUB

(531) 03.11.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 organizowanie obozów sportowych, kultu-
ra fizyczna, usługi klubów zdrowia [poprawianie kondycji], 
chronometraż imprez sportowych, gimnastyka [instruktaż], 
kształcenie praktyczne [pokazy].

(210) 496051 (220) 2019 02 18
(731) WOLAK PIOTR BILAB, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BILAB

(531) 17.05.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 przyrządy i urządzenia do badania materiałów.

(210) 496053 (220) 2019 02 18
(731) JASTRZĘBSKI ADAM PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO USŁUGOWE DAMBAT, Gawartowa Wola
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) EINBACH

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 alternatory elektryczne, alternatory rozrusz-
ników, amortyzatory jako części maszyn, awaryjne gene-
ratory prądu, diamentowe wiertła do maszyn, dłutownice, 
elektryczne areatory trawnikowe, elektryczne alternatory 
do maszyn, elektryczne kosiarki do trawy, elektryczne kosy 
ogrodowe, elektryczne maszyny do ostrzenia ostrzy, elek-
tryczne maszyny do ostrzenia narzędzi, elektryczne maszyny 
do ścinania, elektryczne maszyny do wiercenia, elektryczne 
maszyny domowe do odkurzania, elektryczne młoty uda-
rowe, elektryczne napędy do bram, elektryczne napędy 
do maszyn, elektryczne napędy do zasuwania zasłon, elek-
tryczne napędy silnikowe na prąd zmienny, elektryczne na-
rzędzia ogrodnicze, elektryczne narzędzia ręczne, elektrycz-
ne narzędzia wiertnicze, elektryczne narzędzia obsługiwane 
ręcznie, elektryczne nożyce do żywopłotów, elektryczne 
nożyczki do drewna, elektryczne obcinacze do gałęzi drzew, 
elektryczne odkurzacze do dywanów, elektryczne ostrzałki 
do noży, elektryczne palniki spawalnicze, elektryczne piły 
do cięcia chodników, elektryczne piły do drewna, elektrycz-
ne piły łańcuchowe, elektryczne pistolety do uszczelniania, 
elektryczne pistolety natryskowe, elektryczne pompy głę-
binowe, elektryczne pompy ogrodowe, elektryczne pom-
py wodne, elektryczne regulowane śrubokręty, elektryczne 
przyrządy do wyciągania gwoździ, elektryczne sekatory 
do gałęzi drzew, elektryczne urządzenia do spawania, elek-
tryczne urządzenia do lutowania, elewatory do użytku rol-
niczego, elewatory rolnicze, frezarki, frezarki do drewna, fre-
zarko-wiertarki, frezy do frezarek, frezy śrubowe [maszyny], 
frezy walcowo-czołowe, froterki elektryczne, generatory 
prądu, generatory prądu przemiennego [alternatory], gene-
ratory prądu wykorzystujące ciepło odpadowe, generatory 
prądu wykorzystujące ogniwa słoneczne, generatory prądu 
zasilane gazem, karbidowe końcówki wierteł do maszyn, kar-
bidowe wiertła do maszyn, klucze do mocowania świdrów 
[maszyny], klucze do mocowania wierteł [maszyny], klucze 
do odłączania świdrów [maszyny], klucze do odłączania 
narzędzi skrawających, klucze udarowe, klucze zaciskające 
[maszyny], klucze zapadkowe [maszyny], klucze zapadkowe 
z napędem elektrycznym, klucze zapadkowe z napędem 
pneumatycznym, kompresory jako części maszyn i silni-
ków, kosiarki, kosy [maszyny], kruszarki udarowe, kultywa-
tory [maszyny], młotki [części maszyn], młotki nitownicze 
[narzędzia elektryczne], młotki przemysłowe [maszyny], 
młotki pneumatyczne [ręczne], młotki udarowe [maszyny], 
młoty do kamienia [maszyny], młoty dźwigniowe, młoty 
elektryczne, młoty elektryczne [ręczne], młoty hydrauliczne, 
młoty mechaniczne, młoty wiertnicze, młoty wyburzeniowe 
[maszyny], narzędzia elektryczne, narzędzia hydrauliczne, 
narzędzia mechaniczne, narzędzia ogrodnicze [maszyny], 
narzędzia pneumatyczne, narzędzia ręczne z napędem elek-
trycznym, narzędzia rolnicze inne niż o napędzie ręcznym, 
narzędzia tnące do użycia w zasilanych elektrycznie narzę-
dziach ręcznych, narzędzia tnące [maszyny] w formie wierteł, 
narzędzia tnące [maszyny] w postaci frezów, nitownice, noże 
elektryczne, noże elektryczne i ostrzarki do noży, odkurza-
cze, piły elektryczne, piły [maszyny], piły o napędzie innym 
niż ręczny, piły silnikowe, piły tarczowe, piły taśmowe, piły 
wyrzynarki, pistolety elektryczne do kleju, pistolety igłowe 
[maszyny], pistolety natryskowe, pneumatyczne śrubokrę-
ty, przenośne generatory prądu elektrycznego, przycinacze 
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do drzew [maszyny], przycinarki do trawy, przycinarki do ży-
wopłotów z napędem elektrycznym, sękarki, spawarki sprę-
żarki, śrubokręty elektryczne, świdry pneumatyczne, świdry 
[narzędzia elektryczne], szlifierki, szlifierki [ręczne, obsługi-
wane elektrycznie], ubijaki elektryczne, uchwyty wiertar-
skie do wiertarek elektrycznych, wiertarki, wiertarki będące 
bezprzewodowymi narzędziami z napędem elektrycznym, 
wiertarki i części do nich, wiertarki laserowe do obrób-
ki kamienia, wiertarki udarowe, wiertarki stołowe, wiertła 
do maszyn, wiertła do obrotowych narzędzi elektrycznych, 
wiertła do wiertarek elektrycznych, wiertła pneumatyczne, 
wiertła z chwytem stożkowym [części do maszyn], wiertła 
ze standardowym chwytem [maszyny], wkrętarki elektrycz-
ne, wkrętarki [maszyny], zszywacze elektryczne, zszywacze 
[maszyny].

(210) 496061 (220) 2019 02 18
(731) WIESIOŁEK WOJCIECH PAWEŁ WWW.WIESIOLEK.EU, 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 tłumaczenia.

(210) 496063 (220) 2019 02 19
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) IRIGATIN
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czysz-
czenia zębów, maści kosmetyczne, 5 produkty farmaceu-
tyczne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje 
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdro-
wotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty 
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, preparaty witami-
nowe, wyroby medyczne do celów leczniczych w postaci 
tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, 
aerozoli.

(210) 496074 (220) 2019 02 19
(731) BAŁUT WIESŁAW FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO- 

-PRODUKCYJNA ROZKWIT, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MASTERCUT PRO

(531) 26.04.05, 26.04.18, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.06, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.12

(510), (511) 7 maszyny ogrodnicze.

(210) 496076 (220) 2019 02 19
(731) DERMOTECH BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRO XN

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.25
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, mydła, kosmetyki, płyny 
do pielęgnacji włosów, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 
kremy kosmetyczne, maseczki kosmetyczne, mleczka ko-
smetyczne, płyny kosmetyczne, toniki kosmetyczne, zestawy 
kosmetyków, 44 usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi, 
doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo świadczone 
za pomocą Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, 
konsultacje dotyczące kosmetyków, zabiegi kosmetyczne 
na ciało, twarz i włosy.

(210) 496078 (220) 2019 02 19
(731) MDD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FESTIWAL SMAKÓW FOODTRUCKÓW

(531) 18.01.08, 18.01.23, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi spor-
towe i kulturalne.

(210) 496086 (220) 2019 02 19
(731) ADAMCZYK JANUSZ ROYAL JEWELLERS, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RJ

(531) 17.02.04, 24.09.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.11
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
w związku z biżuterią.

(210) 496087 (220) 2019 02 19
(731) OPUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OFILTRO
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(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08
(510), (511) 11 filtry do oczyszczaczy powietrza, filtry do na-
wilżaczy powietrza.

(210) 496091 (220) 2019 02 19
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SutriProtect
(510), (511) 3 kosmetyki ochronne, kosmetyczne preparaty 
do higieny, 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy die-
ty, żywność dietetyczna do celów medycznych, żywność 
do celów medycznych, preparaty do celów medycznych, 
maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, aerozole do celów 
medycznych, krople do celów medycznych, plastry do ce-
lów medycznych, materiały opatrunkowe, kompresy do ce-
lów medycznych, środki i preparaty higieniczne do celów 
medycznych.

(210) 496092 (220) 2019 02 19
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) AROMACTIST
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czysz-
czenia zębów, maści kosmetyczne, 5 produkty farmaceu-
tyczne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje 
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdro-
wotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty 
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, preparaty witaminowe, 
wyroby medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, 
kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli.

(210) 496095 (220) 2019 02 19
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

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

(210) 496099 (220) 2019 02 19
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

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

(210) 496112 (220) 2019 02 19
(731) PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARMENIAN YEREV

(531) 25.01.05, 25.01.15, 26.01.04, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15, 
26.04.02, 26.04.07, 26.04.18, 25.01.05

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

(210) 496124 (220) 2019 02 19
(731) Estarta Solutions Private Shareholding Company, 

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

(531) 24.17.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 42 opracowywanie rozwiązań w zakresie aplikacji 
komputerowych, opracowywanie rozwiązań w zakresie oprogra-
mowania dla dostawców usług internetowych oraz odbiorców 
usług internetowych, inżynieria techniczna, usługi w zakresie 
inspekcji technicznych, usługi w zakresie badań technicznych, 
doradztwo techniczne w zakresie użytkowania komputerów, 
opracowywanie sprzętu komputerowego, opracowywanie 
oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie sieci kom-
puterowych, konsultacje w zakresie programowania komputero-
wego, instalacja oprogramowania komputerowego, konsultacje 
w zakresie komputerów, usługi diagnostyki komputerowej, kon-
sultacje w zakresie technologii komputerowych, usługi w zakresie 
konfiguracji sieci komputerowych, monitoring systemów siecio-
wych, projektowanie sieci komputerowych dla innych, projek-
towanie oprogramowania, usługi konserwacji oprogramowania, 
usługi w zakresie integracji systemów komputerowych, konsul-
tacje w zakresie integracji systemów komputerowych, opraco-
wywanie oprogramowania komputerowego dla celów logi-
styki, zarządzania łańcuchem dostaw oraz portali dla e-biznesu, 
umożliwianie czasowego użytkowania oprogramowania on-line, 
nie do pobrania, dla celów przetwarzania płatności elektronicz-
nych, usługi w zakresie bezpieczeństwa danych, usługi w zakre-
sie bezpieczeństwa, ochrony i przywracania dotyczące techniki 
informatycznej, usługi w zakresie zabezpieczania komputerów 
przed nieuprawnionym dostępem do sieci, usługi uaktualniania 
oprogramowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa 
komputerów i prewencji ryzyka, usługi administrowania serwe-
rami, usługi w zakresie zapór sieciowych, opracowywanie opro-
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gramowania komputerowego do użytku z systemami przełą-
czającymi sterowanymi komputerowo, projektowanie i rozwój 
bezprzewodowych sieci komputerowych.

(210) 496130 (220) 2019 02 19
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYROP ISLANDZKI

(531) 06.01.02, 06.01.04, 06.19.09, 06.19.11, 06.19.13, 26.04.05, 
26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 26.13.25, 29.01.15

(510), (511) 5 syropy z porostów islandzkich na kaszel, na in-
fekcję gardła.

(210) 496131 (220) 2019 02 19
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYROP ISLANDZKI

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 06.01.02, 
06.01.04, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 5 syrop z porostów islandzkich na kaszel, na in-
fekcję gardła.

(210) 496142 (220) 2019 02 20
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) (znak słowny)
(540) dropiCe
(510), (511) 5 leki dla ludzi, produkty i preparaty farmaceu-
tyczne, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze 
przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środ-
ki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, 
suplementy dietetyczne i odżywcze, odżywki do celów 
leczniczych, żywność dla niemowląt, dodatki witaminowe 
i mineralne, musujące tabletki witaminowe, napoje wita-
minizowane, preparaty multiwitaminowe, preparaty prze-
ciwwirusowe, preparaty witaminowe w postaci suplemen-
tów diety, mineralne suplementy diety dla ludzi, witaminy 
i preparaty witaminowe, zioła lecznicze, drażetki [lekarstwa], 
guma do żucia do celów medycznych, żelki witaminowe.

(210) 496161 (220) 2019 02 20
(731) WILLA WIN JAROCKI KWIATKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, 

Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) manufaktura wina

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 
11.03.01, 11.03.02, 19.07.01, 26.11.05, 26.11.12, 11.01.14, 
15.07.01, 15.07.15, 19.08.02

(510), (511) 25 odzież, 32 piwo i produkty piwowarskie, 
33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 496172 (220) 2019 02 20
(731) TACHO-KONTROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włoszczowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TACHO KONTROL

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 26.11.01, 26.11.05, 
26.11.08, 26.11.10, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.15, 03.11.09, 
03.11.24

(510), (511) 35 rachunkowość, księgowość i audyt, pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzenie 
księgowości przedsiębiorstwa, doradztwo w zarządzaniu 
biznesowym w dziedzinie transportu i dostaw, doradztwo 
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej.

(210) 496174 (220) 2019 02 20
(731) MYLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sulejówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLIŻEJ NATURY

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 05.03.11, 
05.03.13, 05.03.14, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18

(510), (511) 3 balsam do ciała, balsam odżywczy, balsamy 
do celów kosmetycznych, balsamy do opalania [kosmetyki], 
balsamy do rąk, balsamy do rąk nielecznicze, balsamy do re-
dukcji cellulitu, balsamy do ust, balsamy do włosów, balsamy 
oczyszczające, balsamy, inne niż do celów medycznych, bal-
samy po opalaniu, błyszczyki do ust [kosmetyki], chusteczki 
jednorazowe nasączone mieszankami oczyszczającymi 
do twarzy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, chus-
teczki nasączone preparatem do oczyszczania skóry, chus-
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teczki pielęgnacyjne dla niemowląt, chusteczki nawilżane 
do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki nasą-
czone preparatami do usuwania makijażu, detergenty, dez-
odoranty, dezodoranty dla ludzi, dezodoranty dla ludzi 
i zwierząt, dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne], dez-
odoranty do pielęgnacji ciała, dezodoranty i antyperspiranty, 
emulsje do ciała, emulsje chroniące przed promieniowaniem 
słonecznym, emulsje [balsamy] do ochrony przeciwsłonecz-
nej, emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, emulsje 
do twarzy [do użytku kosmetycznego], emulsje do wzmac-
niania paznokci, emulsje na dzień, emulsje po goleniu, emul-
sje do depilacji, emulsje wygładzające do skóry, emulsje z fil-
trem przeciwsłonecznym [do użytku kosmetycznego], kom-
paktowe kosmetyki do makijażu, kolorowe kosmetyki 
do oczu, kolorowe kosmetyki dla dzieci, korektor do twarzy, 
korektory do plam i wyprysków, korektory [kosmetyki], ko-
rektory pod oczy, kosmetyczne emulsje do opalania, kosme-
tyczne kredki do oczu, kosmetyczne peelingi do ciała, ko-
smetyczne płyny do włosów, kosmetyczne preparaty fryzjer-
skie, kosmetyczne pudry do twarzy, kosmetyczne środki na-
wilżające, kosmetyczne żele pod oczy, kosmetyki, kosmetyki 
brązująco-opalizujące, kosmetyki blokujące promieniowanie 
słoneczne, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki dla zwierząt, ko-
smetyki do brwi, kosmetyki do cery zmarszczkowej, kosme-
tyki do makijażu, kosmetyki do makijażu do kompaktów, ko-
smetyki do makijażu skóry, kosmetyki do makijażu twarzy, 
kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki do paznokci, kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosme-
tyki do rzęs, kosmetyki do samoopalania, kosmetyki do sto-
sowania na skórę, kosmetyki do ust, kosmetyki do użytku 
osobistego, kosmetyki do włosów, kosmetyki funkcjonalne, 
kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki kolorowe, ko-
smetyki koloryzujące do skóry, kosmetyki naturalne, kosme-
tyki nielecznicze, kosmetyki organiczne, kosmetyki nielecz-
nicze i preparaty toaletowe, kosmetyki przeznaczone do su-
chej skóry, kosmetyki upiększające, kosmetyki w formie mle-
czek, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w formie 
sproszkowanej [pudry], kosmetyki w formie żeli, kosmetyki 
w gotowych zestawach, kosmetyki w postaci cieni do po-
wiek, kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki w postaci pły-
nów, kosmetyki w postaci różu, kosmetyki zawierające kera-
tynę, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, kosmetyki 
zawierające pantenol, kostki mydła do czyszczenia do użytku 
domowego, kostki mydła do mycia ciała, kredki do makijażu, 
kredki do makijażu oczu, kredki do oczu, kredki do oczu 
w płynie, kredki do powiek, kredki do ust, krem bazowy, 
krem chłodzący [cold cream], inny niż do celów medycznych, 
krem do jasnej karnacji, krem do opalania dla niemowląt, 
krem do rąk, krem do skórek wokół paznokci, krem do twa-
rzy, krem do włosów, krem na odparzenia pieluszkowe [nie-
leczniczy], krem pod oczy, krem przeciwzmarszczkowy, 
krem z retinolem do celów kosmetycznych, kremowe mydło 
do ciała, kremy BB, kremy chłodzące do użytku kosmetycz-
nego, kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], kremy 
dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy dla niemowląt 
[nielecznicze], kremy do aromaterapii, kremy do ciała [ko-
smetyki], kremy do depilacji, kremy do demakijażu, kremy 
do golenia, kremy do jasnej karnacji [do użytku kosmetycz-
nego], kremy do masażu, nie do celów leczniczych, kremy 
do mycia, kremy do oczyszczania skóry, kremy do oczyszcza-
nia skóry [nielecznicze], kremy do odżywiania skóry do celów 
kosmetycznych, kremy do opalania, kremy do opalania skóry, 
kremy do paznokci, kremy do pielęgnacji skóry, inne niż 
do użytku medycznego, kremy do pielęgnacji skóry [kosme-
tyki], kremy do pielęgnacji skóry na bazie końskiego oleju, 
kremy do pielęgnacji włosów, kremy do redukcji cellulitu, 
kremy do rozjaśniania skóry, kremy do skóry, kremy do skóry 

[nielecznicze], kremy do twarzy, kremy do twarzy do użytku 
kosmetycznego, kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy 
do twarzy [kosmetyki], kremy do usuwania owłosienia, kre-
my do utrwalania fryzury, kremy do włosów, kremy, emulsje 
i żele nawilżające, kremy i balsamy do opalania, kremy i balsa-
my kosmetyczne, kremy kojące do użytku kosmetycznego, 
kremy konserwujące do skóry, kremy korygujące, kremy ko-
smetyczne, kremy kosmetyczne do rąk, kremy kosmetyczne 
do skóry suchej, kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry 
wokół oczu, kremy kosmetyczne odżywcze, kremy na dzień, 
kremy na noc [kosmetyki], kremy nawilżające, kremy nawilża-
jące do użytku kosmetycznego, kremy nawilżające po gole-
niu, kremy nielecznicze, kremy ochronne, kremy ochronne 
do włosów, kremy oczyszczające, kremy odżywcze, kremy 
odżywcze nielecznicze, kremy perfumowane, kremy ujędr-
niające skórę, kremy tonizujące [kosmetyki], kremy samoopa-
lające [kosmetyki], kremy redukujące plamy starcze, kremy 
przed goleniem, kremy przeciwzmarszczkowe, kremy prze-
ciw piegom, kremy przeciw starzeniu się skóry, kremy pod 
prysznic, kremy po opalaniu [do użytku kosmetycznego], 
kremy po goleniu, kremy pielęgnacyjne do włosów, kremy 
wybielające do skóry, kremy z filtrem przeciwsłonecznym, 
kremy złuszczające, nielecznicze kryształki do kąpieli, krysz-
tałki do kąpieli, kule do kąpieli nasączone kosmetykami, olej-
kami i barwnikami, lakier do celów kosmetycznych, lakier 
do włosów, lakiery do paznokci, lakier do paznokci do celów 
kosmetycznych, maści do celów kosmetycznych, preparaty 
do makijażu, puder do makijażu, maseczki do ciała, maści 
[nielecznicze], maseczki do ciała w kremie, maseczki do rąk 
do pielęgnacji skóry, maseczki do skóry [kosmetyki], masecz-
ki do stóp do pielęgnacji skóry, maseczki do twarzy, masecz-
ki do stylizacji włosów, maseczki do twarzy, do celów toale-
towych, maseczki do twarzy i ciała, maseczki do włosów, 
maseczki nawilżające, maseczki nawilżające do skóry, ma-
seczki oczyszczające, maseczki upiększające do twarzy, ma-
seczki z glinki do skóry, maska do ciała w proszku [do użytku 
kosmetycznego], maseczki zwężające pory stosowane jako 
kosmetyki, maski do ciała w płynie [do użytku kosmetyczne-
go], maski do pielęgnacji włosów, maski do twarzy, maski 
kosmetyczne, masła do twarzy, masła do twarzy i ciała, masło 
do ciała, masło do rąk i ciała, materiały na powłoki do pa-
znokci u rąk, mgiełki do ciała, mieszanki do pielęgnacji skóry 
po wystawieniu na działanie promieni słonecznych, mie-
szanki do rozjaśniania skóry [kosmetyki], mleczka do ciała, 
mleczka do ciała dla niemowląt, mleczka do demakijażu, 
mleczka do opalania [kosmetyki], mleczka do pielęgnacji 
skóry, mleczka kosmetyczne, mleczka nawilżające, mleczka 
oczyszczające do pielęgnacji skóry, mleczko do demakijażu, 
mleczko do rąk, mleczko kąpielowe, mleczko kosmetyczne, 
mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko 
oczyszczające do twarzy, mleczko oczyszczające do celów 
kosmetycznych, mleczko po opalaniu, mleczko po goleniu, 
mus do pielęgnacji skóry, musująca piana do kąpieli, mydeł-
ka, mydła, mydła do pielęgnacji ciała, mydła do prania, mydła 
do rąk, mydła do twarzy, mydła do użytku osobistego, mydła 
do użytku domowego, mydła granulowane, mydła i żele, 
mydła kosmetyczne, mydła nielecznicze, mydła perfumowa-
ne, mydła przeciwpotowe do stóp, mydła robione ręcznie, 
mydła toaletowe, mydła w kremie, mydła w kremie do mycia, 
mydła w kostce, mydła w płynie, mydła w płynie do kąpieli, 
mydła w płynie do rąk i twarzy, mydła w postaci żelu, mydła 
w żelu, mydło alkaliczne, mydło aloesowe, mydło [detergent], 
mydło dezodoryzujące, mydło do golenia, mydło do kąpieli, 
mydło do skóry, mydło migdałowe, mydło niewymagające 
użycia wody, mydło perfumowane, mydło pielęgnacyjne, 
mydło pod prysznic, mydło w listkach do użytku osobistego, 
mydło w płynie do kąpieli stóp, nasączone chusteczki 
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do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], nasą-
czone chusteczki do użytku kosmetycznego, nawilżające 
balsamy do ciała [kosmetyki], nawilżające balsamy do skóry 
[kosmetyki], nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], nawil-
żane chusteczki kosmetyczne, nawilżane chusteczki nasą-
czone balsamem kosmetycznym, nawilżane chusteczki na-
sączone środkiem oczyszczającym, nawilżane odświeżające 
chusteczki kosmetyczne, nawilżane ręczniki papierowe 
do rąk nasączane balsamem kosmetycznym, nielecznicze 
balsamy, nielecznicze balsamy do skóry, nielecznicze balsa-
my do stóp, nielecznicze balsamy do ust, nielecznicze kon-
centraty do kąpieli, nielecznicze kremy do ciała, nielecznicze 
kremy do kąpieli, nielecznicze kremy do kuracji skóry głowy, 
nielecznicze kremy do skóry, nielecznicze kremy do stóp, nie-
lecznicze kremy oczyszczające, nielecznicze kremy pod 
oczy, nielecznicze kuracje do skóry głowy, nielecznicze 
mleczka, nielecznicze mleczka do skóry, nielecznicze mydła 
toaletowe, nielecznicze olejki do rąk, nielecznicze olejki pod 
prysznic, nielecznicze pasty do zębów, nielecznicze peelingi 
do twarzy, nielecznicze perełki do kąpieli, nielecznicze pianki 
do kąpieli, nielecznicze płukanki do irygacji, nielecznicze płu-
kanki stomatologiczne, nielecznicze płyny do kąpieli, nie-
lecznicze płyny do płukania ust, nielecznicze płyny 
do oczyszczania skóry, nielecznicze płyny do włosów, nie-
lecznicze płyny stymulujące do skóry, nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji stóp, nieleczni-
cze preparaty do pielęgnacji włosów do celów kosmetycz-
nych, nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze prepa-
raty do łagodzenia oparzeń słonecznych, nielecznicze pre-
paraty do namaczania stóp, nielecznicze preparaty do pielę-
gnacji ciała, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, nie-
lecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze produkty 
do pielęgnacji niemowląt, nielecznicze produkty do pielę-
gnacji twarzy, nielecznicze produkty ochronne do ust, nie-
lecznicze produkty powlekające usta, nielecznicze produkty 
toaletowe, nielecznicze proszki do kąpieli, nielecznicze se-
rum do skóry, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze środ-
ki do namaczania ciała, nielecznicze środki nawilżające, nie-
lecznicze środki oczyszczające w kremie, nielecznicze szam-
pony do włosów, nieleczniczy krem do twarzy, nielecznicze 
żele do kąpieli, nieleczniczy krem na wysypkę pieluszkową, 
nieleczniczy puder do ciała, nieleczniczy puder do twarzy, 
niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej dla zwierząt, 
niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej, niemedyczne 
preparaty do kąpieli, oczyszczające maseczki do twarzy, od-
świeżacze do skóry, odżywka do włosów dla dzieci, odżywki 
do paznokci, odżywki do skórek wokół paznokci, odżywki 
do skóry głowy w formie sprayu, odżywki do ust, odżywki 
do włosów, odżywki do włosów dla niemowląt, odżywki 
do włosów w kostce, odżywki nawilżające do włosów, od-
żywki pielęgnacyjne do włosów, odżywki stosowane na wło-
sy, odżywki utwardzające do paznokci [kosmetyki], olejek 
do kąpieli, olejek do skórek wokół paznokci, olejek do układa-
nia włosów, olejek do włosów, olejek ułatwiający czesanie, 
olejki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], olej-
ki do celów kosmetycznych, olejki do ciała i twarzy, olejki 
do ciała [kosmetyki], olejki do kąpieli do celów kosmetycz-
nych, olejki do kąpieli i pod prysznic [nielecznicze], olejki 
do kąpieli nielecznicze, olejki do masażu, olejki do masażu 
ciała, olejki do masażu, nielecznicze, olejki do masażu twarzy, 
olejki do odżywiania włosów, olejki do opalania do celów ko-
smetycznych, olejki do opalania [kosmetyki], olejki do pielę-
gnacji skóry [kosmetyki], olejki do pielęgnacji skóry [nielecz-
nicze], olejki i płyny do masażu, olejki kąpielowe do pielę-
gnacji włosów, olejki kosmetyczne do naskórka, olejki natu-
ralne do celów kosmetycznych, olejki nielecznicze, olejki 

oczyszczające, olejki perfumowane do pielęgnacji skóry, 
olejki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycz-
nych, olejki po opalaniu [kosmetyki], opakowania uzupełnia-
jące do dozowników, zawierające produkty do mycia ciała, 
opakowania uzupełniające do dozowników zawierające 
krem do twarzy, opakowania uzupełniające do dozowników 
żelu pod prysznic, opakowania uzupełniające do dozowni-
ków kosmetyków, opakowania uzupełniające do dozowni-
ków zawierające szampon, opakowania uzupełniające 
do dozowników, zawierające produkty do utrwalania wło-
sów, opakowania uzupełniające do dozowników, zawierają-
ce mydło do rąk, palety błyszczyków do ust, palety cieni 
do powiek, peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, 
peelingi do twarzy [kosmetyki], peeling do stóp, peelingi 
złuszczające do ciała, peelingi złuszczające do stóp, peelingi 
złuszczające do rąk, peelingi złuszczające do twarzy, perełki 
zawierające kosmetyki do kąpieli, pianka do czyszczenia, pia-
na do kąpieli, pianka do golenia, pianka do kąpieli dla nie-
mowląt, pianka do stylizacji, pianka do włosów, pianki [ko-
smetyki], pianki ochronne do włosów, pianki oczyszczające, 
pianki oczyszczające do skóry, pianki pod prysznic, pianki 
[przybory toaletowe] do stylizacji włosów, piany do kąpieli, 
pieniące się żele do kąpieli, pieniące się płyny do kąpieli, płat-
ki kąpielowe, płukanki do oczu, nie do celów medycznych, 
płukanki do włosów [do użytku kosmetycznego], płukanki 
do włosów [szampon z odżywką], płyn do czyszczenia zę-
bów, płyn do golenia, płyn do kąpieli, płyn do mycia naczyń, 
płyn do twarzy, płyn tonizujący do twarzy, ciała i rąk, płynne 
kremy [kosmetyki], płyny do demakijażu, płyny do kąpieli 
w pianie, płyny do kąpieli w pianie dla niemowląt, płyny 
do kuracji wzmacniających włosy, płyny do mycia, płyny 
do mycia twarzy [kosmetyki], płyny do oczu, płyny do oczysz-
czania skóry, płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny 
do pielęgnacji twarzy i ciała, płyny do pielęgnacji włosów, 
płyny do płukania jamy ustnej, płyny do płukania jamy ust-
nej, nie do użytku medycznego, płyny do płukania ust do ce-
lów niemedycznych, płyny do przemywania pochwy do hi-
gieny intymnej lub dezodoryzacji, płyny do stóp nieleczni-
cze, płyny do twarzy [kosmetyki], płyny do włosów, płyny 
do włosów i ciała, płyny kosmetyczne do demakijażu, 
płyny kosmetyczne przed goleniem, płyny ochronne 
do włosów, płyny oczyszczające, płyny pielęgnacyjne, 
płyny pielęgnacyjne do włosów, płyny redukujące 
zmarszczki wokół oczu, płyny po goleniu, podkład do ma-
kijażu, podkład w kremie, podkłady do lakierów do pa-
znokci, podkłady do makijażu, podkłady do paznokci [ko-
smetyki], podkłady kosmetyczne do twarzy, pomadki 
do ust, pomady do celów kosmetycznych, pomady 
do włosów, preparaty blokujące promieniowanie słonecz-
ne, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [ko-
smetyki], preparaty czyszczące do użytku osobistego, 
preparaty czyszczące, którymi nasączone są myjki, prepa-
raty czyszczące w postaci pianek, preparaty do czyszcze-
nia zębów, preparaty do czyszczenia nosa do celów higieny 
osobistej, preparaty do demakijażu, preparaty do demakija-
żu oczu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, prepa-
raty do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli, preparaty 
do kąpieli i pod prysznic, preparaty do kąpieli nie zawierające 
substancji leczniczych, preparaty do kąpieli, nielecznicze, 
preparaty do kąpieli w pianie, preparaty do koloryzacji wło-
sów, preparaty do kuracji paznokci, preparaty do kręcenia 
włosów, preparaty do kuracji włosów, preparaty do makijażu 
twarzy i ciała, preparaty do mycia do użytku domowego, 
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do mycia 
rąk, preparaty do mycia włosów, preparaty do ochrony prze-
ciwsłonecznej, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej [ko-
smetyczne], preparaty do ochrony przeciwsłonecznej 
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do użytku kosmetycznego, preparaty do ochrony włosów 
przed słońcem, preparaty do pielęgnacji zębów, preparaty 
do pedicure, preparaty do pielęgnacji skóry usuwające 
zmarszczki, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty 
do pielęgnacji tkanin, preparaty do pielęgnacji włosów, pre-
paraty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty 
do pielęgnacji brody, preparaty do pielęgnacji skóry, prepa-
raty do rozjaśniania skóry, preparaty do samoopalania [ko-
smetyki], preparaty do stosowania przed goleniem, prepara-
ty do układania włosów, preparaty do włosów, preparaty 
do wzmacniania paznokci, preparaty fitokosmetyczne, pre-
paraty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty ko-
lagenowe do zastosowań kosmetycznych, preparaty kolory-
zujące do celów kosmetycznych, preparaty koloryzujące 
do brwi, preparaty kosmetyczne chroniące przed promienio-
waniem słonecznym, preparaty kosmetyczne do złuszczania 
naskórka, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty ko-
smetyczne do odchudzania, preparaty kosmetyczne 
do oczyszczania skóry, preparaty kosmetyczne do przyspie-
szania schnięcia lakieru na paznokciach, preparaty kosme-
tyczne do włosów i skóry głowy, preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do pod prysz-
nic, preparaty kosmetyczne do kąpieli i prysznicowe, prepa-
raty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, preparaty kosme-
tyczne do twarzy, preparaty kosmetyczne do odnowy skóry, 
preparaty kosmetyczne do skóry suchej, do stosowania 
w ciąży, preparaty kosmetyczne do ujędrniania biustu, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, preparaty kosme-
tyczne do samoopalania, preparaty kosmetyczne minima-
lizujące zmarszczki do użytku miejscowego na twarzy, 
preparaty kosmetyczne o działaniu wyszczuplającym, 
preparaty kosmetyczne po goleniu, preparaty kosmetycz-
ne powstrzymujące odrastanie owłosienia, preparaty ko-
smetyczne wspomagające odchudzanie, preparaty ko-
smetyczne zabezpieczające skórę przed oparzeniem sło-
necznym, preparaty likwidujące opuchliznę i cienie pod 
oczami, preparaty myjące, preparaty myjące do użytku 
osobistego, preparaty nabłyszczające do włosów, prepa-
raty nawilżające do ciała, preparaty nawilżające [kosme-
tyczne], preparaty nielecznicze do oczyszczania skóry, 
preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, pre-
paraty odżywcze do włosów, preparaty odżywiające skó-
rę, preparaty pielęgnacyjne spowalniające proces starze-
nia się skóry, preparaty po opalaniu, do celów kosmetycz-
nych, preparaty pod prysznic, preparaty przeciwpotne, 
preparaty przeciwsłoneczne, preparaty samoopalające 
[kosmetyki], preparaty ściągające do celów kosmetycz-
nych, preparaty ścierne do ciała, preparaty toaletowe, pre-
paraty w aerozolu do stosowania miejscowego na skórę 
do celów kosmetycznych, preparaty wygładzające i pro-
stujące włosy, preparaty złuszczające do oczyszczania 
skóry [peelingi], preparaty złuszczające do pielęgnacji 
skóry [peelingi], preparaty złuszczające do twarzy do użyt-
ku kosmetycznego, preparaty zmiękczające [kosmetyki], 
produkty do makijażu do twarzy i ciała, produkty do my-
cia rąk, produkty do ochrony farbowanych włosów, pro-
dukty do pielęgnacji farbowanych włosów, produkty 
do usuwania farby z włosów, produkty do zapobiegania 
wypadaniu włosów do użytku kosmetycznego, produkty 
kolorowe do policzków, produkty kosmetyczne do ochro-
ny ust, produkty kosmetyczne w postaci aerozolu do pie-
lęgnacji skóry, produkty poprawiające teksturę skóry, pro-
dukty powlekające usta [kosmetyki], produkty przeciwsło-
neczne do ust [kosmetyki], produkty utrwalające do wło-
sów, produkty wodoodporne z filtrem przeciwsłonecz-
nym, produkty z mydła, przeciwpotowe mydła, puder dla 

niemowląt, serum do celów kosmetycznych, serum 
do pielęgnacji włosów, serum do twarzy do celów kosme-
tycznych, serum do układania włosów, serum do włosów, 
serum pielęgnacyjne, serum zapobiegające starzeniu się, 
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, sole do ką-
pieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, sole 
pod prysznic, nie do celów medycznych, spraye do ciała, 
spraye do ciała [nielecznicze], środek do mycia rąk, środki 
depilujące, środki do czyszczenia rąk, środki do czyszcze-
nia zębów, środki do demakijażu oczu, środki do demaki-
jażu, środki do makijażu oczu, środki do mikrodermabra-
zji, środki do mycia rąk, środki do mycia zębów, środki 
do namaczania do kąpieli do użytku kosmetycznego, 
środki do nawilżania włosów, środki do oczyszczania skó-
ry twarzy [kosmetyki], środki do pielęgnacji włosów, środ-
ki do usuwania makijażu, środki do usuwania paznokci 
żelowych, środki do usuwania skórek wokół paznokci, 
środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], środki nawilża-
jące [kosmetyki], środki nawilżające po opalaniu, środki 
nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmety-
ki, środki nawilżające przeciwdziałające starzeniu się skóry, 
środki oczyszczające do skóry [nielecznicze], środki 
oczyszczające skórę, środki toaletowe, środki wyszczupla-
jące [kosmetyki], inne niż do celów medycznych, środki 
zmiękczające skórę [emolienty], środki zmiękczające skórę 
[nielecznicze], środki zmiękczające skórki przy paznok-
ciach, suche szampony, szampon do włosów, szampon 
w piance dla niemowląt, szampony, szampony dla nie-
mowląt, szampony do ciała, szampony do użytku osobi-
stego, szampony do włosów dla ludzi, szampony przeciw-
łupieżowe, nie do celów leczniczych, szampony nieleczni-
cze, szampony przeciwłupieżowe, szampony w kostkach, 
szampony z odżywką do włosów, szampony zmiękczają-
ce, szminki blokujące promieniowanie słoneczne [kosme-
tyki], szminki do ust, szminki w kremie do ust, toniki 
do skóry, toniki do skóry nielecznicze, toniki do twarzy 
[kosmetyki], toniki do użytku kosmetycznego, toniki ko-
smetyczne do ciała, toniki [kosmetyki], toniki kosmetycz-
ne do twarzy, wielofunkcyjne preparaty kosmetyczne 
do skóry, wody mineralne w sprayu do celów kosmetycz-
nych, woski do depilacji, woski do masażu, wzmacniające 
preparaty kosmetyczne do ujędrniania skóry, żel do kąpie-
li, żel do paznokci, żel po goleniu, żel pod prysznic i do ką-
pieli, żel z aloesem do celów kosmetycznych, żele do ciała, 
żele do czyszczenia zębów, żele do demakijażu, żele 
do golenia, żele do kąpieli i pod prysznic nie do celów 
medycznych, żele do masażu, inne niż do celów medycz-
nych, żele do opalania, żele do rąk, żele do twarzy, żele 
do stylizacji włosów, żele do twarzy i ciała [kosmetyki], 
żele do utrwalania fryzury, żele do użytku kosmetyczne-
go, żele do włosów, żele do wybielania zębów, żele 
ochronne do włosów, żele nawilżające [kosmetyki], żele 
oczyszczające, żele opóźniające starzenie, żele po opala-
niu [kosmetyki], żele pod oczy, żele w sprayu do układania 
włosów, żele pod prysznic, żelowe maseczki na oczy, żelo-
we płatki pod oczy do celów kosmetycznych, zestawy 
do makijażu, zestawy do golenia, składające się z kremu 
do golenia i wody po goleniu, zestawy kosmetyków, ze-
stawy produktów do higieny jamy ustnej, zioła do kąpieli, 
5 preparaty dermatologiczne, farmaceutyczne substancje 
dermatologiczne, farmaceutyczne produkty dermatolo-
giczne, kremy do użytku dermatologicznego, żele 
do użytku dermatologicznego, przeciwgrzybicze prepa-
raty dermatologiczne do paznokci, środki antymikrobowe 
do użytku dermatologicznego, preparaty farmaceutyczne 
do użytku w dermatologii, maści lecznicze do leczenia 
schorzeń dermatologicznych, środki przeciwdrobnoustro-
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jowe pochodzenia naturalnego do użytku dermatologicz-
nego, lecznicze kremy do skóry, farmaceutyczne płyny 
do skóry, płyny medyczne do skóry, toniki do skóry [lecz-
nicze], wypełnienia skóry do wstrzykiwania, kremy leczni-
cze do pielęgnacji skóry, płyny do pielęgnacji skóry [lecz-
nicze], lecznicze kuracje do skóry głowy, kremy lecznicze 
do ochrony skóry, lecznicze preparaty do leczenia skóry, 
maści lecznicze do stosowania na skórę, kremy do pielę-
gnacji skóry do użytku medycznego, preparaty czyszczą-
ce do skóry do użytku medycznego, preparaty farmaceu-
tyczne do nawilżania skóry podczas ciąży, środki odstra-
szające komary do nakładania na skórę, preparaty farma-
ceutyczne do leczenia suchej skóry spowodowanej ciążą, 
antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, 
spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania 
na skórę, produkty i preparaty farmaceutyczne przeciw 
wysuszeniu skóry spowodowanemu ciążą, produkty i pre-
paraty farmaceutyczne do nawilżania skóry w trakcie ciąży, 
preparaty farmaceutyczne do zapobiegania powstawaniu 
skaz na skórze podczas ciąży, produkty i preparaty farma-
ceutyczne zapobiegające wypryskom skórnym w trakcie 
ciąży, preparaty medyczne, preparaty grzybobójcze 
do użytku medycznego.

(210) 496177 (220) 2019 02 20
(731) MYLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sulejówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cutis mini derm

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10, 
27.05.19, 05.03.07, 05.03.11, 05.03.14

(510), (511) 3 balsam do ciała, balsam odżywczy, balsamy 
do celów kosmetycznych, balsamy do opalania [kosmetyki], 
balsamy do rąk, balsamy do rąk nielecznicze, balsamy do re-
dukcji cellulitu, balsamy do ust, balsamy do włosów, balsamy 
oczyszczające, balsamy, inne niż do celów medycznych, bal-
samy po opalaniu, błyszczyki do ust [kosmetyki], chus-
teczki jednorazowe nasączone mieszankami oczyszczają-
cymi do twarzy, chusteczki nasączane płynami kosmetycz-
nymi, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, 
chusteczki nasączone preparatem do oczyszczania skóry, 
chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, chusteczki nawilża-
ne do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki na-
sączone preparatami do usuwania makijażu, detergenty, 
dezodoranty, dezodoranty dla ludzi, dezodoranty dla ludzi 
i zwierząt, dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne], dez-
odoranty do pielęgnacji ciała, dezodoranty i antyperspiranty, 
emulsje do ciała, emulsje chroniące przed promieniowaniem 
słonecznym, emulsje [balsamy] do ochrony przeciwsłonecz-
nej, emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, emulsje 
do twarzy [do użytku kosmetycznego], emulsje do wzmac-
niania paznokci, emulsje na dzień, emulsje po goleniu, emul-
sje do depilacji, emulsje wygładzające do skóry, emulsje z fil-
trem przeciwsłonecznym [do użytku kosmetycznego], kom-
paktowe kosmetyki do makijażu, kolorowe kosmetyki 
do oczu, kolorowe kosmetyki dla dzieci, korektor do twarzy, 

korektory do plam i wyprysków, korektory [kosmetyki], ko-
rektory pod oczy, kosmetyczne emulsje do opalania, kosme-
tyczne kredki do oczu, kosmetyczne peelingi do ciała, ko-
smetyczne płyny do włosów, kosmetyczne preparaty fryzjer-
skie, kosmetyczne pudry do twarzy, kosmetyczne środki na-
wilżające, kosmetyczne żele pod oczy, kosmetyki, kosmetyki 
brązująco-opalizujące, kosmetyki blokujące promieniowanie 
słoneczne, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki dla zwierząt, ko-
smetyki do brwi, kosmetyki do cery zmarszczkowej, kosme-
tyki do makijażu, kosmetyki do makijażu do kompaktów, ko-
smetyki do makijażu skóry, kosmetyki do makijażu twarzy, 
kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki do paznokci, kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosme-
tyki do rzęs, kosmetyki do samoopalania, kosmetyki do sto-
sowania na skórę, kosmetyki do ust, kosmetyki do użytku 
osobistego, kosmetyki do włosów, kosmetyki funkcjonalne, 
kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki kolorowe, ko-
smetyki koloryzujące do skóry, kosmetyki naturalne, kosme-
tyki nielecznicze, kosmetyki organiczne, kosmetyki nielecz-
nicze i preparaty toaletowe, kosmetyki przeznaczone do su-
chej skóry, kosmetyki upiększające, kosmetyki w formie mle-
czek, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w formie 
sproszkowanej [pudry], kosmetyki w formie żeli, kosmetyki 
w gotowych zestawach, kosmetyki w postaci cieni do po-
wiek, kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki w postaci pły-
nów, kosmetyki w postaci różu, kosmetyki zawierające kera-
tynę, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, kosmetyki 
zawierające pantenol, kostki mydła do czyszczenia do użytku 
domowego, kostki mydła do mycia ciała, kredki do makijażu, 
kredki do makijażu oczu, kredki do oczu, kredki do oczu 
w płynie, kredki do powiek, kredki do ust, krem bazowy, 
krem chłodzący [cold cream], inny niż do celów medycznych, 
krem do jasnej karnacji, krem do opalania dla niemowląt, 
krem do rąk, krem do skórek wokół paznokci, krem do twa-
rzy, krem do włosów, krem na odparzenia pieluszkowe [nie-
leczniczy], krem pod oczy, krem przeciwzmarszczkowy, 
krem z retinolem do celów kosmetycznych, kremowe mydło 
do ciała, kremy BB, kremy chłodzące do użytku kosmetycz-
nego, kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], kremy 
dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy dla niemowląt 
[nielecznicze], kremy do aromaterapii, kremy do ciała [ko-
smetyki], kremy do depilacji, kremy do demakijażu, kremy 
do golenia, kremy do jasnej karnacji [do użytku kosmetycz-
nego], kremy do masażu, nie do celów leczniczych, kremy 
do mycia, kremy do oczyszczania skóry, kremy do oczyszcza-
nia skóry [nielecznicze], kremy do odżywiania skóry do celów 
kosmetycznych, kremy do opalania, kremy do opalania skóry, 
kremy do paznokci, kremy do pielęgnacji skóry, inne niż 
do użytku medycznego, kremy do pielęgnacji skóry [kosme-
tyki], kremy do pielęgnacji skóry na bazie końskiego oleju, 
kremy do pielęgnacji włosów, kremy do redukcji cellulitu, 
kremy do rozjaśniania skóry, kremy do skóry, kremy do skóry 
[nielecznicze], kremy do twarzy, kremy do twarzy do użytku 
kosmetycznego, kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy 
do twarzy [kosmetyki], kremy do usuwania owłosienia, kre-
my do utrwalania fryzury, kremy do włosów, kremy, emulsje 
i żele nawilżające, kremy i balsamy do opalania, kremy i balsa-
my kosmetyczne, kremy kojące do użytku kosmetycznego, 
kremy konserwujące do skóry, kremy korygujące, kremy ko-
smetyczne, kremy kosmetyczne do rąk, kremy kosmetyczne 
do skóry suchej, kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry 
wokół oczu, kremy kosmetyczne odżywcze, kremy na dzień, 
kremy na noc [kosmetyki], kremy nawilżające, kremy nawilża-
jące do użytku kosmetycznego, kremy nawilżające po gole-
niu, kremy nielecznicze, kremy ochronne, kremy ochronne 
do włosów, kremy oczyszczające, kremy odżywcze, kremy 
odżywcze nielecznicze, kremy perfumowane, kremy ujędr-
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niające skórę, kremy tonizujące [kosmetyki], kremy samoopa-
lające [kosmetyki], kremy redukujące plamy starcze, kremy 
przed goleniem, kremy przeciwzmarszczkowe, kremy prze-
ciw piegom, kremy przeciw starzeniu się skóry, kremy pod 
prysznic, kremy po opalaniu [do użytku kosmetycznego], 
kremy po goleniu, kremy pielęgnacyjne do włosów, kremy 
wybielające do skóry, kremy z filtrem przeciwsłonecznym, 
kremy złuszczające, nielecznicze kryształki do kąpieli, krysz-
tałki do kąpieli, kule do kąpieli nasączone kosmetykami, olej-
kami i barwnikami, lakier do celów kosmetycznych, lakier 
do włosów, lakiery do paznokci, lakier do paznokci do celów 
kosmetycznych, maści do celów kosmetycznych, preparaty 
do makijażu, puder do makijażu, maseczki do ciała, maści 
[nielecznicze], maseczki do ciała w kremie, maseczki do rąk 
do pielęgnacji skóry, maseczki do skóry [kosmetyki], masecz-
ki do stóp do pielęgnacji skóry, maseczki do twarzy, masecz-
ki do stylizacji włosów, maseczki do twarzy, do celów toale-
towych, maseczki do twarzy i ciała, maseczki do włosów, 
maseczki nawilżające, maseczki nawilżające do skóry, ma-
seczki oczyszczające, maseczki upiększające do twarzy, ma-
seczki z glinki do skóry, maska do ciała w proszku [do użytku 
kosmetycznego], maseczki zwężające pory stosowane jako 
kosmetyki, maski do ciała w płynie [do użytku kosmetyczne-
go], maski do pielęgnacji włosów, maski do twarzy, maski 
kosmetyczne, masła do twarzy, masła do twarzy i ciała, masło 
do ciała, masło do rąk i ciała, materiały na powłoki do pa-
znokci u rąk, mgiełki do ciała, mieszanki do pielęgnacji skóry 
po wystawieniu na działanie promieni słonecznych, mie-
szanki do rozjaśniania skóry [kosmetyki], mleczka do ciała, 
mleczka do ciała dla niemowląt, mleczka do demakijażu, 
mleczka do opalania [kosmetyki], mleczka do pielęgnacji 
skóry, mleczka kosmetyczne, mleczka nawilżające, mleczka 
oczyszczające do pielęgnacji skóry, mleczko do demakijażu, 
mleczko do rąk, mleczko kąpielowe, mleczko kosmetyczne, 
mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko 
oczyszczające do twarzy, mleczko oczyszczające do celów 
kosmetycznych, mleczko po opalaniu, mleczko po goleniu, 
mus do pielęgnacji skóry, musująca piana do kąpieli, mydeł-
ka, mydła, mydła do pielęgnacji ciała, mydła do prania, mydła 
do rąk, mydła do twarzy, mydła do użytku osobistego, mydła 
do użytku domowego, mydła granulowane, mydła i żele, 
mydła kosmetyczne, mydła nielecznicze, mydła perfumowa-
ne, mydła przeciwpotowe do stóp, mydła robione ręcznie, 
mydła toaletowe, mydła w kremie, mydła w kremie do mycia, 
mydła w kostce, mydła w płynie, mydła w płynie do kąpieli, 
mydła w płynie do rąk i twarzy, mydła w postaci żelu, mydła 
w żelu, mydło alkaliczne, mydło aloesowe, mydło [detergent], 
mydło dezodoryzujące, mydło do golenia, mydło do kąpieli, 
mydło do skóry, mydło migdałowe, mydło niewymagające 
użycia wody, mydło perfumowane, mydło pielęgnacyjne, 
mydło pod prysznic, mydło w listkach do użytku osobiste-
go, mydło w płynie do kąpieli stóp, nasączone chusteczki 
do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], nasą-
czone chusteczki do użytku kosmetycznego, nawilżające 
balsamy do ciała [kosmetyki], nawilżające balsamy do skó-
ry [kosmetyki], nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], 
nawilżane chusteczki kosmetyczne, nawilżane chusteczki 
nasączone balsamem kosmetycznym, nawilżane chusteczki 
nasączone środkiem oczyszczającym, nawilżane odświeżają-
ce chusteczki kosmetyczne, nawilżane ręczniki papierowe 
do rąk nasączane balsamem kosmetycznym, nielecznicze 
balsamy, nielecznicze balsamy do skóry, nielecznicze balsa-
my do stóp, nielecznicze balsamy do ust, nielecznicze kon-
centraty do kąpieli, nielecznicze kremy do ciała, nielecznicze 
kremy do kąpieli, nielecznicze kremy do kuracji skóry głowy, 
nielecznicze kremy do skóry, nielecznicze kremy do stóp, nie-
lecznicze kremy oczyszczające, nielecznicze kremy pod 

oczy, nielecznicze kuracje do skóry głowy, nielecznicze 
mleczka, nielecznicze mleczka do skóry, nielecznicze mydła 
toaletowe, nielecznicze olejki do rąk, nielecznicze olejki 
pod prysznic, nielecznicze pasty do zębów, nielecznicze 
peelingi do twarzy, nielecznicze perełki do kąpieli, nielecz-
nicze pianki do kąpieli, nielecznicze płukanki do irygacji, nie-
lecznicze płukanki stomatologiczne, nielecznicze płyny 
do kąpieli, nielecznicze płyny do płukania ust, nieleczni-
cze płyny do oczyszczania skóry, nielecznicze płyny 
do włosów, nielecznicze płyny stymulujące do skóry, nie-
lecznicze preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze pre-
paraty do pielęgnacji skóry, nielecznicze preparaty do pielę-
gnacji stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów 
do celów kosmetycznych, nielecznicze preparaty do masa-
żu, nielecznicze preparaty do łagodzenia oparzeń słonecz-
nych, nielecznicze preparaty do namaczania stóp, nieleczni-
cze preparaty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji ust, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecz-
nicze produkty do pielęgnacji niemowląt, nielecznicze pro-
dukty do pielęgnacji twarzy, nielecznicze produkty ochron-
ne do ust, nielecznicze produkty powlekające usta, nielecz-
nicze produkty toaletowe, nielecznicze proszki do kąpieli, 
nielecznicze serum do skóry, nielecznicze sole do kąpieli, 
nielecznicze środki do namaczania ciała, nielecznicze środki 
nawilżające, nielecznicze środki oczyszczające w kremie, nie-
lecznicze szampony do włosów, nieleczniczy krem do twa-
rzy, nielecznicze żele do kąpieli, nieleczniczy krem na wysyp-
kę pieluszkową, nieleczniczy puder do ciała, nieleczniczy 
puder do twarzy, niemedyczne płyny do płukania jamy ust-
nej dla zwierząt, niemedyczne płyny do płukania jamy ust-
nej, niemedyczne preparaty do kąpieli, oczyszczające ma-
seczki do twarzy, odświeżacze do skóry, odżywka do wło-
sów dla dzieci, odżywki do paznokci, odżywki do skórek 
wokół paznokci, odżywki do skóry głowy w formie sprayu, 
odżywki do ust, odżywki do włosów, odżywki do włosów dla 
niemowląt, odżywki do włosów w kostce, odżywki nawilża-
jące do włosów, odżywki pielęgnacyjne do włosów, odżywki 
stosowane na włosy, odżywki utwardzające do paznokci [ko-
smetyki], olejek do kąpieli, olejek do skórek wokół paznokci, 
olejek do układania włosów, olejek do włosów, olejek uła-
twiający czesanie, olejki blokujące promieniowanie słonecz-
ne [kosmetyki], olejki do celów kosmetycznych, olejki do cia-
ła i twarzy, olejki do ciała [kosmetyki], olejki do kąpieli do ce-
lów kosmetycznych, olejki do kąpieli i pod prysznic [nielecz-
nicze], olejki do kąpieli nielecznicze, olejki do masażu, olejki 
do masażu ciała, olejki do masażu, nielecznicze, olejki do ma-
sażu twarzy, olejki do odżywiania włosów, olejki do opalania 
do celów kosmetycznych, olejki do opalania [kosmetyki], 
olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki do pielęgnacji 
skóry [nielecznicze], olejki i płyny do masażu, olejki kąpielo-
we do pielęgnacji włosów, olejki kosmetyczne do naskórka, 
olejki naturalne do celów kosmetycznych, olejki nielecznicze, 
olejki oczyszczające, olejki perfumowane do pielęgnacji skó-
ry, olejki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycz-
nych, olejki po opalaniu [kosmetyki], opakowania uzupełnia-
jące do dozowników, zawierające produkty do mycia ciała, 
opakowania uzupełniające do dozowników zawierające 
krem do twarzy, opakowania uzupełniające do dozowników 
żelu pod prysznic, opakowania uzupełniające do dozowni-
ków kosmetyków, opakowania uzupełniające do dozowni-
ków zawierające szampon, opakowania uzupełniające 
do dozowników, zawierające produkty do utrwalania wło-
sów, opakowania uzupełniające do dozowników, zawierają-
ce mydło do rąk, palety błyszczyków do ust, palety cieni 
do powiek, peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, 
peelingi do twarzy [kosmetyki], peeling do stóp, peelingi 
złuszczające do ciała, peelingi złuszczające do stóp, peelingi 
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złuszczające do rąk, peelingi złuszczające do twarzy, perełki 
zawierające kosmetyki do kąpieli, pianka do czyszczenia, pia-
na do kąpieli, pianka do golenia, pianka do kąpieli dla nie-
mowląt, pianka do stylizacji, pianka do włosów, pianki [ko-
smetyki], pianki ochronne do włosów, pianki oczyszczające, 
pianki oczyszczające do skóry, pianki pod prysznic, pianki 
[przybory toaletowe] do stylizacji włosów, piany do kąpieli, 
pieniące się żele do kąpieli, pieniące się płyny do kąpieli, płat-
ki kąpielowe, płukanki do oczu, nie do celów medycznych, 
płukanki do włosów [do użytku kosmetycznego], płukanki 
do włosów [szampon z odżywką], płyn do czyszczenia zę-
bów, płyn do golenia, płyn do kąpieli, płyn do mycia naczyń, 
płyn do twarzy, płyn tonizujący do twarzy, ciała i rąk, płynne 
kremy [kosmetyki], płyny do demakijażu, płyny do kąpieli 
w pianie, płyny do kąpieli w pianie dla niemowląt, płyny 
do kuracji wzmacniających włosy, płyny do mycia, płyny 
do mycia twarzy [kosmetyki], płyny do oczu, płyny do oczysz-
czania skóry, płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny 
do pielęgnacji twarzy i ciała, płyny do pielęgnacji włosów, 
płyny do płukania jamy ustnej, płyny do płukania jamy ust-
nej, nie do użytku medycznego, płyny do płukania ust do ce-
lów niemedycznych, płyny do przemywania pochwy do hi-
gieny intymnej lub dezodoryzacji, płyny do stóp nieleczni-
cze, płyny do twarzy [kosmetyki], płyny do włosów, płyny 
do włosów i ciała, płyny kosmetyczne do demakijażu, płyny 
kosmetyczne przed goleniem, płyny ochronne do włosów, 
płyny oczyszczające, płyny pielęgnacyjne, płyny pielęgna-
cyjne do włosów, płyny redukujące zmarszczki wokół oczu, 
płyny po goleniu, podkład do makijażu, podkład w kremie, 
podkłady do lakierów do paznokci, podkłady do makijażu, 
podkłady do paznokci [kosmetyki], podkłady kosmetyczne 
do twarzy, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycz-
nych, pomady do włosów, preparaty blokujące promienio-
wanie słoneczne, preparaty blokujące promieniowanie sło-
neczne [kosmetyki], preparaty czyszczące do użytku osobi-
stego, preparaty czyszczące, którymi nasączone są myjki, 
preparaty czyszczące w postaci pianek, preparaty do czysz-
czenia zębów, preparaty do czyszczenia nosa do celów hi-
gieny osobistej, preparaty do demakijażu, preparaty do de-
makijażu oczu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, 
preparaty do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli, prepa-
raty do kąpieli i pod prysznic, preparaty do kąpieli nie zawie-
rające substancji leczniczych, preparaty do kąpieli, nieleczni-
cze, preparaty do kąpieli w pianie, preparaty do koloryzacji 
włosów, preparaty do kuracji paznokci, preparaty do kręce-
nia włosów, preparaty do kuracji włosów, preparaty do maki-
jażu twarzy i ciała, preparaty do mycia do użytku domowe-
go, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do mycia 
rąk, preparaty do mycia włosów, preparaty do ochrony prze-
ciwsłonecznej, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej [ko-
smetyczne], preparaty do ochrony przeciwsłonecznej 
do użytku kosmetycznego, preparaty do ochrony włosów 
przed słońcem, preparaty do pielęgnacji zębów, preparaty 
do pedicure, preparaty do pielęgnacji skóry usuwające 
zmarszczki, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty 
do pielęgnacji tkanin, preparaty do pielęgnacji włosów, pre-
paraty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty 
do pielęgnacji brody, preparaty do pielęgnacji skóry, prepa-
raty do rozjaśniania skóry, preparaty do samoopalania [ko-
smetyki], preparaty do stosowania przed goleniem, prepara-
ty do układania włosów, preparaty do włosów, preparaty 
do wzmacniania paznokci, preparaty fitokosmetyczne, pre-
paraty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty ko-
lagenowe do zastosowań kosmetycznych, preparaty kolory-
zujące do celów kosmetycznych, preparaty koloryzujące 
do brwi, preparaty kosmetyczne chroniące przed promienio-
waniem słonecznym, preparaty kosmetyczne do złuszczania 

naskórka, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty ko-
smetyczne do odchudzania, preparaty kosmetyczne 
do oczyszczania skóry, preparaty kosmetyczne do przyspie-
szania schnięcia lakieru na paznokciach, preparaty kosme-
tyczne do włosów i skóry głowy, preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do pod prysz-
nic, preparaty kosmetyczne do kąpieli i prysznicowe, prepa-
raty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, preparaty kosme-
tyczne do twarzy, preparaty kosmetyczne do odnowy skóry, 
preparaty kosmetyczne do skóry suchej, do stosowania 
w ciąży, preparaty kosmetyczne do ujędrniania biustu, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, preparaty kosme-
tyczne do samoopalania, preparaty kosmetyczne minimali-
zujące zmarszczki do użytku miejscowego na twarzy, prepa-
raty kosmetyczne o działaniu wyszczuplającym, preparaty 
kosmetyczne po goleniu, preparaty kosmetyczne powstrzy-
mujące odrastanie owłosienia, preparaty kosmetyczne 
wspomagające odchudzanie, preparaty kosmetyczne zabez-
pieczające skórę przed oparzeniem słonecznym, preparaty 
likwidujące opuchliznę i cienie pod oczami, preparaty myją-
ce, preparaty myjące do użytku osobistego, preparaty na-
błyszczające do włosów, preparaty nawilżające do ciała, pre-
paraty nawilżające [kosmetyczne], preparaty nielecznicze 
do oczyszczania skóry, preparaty odświeżające oddech 
do higieny osobistej, preparaty odżywcze do włosów, prepa-
raty odżywiające skórę, preparaty pielęgnacyjne spowalnia-
jące proces starzenia się skóry, preparaty po opalaniu, do ce-
lów kosmetycznych, preparaty pod prysznic, preparaty prze-
ciwpotne, preparaty przeciwsłoneczne, preparaty samoopa-
lające [kosmetyki], preparaty ściągające do celów kosme-
tycznych, preparaty ścierne do ciała, preparaty toaletowe, 
preparaty w aerozolu do stosowania miejscowego na skórę 
do celów kosmetycznych, preparaty wygładzające i prostu-
jące włosy, preparaty złuszczające do oczyszczania skóry [pe-
elingi], preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], 
preparaty złuszczające do twarzy do użytku kosmetycznego, 
preparaty zmiękczające [kosmetyki], produkty do makijażu 
do twarzy i ciała, produkty do mycia rąk, produkty do ochro-
ny farbowanych włosów, produkty do pielęgnacji farbowa-
nych włosów, produkty do usuwania farby z włosów, pro-
dukty do zapobiegania wypadaniu włosów do użytku ko-
smetycznego, produkty kolorowe do policzków, produkty 
kosmetyczne do ochrony ust, produkty kosmetyczne w po-
staci aerozolu do pielęgnacji skóry, produkty poprawiające 
teksturę skóry, produkty powlekające usta [kosmetyki], pro-
dukty przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki], produkty utrwa-
lające do włosów, produkty wodoodporne z filtrem przeciw-
słonecznym, produkty z mydła, przeciwpotowe mydła, pu-
der dla niemowląt, serum do celów kosmetycznych, serum 
do pielęgnacji włosów, serum do twarzy do celów kosme-
tycznych, serum do układania włosów, serum do włosów, 
serum pielęgnacyjne, serum zapobiegające starzeniu się, 
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, sole do kąpieli, 
sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, sole pod 
prysznic, nie do celów medycznych, spraye do ciała, spraye 
do ciała [nielecznicze], środek do mycia rąk, środki depilujące, 
środki do czyszczenia rąk, środki do czyszczenia zębów, środ-
ki do demakijażu oczu, środki do demakijażu, środki do maki-
jażu oczu, środki do mikrodermabrazji, środki do mycia rąk, 
środki do mycia zębów, środki do namaczania do kąpieli 
do użytku kosmetycznego, środki do nawilżania włosów, 
środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], środki 
do pielęgnacji włosów, środki do usuwania makijażu, środki 
do usuwania paznokci żelowych, środki do usuwania skórek 
wokół paznokci, środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], 
środki nawilżające [kosmetyki], środki nawilżające po opala-
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niu, środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako 
kosmetyki, środki nawilżające przeciwdziałające starzeniu się 
skóry, środki oczyszczające do skóry [nielecznicze], środki 
oczyszczające skórę, środki toaletowe, środki wyszczuplające 
[kosmetyki], inne niż do celów medycznych, środki zmięk-
czające skórę [emolienty], środki zmiękczające skórę [nielecz-
nicze], środki zmiękczające skórki przy paznokciach, suche 
szampony, szampon do włosów, szampon w piance dla nie-
mowląt, szampony, szampony dla niemowląt, szampony 
do ciała, szampony do użytku osobistego, szampony do wło-
sów dla ludzi, szampony przeciwłupieżowe, nie do celów 
leczniczych, szampony nielecznicze, szampony przeciwłu-
pieżowe, szampony w kostkach, szampony z odżywką 
do włosów, szampony zmiękczające, szminki blokujące pro-
mieniowanie słoneczne [kosmetyki], szminki do ust, szminki 
w kremie do ust, toniki do skóry, toniki do skóry nielecznicze, 
toniki do twarzy [kosmetyki], toniki do użytku kosmetyczne-
go, toniki kosmetyczne do ciała, toniki [kosmetyki], toniki ko-
smetyczne do twarzy, wielofunkcyjne preparaty kosmetycz-
ne do skóry, wody mineralne w sprayu do celów kosmetycz-
nych, woski do depilacji, woski do masażu, wzmacniające 
preparaty kosmetyczne do ujędrniania skóry, żel do kąpieli, 
żel do paznokci, żel po goleniu, żel pod prysznic i do kąpieli, 
żel z aloesem do celów kosmetycznych, żele do ciała, żele 
do czyszczenia zębów, żele do demakijażu, żele do golenia, 
żele do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, żele 
do masażu, inne niż do celów medycznych, żele do opala-
nia, żele do rąk, żele do twarzy, żele do stylizacji włosów, 
żele do twarzy i ciała [kosmetyki], żele do utrwalania fry-
zury, żele do użytku kosmetycznego, żele do włosów, żele 
do wybielania zębów, żele ochronne do włosów, żele na-
wilżające [kosmetyki], żele oczyszczające, żele opóźniają-
ce starzenie, żele po opalaniu [kosmetyki], żele pod oczy, 
żele w sprayu do układania włosów, żele pod prysznic, 
żelowe maseczki na oczy, żelowe płatki pod oczy do ce-
lów kosmetycznych, zestawy do makijażu, zestawy do go-
lenia, składające się z kremu do golenia i wody po goleniu, 
zestawy kosmetyków, zestawy produktów do higieny 
jamy ustnej, zioła do kąpieli, 5 preparaty dermatologiczne, 
farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceu-
tyczne produkty dermatologiczne, kremy do użytku der-
matologicznego, żele do użytku dermatologicznego, 
przeciwgrzybicze preparaty dermatologiczne do paznok-
ci, środki antymikrobowe do użytku dermatologicznego, 
preparaty farmaceutyczne do użytku w dermatologii, ma-
ści lecznicze do leczenia schorzeń dermatologicznych, 
środki przeciwdrobnoustrojowe pochodzenia naturalne-
go do użytku dermatologicznego, lecznicze kremy 
do skóry, farmaceutyczne płyny do skóry, płyny medycz-
ne do skóry, toniki do skóry [lecznicze], wypełnienia skóry 
do wstrzykiwania, kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, 
płyny do pielęgnacji skóry [lecznicze], lecznicze kuracje 
do skóry głowy, kremy lecznicze do ochrony skóry, leczni-
cze preparaty do leczenia skóry, maści lecznicze do stoso-
wania na skórę, kremy do pielęgnacji skóry do użytku me-
dycznego, preparaty czyszczące do skóry do użytku me-
dycznego, preparaty farmaceutyczne do nawilżania skóry 
podczas ciąży, środki odstraszające komary do nakładania 
na skórę, preparaty farmaceutyczne do leczenia suchej 
skóry spowodowanej ciążą, antybakteryjne żele na bazie 
alkoholu do odkażania skóry, spraye antyseptyczne w for-
mie aerozolu do stosowania na skórę, produkty i prepara-
ty farmaceutyczne przeciw wysuszeniu skóry spowodo-
wanemu ciążą, produkty i preparaty farmaceutyczne 
do nawilżania skóry w trakcie ciąży, preparaty farmaceu-
tyczne do zapobiegania powstawaniu skaz na skórze 
podczas ciąży, produkty i preparaty farmaceutyczne za-

pobiegające wypryskom skórnym w trakcie ciąży, prepa-
raty medyczne, preparaty grzybobójcze do użytku 
medycznego.

(210) 496182 (220) 2019 02 20
(731) PROVITUS DĄBROWSCY, MALESA SPÓŁKA JAWNA, 

Radzymin
(540) (znak słowny)
(540) Krokodylki - Aligatorki
(510), (511) 29 warzywa przetworzone, warzywa maryno-
wane, warzywa konserwowane, warzywa konserwowane 
w occie, warzywa konserwowe w plasterkach, mieszanki 
warzywne, warzywa w słoikach, gotowe produkty z warzyw, 
35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa warzyw przetworzo-
nych, warzyw marynowanych, warzyw konserwowanych, 
warzyw konserwowanych w occie, warzyw konserwowych 
w plasterkach, mieszanek warzywnych, warzyw w słoikach, 
gotowych produktów z warzyw.

(210) 496183 (220) 2019 02 20
(731) BIEŃKO RENATA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BISOLAR

(531) 29.01.12, 27.01.06, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 
26.01.01, 26.01.03

(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa przewo-
dów metalowych do instalacji klimatyzacyjnych, pierścieni 
tłokowych do pomp ciepła, instalacji pompowych, spręża-
rek do urządzeń klimatyzacyjnych, instalacji fotowoltaicz-
nych do wytwarzania energii elektrycznej, kalibrowanych 
referencyjnych ogniw fotowoltaicznych, akumulatorów 
energii fotowoltaicznej, fotowoltaicznych modułów sło-
necznych, komórek fotowoltaicznych, modułów foto-
woltaicznych, falowników fotowoltaicznych, urządzeń 
fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej, fo-
towoltaicznych urządzeń i instalacji do wytwarzania ener-
gii elektrycznej z energii słonecznej, ogniw słonecznych, 
płyt słonecznych, modułów słonecznych, paneli słonecz-
nych, matryc do paneli słonecznych, paneli słonecznych 
do wytwarzania energii elektrycznej, przenośnych paneli 
słonecznych do wytwarzania energii elektrycznej, pomp 
ciepła, instalacjo klimatyzacyjnych, agregatów klimatyza-
cyjnych, urządzeń klimatyzacyjnych, filtrów do klimatyzacji, 
wentylatorów do klimatyzacji, centralnych urządzeń klima-
tyzacyjnych, filtrów elektrycznych do klimatyzacji, okapów 
do urządzeń klimatyzacyjnych, urządzeń klimatyzacyj-
nych do celów przemysłowych, instalacji klimatyzacyjnych 
do celów domowych, połączonych urządzeń grzewczych 
i klimatyzacyjnych, dmuchaw elektrycznych do celów kli-
matyzacyjnych, wirników jako części instalacji klimatyzacyj-
nych, niemetalowych przewodów do klimatyzacji, 37 insta-
lacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, montaż instalacji 
fotowoltaicznych, instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, 
instalacja pomp ciepła.

(210) 496188 (220) 2019 02 20
(731) DPC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DPC Learning Culture

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo 
w tym zakresie.

(210) 496189 (220) 2019 02 20
(731) TVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TVOKAZJE EXTRA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 26.04.02, 26.04.05, 
26.04.18, 26.04.22, 10.03.11, 24.15.01, 24.15.13

(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania bizne-
sem, pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów 
elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych teleza-
kupów i zakupów domowych, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, prezentowa-
nie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
produkcja filmów reklamowych, produkcja programów 
typu telezakupy, produkcja programów związanych z te-
lezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, przetwarzanie danych, 
publikowanie tekstów reklamowych, reklamy telewizyjne, 
rozpowszechnianie reklam, telemarketing, tworzenie tek-
stów reklamowych, udostępnianie informacji o działalno-
ści gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 
usługi marketingowe, usługi reklamowe, w tym reklama 
on-line w sieci komputerowej, usługi w zakresie opraco-
wania graficznego do celów reklamowych, zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, zarządzanie przetwarzaniem danych, 
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 38 komu-
nikacja przez terminale komputerowe, poprzez transmisję 
cyfrową lub satelitę, nadawanie bezprzewodowe, nada-
wanie i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie 
programów za pośrednictwem Internetu, nadawanie pro-
gramów związanych z telezakupami, nadawanie telewizji 
kablowej, przesyłanie informacji przez sieci komputerowe, 
przesyłanie informacji za pomocą środków elektronicz-
nych, przydzielanie dostępu do baz danych w Internecie, 
transfer strumieniowy danych, transmisja plików danych, 
audio, wideo i multimedialnych, w tym plików do pobra-
nia i plików udostępnianych za pomocą transmisji stru-
mieniowej przez światową sieć komputerową, transmisja 

programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, udo-
stępnianie forów internetowych on-line, usługi poczty 
elektronicznej, usługi transmisji strumieniowej w zakresie 
treści wideo, audio i telewizji, wspomagane komputero-
wo przesyłanie wiadomości i obrazów, 41 dostarczanie 
filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmi-
sja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyj-
nych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie, fotoreportaże, informacja o edukacji, 
informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o re-
kreacji, informacja o rozrywce, organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], produkcja filmów innych niż rekla-
mowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
publikowanie druków w formie elektronicznej w Interne-
cie, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 
telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie filmów 
on-line nie do pobrania, usługi gier oferowane w sys-
temie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
usługi edukacyjne, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie 
kultury, usługi wydawnicze [w tym elektroniczne usługi 
wydawnicze].

(210) 496190 (220) 2019 02 20
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO- 

-PRODUKCYJNE K.W.S. ŻABCZYŃSCY  
SPÓŁKA JAWNA, Łaskarzew

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TO TA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 26.01.01, 26.01.03, 
26.01.18, 26.01.20

(510), (511) 30 mąka, mąka pszenna, mąka pszenna pełno-
ziarnista, mąka pszenna graham, kasza manna, mąka żytnia, 
mąka żytnia pełnoziarnista, mąka żytnia razowa, 31 otręby 
pszenne.

(210) 496195 (220) 2019 02 21
(731) BRYNIARSKI ANDRZEJ ZAWSZE I WSZĘDZIE,  

Nowy Targ
(540) (znak słowny)
(540) CIUPAGA
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bezal-
koholowe, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, 
33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), preparaty do pro-
dukcji napojów alkoholowych, 43 usługi restauracyjne, usłu-
gi barowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, hotele, hostele i pensjonaty, za-
kwaterowanie wakacyjne i turystyczne.
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(210) 496201 (220) 2019 02 21
(731) INSTYTUT TERAPII FUNKCJONALNEJ DZIELNY MIŚ 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Neuroactive
(510), (511) 44 rehabilitacja fizyczna, terapia zajęciowa i re-
habilitacja, opracowywanie indywidualnych programów re-
habilitacji fizycznej, udostępnianie obiektów i sprzętu do re-
habilitacji psychicznej, udostępnianie sprzętu i obiektów 
do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, 
usługi terapeutyczne, terapia mowy i słuchu, usługi terapii 
głosu i terapii logopedycznej, usługi w zakresie terapii zajęcio-
wej, zabiegi terapeutyczne dla ciała, terapia psychologiczna 
dla małych dzieci, opieka zdrowotna w zakresie terapii relak-
sacyjnej, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycz-
nych, psychiatria, psychoterapia, badania psychologiczne, 
terapia manualna, usługi z zakresu integracji sensorycznej, 
usługi w zakresie terapii ręki, konsultacje psychologiczne, po-
radnictwo dietetyczne, poradnictwo psychologiczne, usługi 
diagnozy psychologicznej, udzielanie informacji z zakresu 
psychologii, testy psychiatryczne, opieka psychologiczna, le-
czenie psychologiczne, usługi psychoterapeuty, przeprowa-
dzanie testów psychologicznych, przygotowywanie profili 
psychologicznych, zapewnianie leczenia psychologicznego, 
doradztwo związane z psychologią integralną, usługi psy-
choterapeutyczne, doradztwo dotyczące psychologicznego 
leczenia dolegliwości medycznych, usługi w zakresie audio-
logii, usługi testów audiologicznych, fizjoterapia, usługi fizjo-
terapii, masaż, poradnictwo związane z terapią zajęciową, 
udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego 
i żywieniowego, usługi w zakresie zdrowia psychicznego, 
usługi dietetyków, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywia-
nia, konsultacje neurologiczne, dogoterapia, usługi fizjotera-
pii z użyciem robotów fizjoterapeutycznych.

(210) 496204 (220) 2019 02 21
(731) ROJEK ARTUR OTTO PILOTTO MEDIA, Mysłowice
(540) (znak słowny)
(540) Off Festival
(510), (511) 16 druki, materiały drukowane, w tym afisze, 
plakaty, broszury, katalogi, papier, karton i wyroby z tych 
materiałów: torby z papieru, materiały drukowane, naklej-
ki, ulotki, bilety, książki, czasopisma, artykuły papiernicze, 
magazyny, gazety, albumy, etykiety, foldery, fotografie, in-
formatory, kalendarze, katalogi, nalepki, naklejki, prospekty, 
notesy, kalendarze, notatniki, notesy podręczne, zakładki 
do książek, teczki, skoroszyty, teczki na dokumenty, okład-
ki, obwoluty, przyrządy do pisania, kalendarze z kartkami 
do zrywania, papier do pisania, podstawki papierowe pod 
naczynia, bloki do pisania, druki, materiały introligatorskie, 
fotografie, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i in-
struktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, 
25 odzież, nakrycia głowy, 35 usługi reklamowe, reklama, 
profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi 
w zakresie promocji artystów i ich dokonań, zamieszczanie 
w Internecie, radio, telewizji, prasie informacji dotyczących 
organizowania imprez muzycznych, usługi promocyjne 
i marketingowe, również drogą on-line, promowanie wo-
lontariatu, usługi menadżerskie, usługi przedstawicielskie 
i agencyjne: promocja młodych artystów z kraju i zagranicy, 
przygotowywanie kampanii reklamowych i promocyjnych 
przedsięwzięć artystycznych i rozrywkowych, 41 rozrywka, 
przedsięwzięcia artystyczne i rozrywkowe: organizowanie 
i prowadzenie koncertów, festiwali muzycznych i filmowych, 
widowisk, spektakli, przeglądów, pokazów, konkursów, wy-

stępów rozrywkowych i innych imprez turystycznych, edu-
kacja w zakresie kultury i sztuki, organizowanie, realizacja 
i wystawianie spektakli, usługi muzyczne, tworzenie kompo-
zycji muzycznych, impresariat muzyczny, produkcja i świad-
czenie usług medialnych w zakresie organizacji koncertów, 
festiwali muzycznych i filmowych, widowisk, spektakli, prze-
glądów, pokazów, konkursów, występów rozrywkowych i in-
nych imprez turystycznych - organizowanie i prowadzenie 
konferencji, konkursów, wystaw z dziedziny kultury i eduka-
cji, usługi artystyczne, artystyczne wykonywanie utworów 
słowno-muzycznych.

(210) 496206 (220) 2019 02 21
(731) ŚWIĘTOCHOWSKI ŁUKASZ E-MEDIACOM,  

Mińsk Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) SKLEP INTYMNY
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna gadżetów 
i akcesoriów erotycznych za pośrednictwem sieci Internet, 
sprzedaż wysyłkowa gadżetów i akcesoriów erotycznych.

(210) 496370 (220) 2019 02 25
(731) DMSI SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.01.01, 26.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe nagrane, pro-
gramy komputerowe do pobrania, aplikacje komputerowe 
do pobrania, 42 oprogramowanie jako usługa (SaaS), 45 mo-
nitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, 
usługi w zakresie ochrony.

(210) 496375 (220) 2019 02 25
(731) KOZON MARIUSZ, Staświny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CELLMET NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA

(531) 07.03.11, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiór-
kowe i wyburzeniowe, usługi w zakresie izolacji termicz-
nej budynków, usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy 
i konserwacja budynków, usługi doradztwa budowlanego, 
42 projektowanie budynków, usługi doradcze związane 
z projektowaniem budynków, usługi architektoniczne i pla-
nowania urbanistycznego, badania w zakresie konstrukcji 
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budynków lub urbanistyki, projektowanie i planowanie tech-
niczne do ogrzewania, usługi doradcze związane z wydajno-
ścią energetyczną.

(210) 496379 (220) 2019 02 25
(731) NG CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SPECTROOM
(510), (511) 37 budownictwo, czyszczenie budynków 
od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czysz-
czenie okien, dezynfekcja, izolowanie budynków, konsultacje 
budowlane, lakierowanie, malowanie, montaż drzwi i okien. 
odnawianie dzieł sztuki, renowacja mebli, szlifowanie papie-
rem ściernym, tapetowanie, usługi dezynsekcyjne, inne niż 
dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, uszczel-
nianie budynków, wynajem sprzętu budowlanego, zabez-
pieczanie przed korozją, tynkowanie.

(210) 496383 (220) 2019 02 25
(731) URBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) U URBA

(531) 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 19 materiały niemetalowe do użytku w budow-
nictwie, budynki przenośne, niemetalowe, betonowe elemen-
ty budowlane, budowlane konstrukcje niemetalowe, domy 
prefabrykowanie (niemetalowe), niemetalowe modułowe ele-
menty budowlane, 35 zarządzanie działalnością gospodarczą 
w zakresie projektów budowlanych, administrowanie i zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą, administrowanie sprawami 
przedsiębiorstwa, analiza marketingowa nieruchomości, 36 fi-
nansowanie inwestycji budowlanych, finansowanie nierucho-
mości, finansowanie projektów budowlanych, inwestowanie 
w nieruchomości, usługi w zakresie inwestowania w nierucho-
mości, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące 
transakcji w zakresie nieruchomości.

(210) 496384 (220) 2019 02 25
(731) MULARCZYK ANDRZEJ WĘDROWNA, Sińce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSZCZOŁA WĘDROWNA

(531) 26.13.01, 27.05.01
(510), (511) 30 miód, miód naturalny, miód ziołowy, miód 
truflowy, miód manuka, naturalny miód dojrzały, miód z ko-
canki, surowe plastry miodu, miód [do celów spożywczych], 
słodkie pasty do smarowania [miód], miód biologiczny 
do spożycia przez ludzi, kit pszczeli, propolis (kit pszczeli) 
spożywczy, mleczko pszczele.

(210) 496385 (220) 2019 02 25
(731) GAŁKA ARKADIUSZ, Czajków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OdGrazynki.com

(531) 07.01.09, 26.01.04, 27.05.01
(510), (511) 35 organizowanie aukcji internetowych, usługi 
w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Interne-
tu, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, udostępnianie katalogów witryn 
internetowych osób trzecich w celu upraszczania transakcji biz-
nesowych, usługi pośrednictwa w handlu, reklama za pośred-
nictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu.

(210) 496387 (220) 2019 02 25
(731) KAMOLA TOMASZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bioxx ANTI AGE EXPERT

(531) 26.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji ciała.

(210) 496388 (220) 2019 02 25
(731) BWS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zaczernie
(540) (znak słowny)
(540) TERRA DRACULA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).



Klasa 
towarów

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

Numery zgłoszeń

1 494848, 495208, 495210, 495212, 495215, 495409, 495413, 495705, 495906, 495909

2 493711

3 494597, 494598, 494600, 494689, 494694, 494696, 494699, 494701, 494702, 494721, 494736, 495203, 495322, 
495409, 495413, 495432, 495707, 495746, 495908, 495938, 495996, 496063, 496076, 496091, 496092, 496174, 
496177, 496387

4 495409, 495413, 495468

5 485270, 487934, 493391, 493723, 494597, 494598, 494600, 494689, 494694, 494696, 494699, 494701, 494702, 
494736, 494848, 495322, 495344, 495381, 495407, 495432, 495747, 495837, 495938, 495986, 495996, 496063, 
496091, 496092, 496095, 496099, 496130, 496131, 496142, 496174, 496177

6 495936, 495981

7 495325, 495409, 495413, 495435, 495468, 495955, 496008, 496053, 496074

8 493817, 495409, 495413, 495955, 495996

9 481761, 484702, 484836, 487176, 489172, 490390, 490763, 495038, 495102, 495352, 495409, 495413, 495468, 
495505, 495707, 495897, 495912, 495913, 495978, 495983, 496008, 496012, 496051, 496370

10 492308, 494181, 494597, 494598, 494600, 494689, 494694, 494696, 494699, 494701, 494702, 495322

11 493817, 495409, 495413, 495981, 496087

12 495213, 495271, 495409, 495413, 495474

14 495707, 495900

16 484836, 487176, 490023, 490390, 494645, 495351, 495432, 495486, 495965, 495978, 495983, 495996, 496204

17 490023, 495410

18 484702, 495707, 495900, 495965

19 493416, 494857, 495410, 495936, 495981, 496383

20 484836, 493391, 495324, 495715, 495746, 495921

21 495746

24 493616

25 484702, 493391, 493448, 493616, 494619, 494739, 494747, 494915, 494917, 494918, 494928, 495217, 495236, 
495271, 495272, 495414, 495432, 495707, 495724, 495900, 495965, 495972, 495996, 496161, 496204

28 484702, 495352, 495706

29 456000, 493391, 493762, 495226, 495269, 495322, 495339, 495404, 495684, 495964, 496182

30 491468, 491469, 493391, 495226, 495271, 495322, 495339, 495958, 495964, 496190, 496384

31 495995, 496190

32 493723, 494915, 494917, 495339, 495440, 495728, 495730, 495732, 495733, 495735, 495736, 495737, 495738, 
495740, 495741, 495745, 495748, 495749, 495896, 495956, 496045, 496161, 496195

33 488033, 493556, 494819, 494853, 494854, 494856, 494858, 494979, 495926, 495927, 496112, 496161, 496195, 
496388

35 456000, 484151, 484702, 487176, 489172, 489435, 489634, 490023, 491301, 491406, 491409, 491852, 493391, 
493556, 494077, 494181, 494300, 494344, 494619, 494645, 494711, 494739, 494747, 494834, 495038, 495102, 
495203, 495236, 495269, 495272, 495301, 495314, 495351, 495404, 495409, 495410, 495413, 495414, 495440, 
495453, 495476, 495703, 495707, 495900, 495908, 495915, 495931, 495942, 495944, 495964, 495965, 495977, 
495980, 495983, 496015, 496086, 496172, 496182, 496183, 496188, 496189, 496204, 496206, 496383, 496385

36 491406, 491409, 494300, 495255, 495760, 495902, 495903, 495944, 496383

37 481761, 493483, 493711, 494300, 494834, 495456, 495468, 495760, 495944, 496183, 496375, 496379



1 2

64 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT14/2019

38 487176, 489435, 490763, 490799, 494645, 495983, 496189

39 489634, 491406, 491409, 495255, 495276, 495468, 495709, 495944, 495977

40 495404, 495468, 495709, 495896, 495944

41 464856, 481761, 490390, 490763, 490799, 491301, 491406, 491409, 491963, 492296, 494077, 494845, 495117, 
495217, 495276, 495301, 495314, 495351, 495352, 495486, 495696, 495708, 495894, 495900, 495908, 495915, 
495977, 495980, 495983, 496015, 496050, 496061, 496078, 496189, 496204

42 481761, 484151, 487176, 491301, 493483, 494106, 494300, 495038, 495456, 495468, 495505, 495696, 495708, 
495716, 495894, 495912, 495913, 495944, 495980, 496012, 496124, 496370, 496375

43 464856, 487852, 493350, 494077, 494645, 495114, 495495, 495742, 495751, 495896, 495902, 495903, 495961, 
496195

44 464856, 491406, 491409, 491852, 494326, 495474, 495476, 495486, 495706, 495716, 495746, 495908, 495957, 
495971, 496047, 496076, 496201

45 491406, 491409, 494300, 495983, 496015, 496370



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

.maxhome 495981

4 AFTER 493723

998 112 numery Twoich przyjaciół 490390

A. C & P FASHION 494928

ADS SYSTEMS ADVANCED DIGITAL  
SECURITY SYSTEMS 494711

AGREKOM 495325

Aligatores FIGHT CLUB 496050

ALKOHOLE KRAFTOWE PRODUKTY  
RZEMIEŚLNICZE PIGWA Z WHISKY  
IRLANDZKĄ 494854

ALKOHOLE KRAFTOWE WÓDKI  
RZEMIEŚLNICZE WÓDKA BIO 494853

ALKOHOLE KRAFTOWE WÓDKI  
RZEMIEŚLNICZE WÓDKA Z SUROWCÓW  
BEZGLUTENOWYCH 494856

ALKOHOLE KRAFTOWE WYKONANA  
METODAMI RZEMIEŚLNICZYMI TRADYCYJNA  
RECEPTURA NADZOROWANA PRODUKCJA 494858

Ambrozja exclusive ENERGY DRINK 495440

AN VIS 495931

AN-VIS NARZĘDZIA 495942

AP AUTOPARTNER 495413

AP 495409

APETISTER 496099

AR ESTATE 495760

ARMENIAN YEREV 496112

Aroma-Activ 494736

AROMACTIST 496092

Aromat RESTAURACJA 495742

Aromat 495751

Autoprezent 495276

Bambi plus 495432

BATIAR 495926

BIGPur 495410

BILAB 496051

bioxx ANTI AGE EXPERT 496387

BISOLAR 496183

BISON 495955

BLACK ENERGY ORIGINAL PREMIUM  
BlackMeister BEER ENERGY LAGER BEER 495956

BLINGSIS 495900

BLIŻEJ NATURY 496174

BROWAR POLANIN 496045

CALDENA - AKTYWUJEMY GLEBĘ -  
INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA 494848

CASARO 495921

CBBP 495703

CELLMET NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA 496375

Chmyz Pils 495749

Chmyz 495732

CIEN FOOD FOR SKIN 495996

CIUPAGA 496195

Cutis mini derm 496177

cyberoko 492308

CZARNA LOKALNA 495958

DELIGHTED 494106

DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIA 495915

DentoMarket 494181

DH SYSTEM 494834

DPC Learning Culture 496188

DRAŻE PIŁKARZE o smaku czekoladowym  
WADOWICE skawa 491468

dropiCe 496142

Dust Air 495912

Dust Air 495913

DZIEWCZYNY Z DUBAJU 490763

éclair 495908

ECOSAFE 489172

EINBACH 496053

EKO TAXI 489634

Energia Młodych 491301

ENERGO-COMPLEX 481761

ERDOSOL 495837

ESPADON 495709

EST. 2017 BROWAR JASTRZĘBIE 495896

estarta 496124

Exclusive Fashion Viola 495236

FESTIWAL SMAKÓW FOODTRUCKÓW 496078

FILOFARM Aspargin 17 mg jonów magnezu  
+ 54 mg jonów potasu tabletki Magnesii  
hydroaspartas + Kalii hydroaspartas 495407

FIN TECNIC vedi la differenza 493416

Firma MAWAMED 495474

Flexis Xtra 487934

FORM GRUPA LEKARSKA 495957

FREE WOMEN 495724

GAMVIS 495715

GARWOOD 494747

GastroPhone 495038

Gazda Marcowe 495730

Gazda 495745



1 2 1 2

66 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT14/2019

GAZOPROJEKT 494300

GK KOMPUTER 493483

Graff 495272

GYNOVUM 496047

HealthWay Integrated Healthcare  
Communications 487176

HEBO POZNAŃ 495894

hihaus. 484151

HOLOTROPIC POLAND 494326

IDEA HOUSE 495936

INDIA KING 487852

INQ PREMIUM PRINT SUPPLIES 493711

IRIGATIN 496063

JADAR 494857

Janusz ENERGY 494917

Kaduk Podwójny Koźlak 495728

Kaduk 495748

Karczma Bukówka 495495

KFK KRAKOWSKI FESTIWAL KOMIKSU 492296

Kicarz Koźlak 495741

Kicarz 495735

kiko Educational Solutions 495980

Kite pl SINCE 2001 495977

KOLACJA w CIEMNOŚCI 494077

KONRAD ŚWIRSKI BLOG 495696

KONRAD ŚWIRSKI BLOG 495708

korn-med 495971

Kosz Natury 495269

Kotlet w Bułce 495961

Krasa Weizen 495740

Krasa 495737

Krokodylki - Aligatorki 496182

Legnicki Festiwal SREBRO 494845

LEŻAKOWANA DĄB ŻUBRÓWKA CZARNA  
LEŻAKOWANA W BECZKACH Z DĘBU 488033

łzy sołtysa 494979

M 493556

MADEJ WRÓBEL RODZINNA TRADYCJA 495404

Magnetyzm Formy 495983

Mamia 495938

manufaktura wina 496161

Marcelini 495453

MARYSIA NIEZASTĄPIONA W KUCHNI 495684

MASTERCUT PRO 496074

maXSERWIS 495456

MaYoMa 494721

mBot 496012

MIĘSOLINA 495344

MINI MOME 494739

MM MMPG&MMDP 491963

mn by nicol 493616

momonde 495965

MWF MAMAWFORMIE 495301

MWF 495314

NANCY 495978

Napoléon 495705

NATURALNE ŚWIĘTOKRZYSKIE 495339

NATURSEPTIN 496095

neo HOSPITAL 491852

Neuroactive 496201

Niewinni Czarodzieje 2.0 495114

octo 495972

OdGrazynki.com 496385

Off Festival 496204

Off-White 495707

OFILTRO 496087

OPONY Driver.PL 495213

OT PORT GDYNIA OT Logistics Group 495255

PARTIA PRODUKTYWNOŚCI I PROGRESU (PPP) 494344

pędzlove 495746

PFT Filtration & Separation 495435

PIGLEAD 495995

PIŁKARZE 491469

PIWO JASNE Janusz PREMIUM 494915

PKS KATOWICE 495944

POLAFRIC LTD Sp.z o.o.  
EUROPE-CHINA-AFRICA TradeLink 495271

Polski Niezbędnik 495117

PORADNIK ŚWIADOMEGO PACJENTA  
Zdrowa WIEDZA 495486

POWER BELT 490023

PRACOWNIA APERITIVO 493350

Primalife 464856

PRO XN 496076

protecti internet. bezpieczniej 495505

Provline pink 496008

PSZCZOŁA WĘDROWNA 496384

QUEENCY 494619

REBEL CLIMBING 495217

REKONSTRUKCJA ZDROWIA WRAZ  
Z POWROTEM DO SAMODZIELNOŚCI 491409

REKONSTRUKCJA ZDROWIA 491406

RJ 496086

ROLNIK 495964

ROMENT 495208

ROMIKSOL 495215

ROMIS 495210

ROVIS 495212

SAFESTAR 496370

Sędek IPA 495738

Sędek 495733

SINUKLAR 495986

SIURPRYZA 495927



1 2 1 2

Nr  ZT14/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 67

SKLEP INTYMNY 496206

SlimGO Twój partner w odchudzaniu 495476

Smakowite Kąski 456000

Socks & Tights 495414

sorry, że nie w temacie (SŻNWT) 490799

SPECTROOM 496379

SPORTS DIRECT 484702

STORY APARTMENTS 495903

STORY_APARTMENTS 495902

Street FOOD 495226

sunail 493817

Super N46 495909

SUPER-KALI 495906

SutriProtect 496091

SYROP ISLANDZKI 496130

SYROP ISLANDZKI 496131

ŚLEDŹ NA ŁAŃCUCHU 494645

TACHO KONTROL 496172

TADAFEEL 495381

TAKpełnosprawni INTEGRACJA  
W MIEJSCU PRACY 496015

TERRA DRACULA 496388

TESEDA 495747

TESLA ELECTRONICS 495897

TO TA 496190

TRICK BOARD 495706

Trilacid Duo 495322

TVOKAZJE EXTRA 496189

tw TWOJE WYKROJE 495351

Twoja Energia 495468

U URBA 496383

UPARTY 495324

Upir 495736

vabank 495102

Verdin FIX 494597

Verdin FIX 494598

Verdin FIX 494689

Verdin FIX 494694

Verdin FIX 494701

Verdin FIX 494702

Verdin 494699

VIPBAND 484836

WARSZAWA W PIGULCE.PL 489435

WE ARE EVERYWHERE 493448

WPW 496061

WTEDY KIEDY 495352

Zapach Orientu 495203

ZARA 485270

ZARZECCY 493762

ZDROWA STOPA 494918

Żyj zdrowo z SFD 493391



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.

1454788 METABOLICUM (2018 11 29) 5
1454878 (2018 09 13)

CFE: 28.03.00 45
1454899 KARYMARKET KARYMARKET (2018 11 02)

CFE: 26.04.05, 27.05.09, 28.03.00 35
1454910 SPARRAS (2019 01 15, 2018 09 25) 1, 3
1454911 GEN GENETIC LAB (2018 10 16, 2018 06 25)

CFE: 01.13.01, 27.05.10, 29.01.12 3
1454913 B B-LIFE (2018 10 15, 2018 10 09)

CFE: 26.01.18, 28.11.99, 29.01.13, 24.17.01, 
25.03.25, 26.01.03, 27.05.04

32

1454923 D DAKON (2018 08 23, 2018 06 14)
CFE: 26.04.01, 27.05.09 6, 9, 11, 37, 42

1454925 B B-LIFE Botanicals (2018 10 15, 2018 10 09)
CFE: 24.17.01, 25.03.25, 26.01.03, 
27.05.04, 29.01.14

32

1454968 (2018 09 13)
CFE: 26.13.25 45

1455013 LAP (2018 10 01, 2018 09 10) 11
1455031 AVE NATURA (2019 01 21, 2018 11 02) 3, 5
1455082 Hairplexx (2018 12 18)

CFE: 27.05.01 3
1455092 D.I.S. NAILS (2018 12 04) 3
1455105 MAUI SPORTS (2018 12 07)

CFE: 18.03.10, 27.05.09, 
29.01.13

12, 18, 24, 25, 28

1455136 MASTERS OF PASTA 
(2018 10 31, 2018 05 03)

30, 35, 41, 43

1455139 MEGA MOBIL (2018 11 28) 12
1455174 YORRTEY (2018 10 31)

CFE: 26.11.03, 27.05.01 45
1455175 EMINENT GOLD (2018 08 30) 31
1455199 GRANADILLA (2018 10 30) 36, 42
1455210 SITADIAB (2018 12 18, 2018 12 17) 5
1455236 Haertha (2018 12 04, 2018 06 14) 40, 42
1455247 Glintwein TRUST (2018 05 11, 2018 04 10)

CFE: 24.01.13, 24.09.02, 24.13.22, 
25.01.06, 28.05.00

33

1455322 HORB (2018 08 02)
CFE: 26.04.01, 27.05.01 9, 10, 25, 35

1455379 BDMUSIC (2018 12 17)
CFE: 01.01.02, 24.17.10, 27.05.01 28

1455434 ASA (2018 12 17)
CFE: 27.05.17 19

1455436 (2018 12 17)
CFE: 28.03.00 19

1455465 ASA (2018 12 17)
CFE: 27.05.01 19

1455466 ASA (2018 12 17)
CFE: 01.05.02, 27.01.01, 27.05.01 19

1455487 im (2019 01 22)
CFE: 26.04.09, 27.05.01 7

1455542 ROADBOSS (2019 01 21)
CFE: 27.05.01 12

1455594 FEX (2019 01 04)
CFE: 01.15.05, 26.01.01, 26.04.02, 
27.05.01, 29.01.12

9

1455675 phytobiovet (2019 01 21, 2018 09 23) 5
1455679 GALICE (2019 01 21, 2018 09 23) 5
1455695 INFAILLIBLE MAGIC SETTING 

SPRAY (2019 01 18, 2018 09 12)
3

1455708 SHENGLILONG (2019 01 22)
CFE: 14.07.13, 28.03.00 17

1455725 Nomu-Protec (2019 01 15, 2018 12 19) 5
1455738 SHENGLILONG (2019 01 22)

CFE: 28.03.00 17
1455750 Starsil (2018 12 28) 1
1455784 (2019 01 24)

CFE: 28.03.00 25
1455792 FLORFLU (2019 01 03, 2018 07 11) 5
1455793 FLOVUXIN (2019 01 03, 2018 07 11) 5
1455809 ACTIBARRIER (2019 02 07) 3
1455859 SULSEN (2018 11 30) 3
1455907 TrinaPro (2019 01 02)

CFE: 27.05.07 6, 9
1455915 GUO SHI (2018 12 28)

CFE: 27.05.01 11, 12



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  1454910, 1455750 

3  1454910, 1454911, 1455031, 1455082, 1455092, 1455695, 1455809,
 1455859 

5  1454788, 1455031, 1455210, 1455675, 1455679, 1455725, 1455792,
 1455793 

6  1454923, 1455907 

7  1455487 

9  1454923, 1455322, 1455594, 1455907 

10  1455322 

11  1454923, 1455013, 1455915 

12  1455105, 1455139, 1455542, 1455915 

17  1455708, 1455738 

18  1455105 

19  1455434, 1455436, 1455465, 1455466 

24  1455105 

25  1455105, 1455322, 1455784 

28  1455105, 1455379 

30  1455136 

31  1455175 

32  1454913, 1454925 

33  1455247 

35  1454899, 1455136, 1455322 

36  1455199 

37  1454923 

40  1455236 

41  1455136 

42  1454923, 1455199, 1455236 

43  1455136 

45  1454878, 1454968, 1455174



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.

488103 Agent Provocateur IP Limited
2018 12 10 5, 25

485758 Fresenius Kabi AB
2018 12 17 5

489180 ROBERT KLINGEL OHG
2018 12 31 25

489829 KDB PTY LTD
2018 12 31 3

491525 INITEC INFRAESTRUCTURAS S.A.U.
2019 03 04 7, 37

492267 Rauch Fruchtsäfte GmbH
2019 03 07 32

492433 Stowarzyszenie Podlaskie Kukułki
2019 03 11 41

491619 SPÓŁDZIELNIA DOSTAWCÓW MLEKA  
W WIELUNIU
2019 03 15 29

489972 SZEWIŃSKI ANDRZEJ
2019 03 15 25, 28, 41

492396 Unilab, LP
2019 03 11 5, 35



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

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

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

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

1421835 EL CORTE INGLES, S.A.
2018 12 20 18, 25, 35
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