
Znaki towarowe

Warszawa 2019

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

25 

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 17 czerwca 2019 r. Nr ZT25

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) 485761 (220) 2018 05 09
(731) SKRZYPCZYK WIOLETTA PANDA GROUP, Popów
(540) (znak słowny)
(540) OGRODNIK
(510), (511) 29 warzywa gotowane, warzywa konserwowa-
ne, warzywa suszone, warzywa mrożone, konserwy z wa-
rzywami, sałatki warzywne, sałatki owocowo-warzywne, 
chrupki ziemniaczane, warzywa kwaszone, kapusta biała 
kwaszona, kapusta biała kwaszona z marchewką, buraki kwa-
szone, papryka kwaszona, czosnek kwaszony, ogórki kwaszo-
ne, ogórki kwaszone z jarzynami, marynaty warzywne, ma-
rynaty warzywne z dodatkiem przypraw i/lub ziół, marynaty 
warzywne z dodatkiem czosnku, warzywa w zaprawie octo-
wej, warzywa w zaprawie octowej z dodatkiem przypraw  
i/lub ziół, warzywa w zaprawie octowej z dodatkiem czosn-
ku, pikle, mrożone dania gotowe z warzywami, mrożone 
mieszanki warzywno-mięsne z dodatkiem ziemniaków  
i/lub ryżu i/lub kasz i/lub makaronów z przyprawami  
i/lub sosami, przetwory warzywno-mięsne i mięsne, dania 
gotowe warzywno-mięsne i mięsne, mrożone przetwory 
i dania gotowe warzywno-mięsne i mięsne, owoce goto-
wane, owoce konserwowane, owoce w zaprawie octowej, 
owoce suszone, owoce mrożone, owoce kandyzowane, kon-
serwy z owocami, sałatki owocowe, chipsy owocowe, prze-
ciery owocowe, musy owocowe, owoce smażone, chrupki 
owocowe, galaretki owocowe, rośliny strączkowe konserwo-
wane, soczewica konserwowana, soja konserwowana, groch 
konserwowany, oliwki konserwowane, zioła suszone, zioła 
ogrodowe konserwowane, grzyby suszone, grzyby konser-
wowane, grzyby w occie, soki warzywne do sporządzania 
potraw, mięso, przetwory mięsne, konserwy mięsne, drób, 
przetwory z drobiu, konserwy drobiowe, dziczyzna, prze-
twory z dziczyzny, ryby nieżywe, przetwory z ryb, konserwy 
rybne, jaja, mleko i produkty z mleka, oleje i tłuszcze jadal-
ne, margaryna, bakalie, galaretki, dżemy, kompoty, konfitury, 
marmolady, koncentrat pomidorowy, buliony, rosoły, zupy, 
koncentraty zup, 30 kawa, herbata, kakao, napoje na bazie 
kakao, kawy i herbaty, napoje kawowe i kakaowe z mlekiem, 
cukier, słodziki, ryż, mąka, wyroby mączne, mrożone wyro-
by mączne, gotowe dania na bazie produktów zbożowych 
i mąki, makarony, pizza, podkłady do pizzy, lasagne, zapie-
kanki, paszteciki, produkty zbożowe, kasze, muesli, chleb, 
wyroby piekarnicze, ciasta, ciasteczka, herbatniki, biszkopty, 
wyroby cukiernicze, słodycze, galaretki owocowe, czekolada, 
lody, lody spożywcze, miód, propolis i inne spożywcze pro-
dukty pszczelarskie, drożdże, drożdże piekarnicze, proszek 
do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy, sosy przyprawowe, 
sosy do sałat, sosy do sałatek, sosy mięsne, przyprawy, przy-
prawy ziołowe, keczup, majonezy, 32 napoje bezalkoho-
lowe, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, le-
moniady, wody mineralne, wody gazowane i niegazowane, 
soki i nektary owocowe, soki owocowe, soki warzywne, soki 
owocowo-warzywne, napoje owocowe, napoje warzywne, 

napoje energetyczne, syropy i preparaty do przygotowywa-
nia napojów, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje 
do produkcji napojów.

(210) 488782 (220) 2018 07 30
(731) MŁYNARCZYK MICHAŁ WYTWÓRNIA LODÓW 

I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, Leszno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYTWÓRNIA LODÓW Młynarczyk lody tradycyjne 

SMAK DZIECIŃSTWA

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 
27.05.10, 27.05.11, 02.09.01, 03.07.08, 26.01.02, 26.01.03, 
26.01.15, 26.01.18, 26.01.22, 26.11.02, 26.11.12, 26.02.07, 
26.02.12, 26.02.14, 26.02.15, 26.02.18

(510), (511) 30 lody spożywcze, desery lodowe, rolady i tor-
ty lodowe, jogurt mrożony jako lody spożywcze, sorbety jako 
lody, lody spożywcze w proszku, sosy do lodów i deserów.

(210) 490455 (220) 2018 09 12
(731) MOTO-AGRO JACEK BŁOCH, DARIUSZ DZIUBA 

SPÓŁKA JAWNA, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MTZ PARTS ORIGINAL EQUIPMENT ORIGINAL 

EQUIPMENT PARTS THE BEST QUALITY PARTS 
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

(531) 29.01.13, 27.05.01, 20.05.25
(510), (511) 39 pakowanie towarów.
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(210) 491322 (220) 2018 10 05
(731) SYLWAN PAWEŁ, BRUSKI ŁUKASZ GREAT BE SPÓŁKA 

CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GR8BE ONE PLACE FITS YOU ALL

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 35 sprzedaż sprzętu sportowego i do treningów 
sportowych, 41 kluby zdrowia, poprawianie kondycji, kultura 
fizyczna, organizowanie obozów sportowych, organizowa-
nie zawodów sportowych, prowadzenie zajęć fitness, usługi 
trenera osobistego, instruktaż w zakresie gimnastyki, infor-
macja o rekreacji, treningi sportowe on-line, szkoła pływacka, 
treningi sportowe twarzą w twarz, wynajem sprzętu spor-
towego i do treningów sportowych, 44 poradnictwo z za-
kresu dietetyki i zdrowego odżywiania, zabiegi korygujące 
sylwetkę.

(210) 491872 (220) 2018 10 22
(731) FOODFUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) (znak słowny)
(540) CRAZY TATTS
(510), (511) 30 słodycze, czekolady, ciasta, cukierki, 
lody spożywcze, napoje na bazie czekolady, 32 napoje 
bezalkoholowe.

(210) 491933 (220) 2018 10 23
(731) Gurnani Shilpa Shyam, Pune, IN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E ELITEHOFF

(531) 27.05.02, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.21, 29.01.13
(510), (511) 7 krajalnice do chleba, młynki do kawy inne 
niż o napędzie ręcznym, maszyny do wyrabiania kiełbasy, 
krajalnice jako maszyny, maselnice i maszynki do siekania 
mięsa, miksery jako maszyny, miksery elektryczne do celów 
domowych, młynki do użytku domowego inne niż ręczne, 
wyciskacze do owoców elektryczne domowe, elektrycz-
ne otwieracze do puszek, maszynki do robienia makaronu 
do użytku domowego, młynki domowe elektryczne, elek-
tryczne otwieracze do konserw, sokowirówki elektryczne, 
elektryczne spieniacze do mleka, tarki elektryczne, elektrycz-
ne trzepaczki do żywności, 8 łyżki do zupy, łyżki szumówki, 
zestawy do manicure, maszynki do golenia elektryczne lub 
nieelektryczne, noże, noże do maszynek do mięsa jako na-
rzędzia, nieelektryczne otwieracze do puszek, pompki ręcz-
ne, scyzoryki, siekiery, skrobaki jako narzędzia, sztućce srebr-
ne platerowane, sztućce ze srebra stołowe [noże, widelce 
i łyżki], ręczne tasaki do siekania mięsa, tasaki do warzyw, wi-
delce, żyletki, żelazka elektryczne, lokówki elektrotermiczne 
do włosów, łyżki, ręczne otwieracze do konserw, rozdrabnia-
cze do warzyw, przyrządy do przygotowywania żywności, 
noże kuchenne i przybory do cięcia, sztućce do jedzenia, sto-
jaki na noże, 9 alarmy, alarmy dźwiękowe, czujniki, dzwonki 

alarmowe elektryczne, anteny, głośniki, gniazdka, elektrycz-
ne wtyczki i inne kontakty, aparaty fotograficzne, celowniki 
fotograficzne, lornetki, lupy (optyka), celki jako baterie, celki 
akumulatorowe, kalkulatory, dzwonki sygnalizacyjne, kaski 
ochronne, kaski ochronne dla jeźdźców, kaski do jazdy kon-
nej, liczniki, liczniki obrotów, mierniki, okulary, binokle, lu-
sterka optyczne, aparaty radiowe, odbiorniki radiowe, radia 
samochodowe, słuchawki na uszy, urządzenia telewizyjne, 
wagi, wagi pomostowe, kompasy jako przyrządy pomiaro-
we, kompasy okrętowe, minutniki kuchenne, wagi kuchenne, 
radia wyposażone w zegar, zegarki inteligentne, wyłączniki 
zegarowe, przyrządy do pomiaru czasu (z wyłączeniem ze-
garów i zegarków), mierniki zegarowe, termometry do grilli 
elektrycznych, 11 lampki elektryczne na choinki, czajniki 
elektryczne, elektryczne ekspresy do kawy, grzejniki elek-
tryczne, elektryczne lampy, grzejniki, formy do wypiekania 
ciasta, elektryczne, formy do wypiekania wafli, elektryczne, 
zapalarki do gazu, zapalniczki do gazu, elektryczne gofrow-
nice, frytkownice elektryczne, grille, kuchenki, sprzęt kuchen-
ny elektryczny, abażury do lamp, szkła do lamp, obudowy 
do lamp, lampy olejowe, latarki, latarki kieszonkowe, aparaty 
do suszenia owoców, pojemniki na lód, popielniki do pale-
nisk, reflektory samochodowe, suszarki do włosów, suszarki 
do bielizny elektryczne, suszarki powietrza, światła do pojaz-
dów, światła rowerowe, żyrandole, wentylatory elektryczne 
do użytku osobistego, lampy do oświetlenia akwarium, latar-
ki kieszonkowe, elektryczne, urządzenia z pokrywką do opie-
kania, czajniki, palniki, bojlery i podgrzewacze, elektryczne 
zaparzacze do kawy, elektryczne zaparzacze do herbaty, gril-
le kuchenne, pokrywy do grilli elektrycznych, tacki do grilli 
elektrycznych, stojaki i wózki do grilli elektrycznych, pokrow-
ce do grilli elektrycznych, ruszty do grilli elektrycznych, grzał-
ki do grilli elektrycznych, lampki do grilli elektrycznych, płyty 
do smażenia na grillach elektrycznych, 14 zegary ścienne, 
18 kije do parasoli, skórzane etui na klucze, kółka do para-
soli, laski, laski do wspinaczki, rączki do lasek spacerowych, 
opaski skórzane, parasole, pokrowce na parasole, parasolki, 
druty do parasoli przeciwdeszczowych i przeciwsłonecz-
nych, plecaki, plecaki turystyczne, portfele, siatki na zakupy, 
teczki szkolne, walizeczki, walizy, torby na zakupy, 21 suszarki 
do bielizny, durszlaki, cedzaki, cedzaki jako przybory gospo-
darstwa domowego, deski do krojenia chleba, deski do kro-
jenia do kuchni, kosze na chleb, miseczki, miski, miski ze szkła, 
łopatki do ciasta, formy do ciastek, cukiernice, filiżanki, pu-
dełka na herbatę, czajniczki do herbaty, czajniki nieelektrycz-
ne, deski do prasowania, pokrowce na deski do prasowania, 
dzbanki, dzbanki do kawy, nieelektryczne dzbanki do parze-
nia kawy, nieelektryczne formy, foremki do ciast jako przybory 
kuchenne, łopatki jako sztućce, frytkownice nieelektryczne, 
miksery domowe nieelektryczne, gałki jako uchwyty porce-
lanowe do artykułów kuchennych i wyposażenia kuchenne-
go, naczynia, garnki, garnki do gotowania na parze, nieelek-
tryczne garnki kuchenne jako komplety, młynki do użytku 
domowego, ręczne gąbki do celów domowych, dozowniki 
do mydła, sitka do herbaty, pojemniki kuchenne, lejki, zapa-
rzaczki do herbaty, imbryki nieelektryczne, kosze na śmieci, 
lodówki turystyczne, młynki do kawy ręczne, otwieracze 
do butelek, wyciskacze do owoców nieelektryczne do celów 
domowych, patelnie, przybory kuchenne, młynki do pieprzu 
ręczne, pieprzniczki, solniczki, pokrywki do garnków, kubki, 
maselniczki, prasy do czosnku jako sprzęt kuchenny, przybo-
ry do użytku w gospodarstwie domowym, zestawy do przy-
praw, dozowniki ręczników papierowych, rondelki, tygielki, 
salaterki, sita jako przybory gospodarstwa domowego, sitka 
do zaparzania herbaty, spryskiwacze, tace do użytku domo-
wego, tarki jako sprzęt kuchenny, termosy, łyżki do mieszania 
jako przybory kuchenne, ceramika do użytku kuchennego, 
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ceramiczna zastawa stołowa, kubki porcelanowe, serwis 
do kawy z porcelany, przybory toaletowe, uchwyty na papier 
toaletowy, uchwyty na kuchenne ręczniki papierowe, stojak 
na papier toaletowy, łyżki cedzakowe, dziadki do orzechów, 
nieelektryczne formy do wypiekania, narzędzia do czyszcze-
nia grilli elektrycznych.

(210) 492540 (220) 2018 11 09
(731) KSGRAN EVENTS LTD, Londyn, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 100% HELL POWER

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.17, 26.04.18, 
26.04.22, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.24, 27.07.01, 27.07.11, 
27.07.24, 24.17.05, 24.17.07

(510), (511) 32 wody źródlane, mineralne gazowane i niega-
zowane, napoje bezalkoholowe na bazie tych wód, napoje 
energetyzujące, izotoniczne, hipotoniczne, hipertoniczne.

(210) 492625 (220) 2018 12 11
(731) MISZCZAK PAWEŁ KUŹNIA SMAKÓW, Małe Pułkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Motocyklowy Zlot u Wikinga

(531) 02.01.01, 02.01.02, 02.01.04, 02.01.23, 26.01.03, 26.01.14, 
27.05.01

(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, etykiety metalo-
we, pudełka z metali nieszlachetnych, zatrzaski metalowe, 
zawleczki z metalu, 9 magnesy dekoracyjne, publikacje 
elektroniczne, do pobrania, 12 motocykle, pokrowce na sie-
dzenia pojazdów, pokrowce na siodełka motocyklowe, 
14 breloczki do kluczy - kółka do kluczy z ozdobami lub de-
koracyjnymi zawieszkami, breloki do kluczy- kółka do kluczy 
z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami, broszki jako 
biżuteria, zawieszki do breloków do kluczy, zawieszki do kó-
łek na klucze, 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub 
kartonu, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, biuletyny infor-
macyjne, broszury, etykiety z papieru lub kartonu, materiały 
do pisania, materiały do rysowania, materiały piśmienne, na-
lepki, naklejki- materiały piśmienne, ołówki, pióra i długopisy 
jako artykuły biurowe, podkładki na biurko, podstawki pod 
kufle do piwa, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowa-
nia, publikacje drukowane, pudełka z papieru lub kartonu, 
wzory do haftowania, 18 etykiety skórzane, parasole, skó-
rzane smycze, 20 dekoracje wiszące jako ozdoby, etykiety 
z tworzyw sztucznych, opakowania drewniane do butelek, 
pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, 21 butelki, 
butelki na napoje dla podróżnych, figurki z porcelany ce-
ramiki, gliny terakoty lub szkła, kubki, kubki z papieru lub 
z tworzyw sztucznych, otwieracze do butelek elektryczne 
i nieelektryczne, podkładki na stół, nie z papieru ani mate-
riałów tekstylnych, porcelana, pudełka szklane, szklane na-

czynia do picia, 24 dzianina, podkładki na stół z materiałów 
tekstylnych, 25 bandany na szyję, chustki jako apaszki, czap-
ki- nakrycia głowy, dzianina jako odzież, koszulki z krótkim 
rękawem, nakrycia głowy, odzież, okrycia wierzchnie jako 
odzież, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, 
26 artykuły pasmanteryjne z wyjątkiem nici, broszki jako do-
datki do ubrań, hafty, ozdoby do kapeluszy, ozdoby do obu-
wia, ozdoby do ubrań, 28 figurki do zabawy, gry towarzyskie, 
śmieszne gadżety do zabawy, śmieszne gadżety na imprezy, 
35 agencje reklamowe, reklama, reklama korespondencyjna, 
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, re-
klama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy 
radiowe, reklamy telewizyjne, wynajmowanie przestrzeni re-
klamowej, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
zarządzanie hotelami, 40 grawerowanie, hafciarstwo, 41 in-
formacja o rekreacji, informacja o imprezach rozrywkowych, 
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie wi-
dowisk- impresariat, organizowanie wystaw w celach kultu-
ralnych lub edukacyjnych, rezerwowanie miejsc na pokazy, 
udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostęp-
nianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi klubowe w za-
kresie rozrywki lub nauczania, usługi orkiestry, usługi parków 
rozrywki, usługi dotyczące rozrywki.

(210) 494220 (220) 2018 12 26
(731) KAFKA MALKA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) URBAN FOOD
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane owoce 
i warzywa, 30 kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, ryż, 
mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i sło-
dycze, lody, cukier, miód, melasa, drożdże, proszek do pie-
czenia, sosy przyprawy, 32 wody mineralne i gazowane oraz 
inne napoje bezalkoholowe, 43 usługi zaopatrzenia w żyw-
ność i napoje.

(210) 494378 (220) 2018 12 31
(731) MATEJA BARTOSZ DIRECT 4 YOU, Dębica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COVERLOVER

(531) 27.05.01, 26.11.01, 29.01.12
(510), (511) 16 torebki oraz artykuły do pakowania i prze-
chowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 
materiały i środki dla artystów i do dekoracji, torebki oraz ar-
tykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu 
lub tworzyw sztucznych, artykuły do pisania i stemplowania, 
artykuły do korektorowania i ścierania, maszyny biurowe, 
materiały drukarskie i introligatorskie, materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, kle-
je do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, 
materiały drukowane, papier i karton, spinacze do pienię-
dzy, jednorazowe produkty papierowe, 25 nakrycia głowy, 
odzież, obuwie, 28 artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje 
świąteczne i sztuczne choinki, wyposażenie placów zabaw 
i wesołych miasteczek, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 
30 dania gotowe i wytrawne przekąski, sól, przyprawy i do-
datki smakowe, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i de-
sery, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, 
produkty pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty 
i sorbety, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, ziar-
na przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty 
do pieczenia i drożdże, 35 usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyj-
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ne dla konsumentów, pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności 
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności 
gospodarczej.

(210) 494393 (220) 2018 12 31
(731) ROŻKO KRZYSZTOF KRZYSZTOF ROŻKO 

I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LEGALWELL
(510), (511) 36 usługi konsultingowe oraz doradztwo 
w sprawach finansowych, usługi konsultingowe oraz do-
radztwo w zakresie ustanawiania instytucji finansowych, 
konsultacje finansowe, analizy finansowe, usługi dotyczące 
zarządzania finansami, 45 doradztwo w sprawach prawnych, 
usługi prawne i usługi reprezentacji prawnej, poszukiwania 
prawne, doradztwo prawne i konsultingowe w sprawach 
gospodarczych i majątkowych.

(210) 494455 (220) 2019 01 04
(731) PROVEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 36 udzielanie kredytów konsumenckich, usługi 
kredytów odnawialnych, usługi udzielania pożyczek.

(210) 494579 (220) 2019 01 09
(731) FOODFUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) (znak słowny)
(540) PureVit
(510), (511) 30 słodycze, czekolady, ciasta, cukierki, 
lody spożywcze, napoje na bazie czekolady, 32 napoje 
bezalkoholowe.

(210) 494693 (220) 2019 01 11
(731) WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH POZNAŃ

(531) 20.07.01, 20.07.02, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 edukacja, nauczanie, nauczanie korespon-
dencyjne, kształcenie praktyczne, doradztwo zawodowe 
jako porady w zakresie edukacji lub kształcenia, gimnastyka, 

informacja o edukacji, informacja o rekreacji, instruktaże, or-
ganizowanie konkursów w zakresie edukacji i rozrywki, pu-
blikowanie książek, wypożyczanie książek, kultura fizyczna, 
usługi obozów wakacyjnych, organizowanie balów, organi-
zowanie, prowadzenie i obsługa konferencji, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów, organizowanie i prowadzenie 
koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, orga-
nizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie obozów 
sportowych, publikacje elektroniczne on-line książek i perio-
dyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, 
wypożyczanie sprzętu sportowego, sprawdziany edukacyj-
ne, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, usługi 
przekwalifikowania zawodowego, wypożyczanie nagrań 
dźwiękowych, organizowanie wystaw związanych z kulturą 
lub edukacją.

(210) 494882 (220) 2019 01 17
(731) MRÓZ SYLWESTER, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KIVI

(531) 03.07.18, 26.01.03, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież sportowa, odzież kolarska, rękawiczki, 
kask rowerowy, buty sportowe, komplet kolarski.

(210) 494972 (220) 2019 01 18
(731) PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipiny Stare
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wa FELEK

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 
27.05.10, 27.03.15, 08.01.09, 08.01.14, 08.01.25

(510), (511) 30 świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości 
i mrożone wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wyro-
by waflowe, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkopty, herbatniki, 
torty, wyroby czekoladowe, czekoladki, batony, suche wafle, 
wafle o różnych kształtach, wyroby cukiernicze z waflem ob-
lewane, dekorowane, nadziewane, lody.

(210) 495137 (220) 2019 01 23
(731) PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipiny Stare
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) waFELEK
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(531) 08.01.09, 08.01.14, 08.01.25, 27.03.15, 27.05.01, 27.05.02, 
27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10

(510), (511) 30 świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości 
i mrożone wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wy-
roby waflowe, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkopty, herbat-
niki, torty, wyroby czekoladowe, czekoladki, batony, suche 
wafle, wafle o różnych kształtach, wyroby cukiernicze z wa-
flem oblewane, dekorowane, nadziewane, lody.

(210) 495249 (220) 2019 01 25
(731) Syngenta Participations AG, Bazylea, CH
(540) (znak słowny)
(540) ALDARO
(510), (511) 5 herbicydy.

(210) 495484 (220) 2019 02 01
(731) BARANOWSKI OSKAR AUTO CENTRUM BARANOWSKI, 

Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AUTO CENTRUM BARANOWSKI WWW.ACB24.PL

(531) 29.01.13, 24.17.01, 24.17.02, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.24, 
27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.24, 26.11.02, 
26.11.05, 26.11.07, 26.11.10, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 
26.04.16, 18.01.07, 18.01.09, 18.01.23

(510), (511) 7 maszyny i obrabiarki (narzędzia maszynowe), 
a mianowicie: myjnie samochodowe i ich części, myjnie 
pojazdów innych niż samochody i ich części, odkurzacze 
samochodowe i ich części, froterki i polerki stosowane 
w kosmetyce samochodowej, 37 naprawy samochodów 
osobowych, usługi związane z instalacją i montażem czę-
ści do samochodów osobowych, usługi w zakresie obsługi 
pojazdów, usługi myjni pojazdów, usługi motoryzacyjne 
prowadzone na stacjach paliw, smarowanie pojazdów, za-
bezpieczanie pojazdów przed korozją, stacje obsługi samo-
chodów, wymiana olejów, naprawa samochodów, innych 
pojazdów, przyczep, wymiana opon, bieżnikowanie opon, 
usługi kosmetyki samochodowej, usługi sprzątania i czysz-
czenia wnętrz samochodów, usługi polerowania karoserii, 
usługi czyszczenia i dezynfekcji klimatyzacji samochodo-
wych, usługi outsourcingu w zakresie budowy i eksploata-
cji myjni pojazdów.

(210) 495496 (220) 2019 02 01
(731) WANDASIEWICZ KATARZYNA FIRMA MAWAMED  

– PRACOWNIA SZKUTNICZA, Imielin
(540) (znak słowny)
(540) Jacht otwartopokładowy SIGMA
(510), (511) 12 części i akcesoria do pojazdów do poruszania 
się po wodzie, jachty.

(210) 495574 (220) 2019 02 04
(731) HOTEL INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) HOTEL INWEST BUDUJEMY HOTELE

(531) 07.01.24, 24.15.01, 24.15.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 zarządzanie projektami z zakresu działalności 
gospodarczej, zarządzanie projektami działalności gospo-
darczej dla osób trzecich, zarządzanie działalnością hoteli dla 
osób trzecich, zarządzanie biznesowe hotelami, usługi do-
radztwa związane z administrowaniem i zarządzaniem ho-
telami, dostarczanie informacji porównawczych w zakresie 
cen pokoi hotelowych, 36 zarządzanie finansowe projektami 
budowlanymi, finansowe zarządzanie projektami z dziedziny 
nieruchomości, usługi inwestycyjne, pośrednictwo inwesty-
cyjne, analiza inwestycyjna, administrowanie inwestycjami, 
zarządzanie inwestycjami, doradztwo inwestycyjne, pozyski-
wanie inwestycji finansowych, inwestycje majątkowe w za-
kresie nieruchomości, planowanie inwestycji w nieruchomo-
ści, zarządzanie finansowe dotyczące inwestycji, zarządzanie 
inwestycjami w nieruchomości, usługi oceny ryzyka inwe-
stycyjnego, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące 
nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości związane 
z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, usłu-
gi finansowania związane z hotelami, 37 zarządzanie pro-
jektami na miejscu inwestycji w zakresie budowy obiektów 
hotelowych, 42 zarządzanie projektami architektonicznymi, 
projektowanie hoteli, usługi planowania, projektowania ho-
teli, 43 wycena zakwaterowania w hotelach, usługi doradcze 
w zakresie sprzętu i obiektów hotelowych.

(210) 495582 (220) 2019 02 05
(731) NARUSZEWICZ JAROSŁAW, SAŁACKI ADAM 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO- 
-USŁUGOWE BABELL SPÓŁKA CYWILNA, Toruń

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BABELL

(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 bielizna, bielizna damska, bielizna nocna, 
bielizna funkcjonalna, body- bielizna, halki- bielizna, bielizna 
termoaktywna, gorsety- bielizna damska, bielizna dla męż-
czyzn, bielizna wyszczuplająca jako wyroby gorseciarskie, 
majtki, slipy męskie, figi damskie, bokserki, skarpetki, skarpety 
wewnętrzne do obuwia- stopki, podkoszulki, podkolanówki, 
podkoszulki z długimi rękawami, podkoszulki bez rękawów, 
podkoszulki sportowe, rajstopy, pończochy, kąpielówki, 
płaszcze kąpielowe, kostiumy kąpielowe, szorty kąpielowe, 
bikini, szorty, stringi, koszule nocne, piżamy, szlafroki, pod-
wiązki, bluzki, T-shirty.

(210) 495644 (220) 2019 02 06
(731) SODA PLUSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLAYTON
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(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.17, 18.01.09, 
18.01.23

(510), (511) 3 preparaty do mycia samochodów opartych 
na nanotechnologii, szampon do myjni samochodowej 
oparty na nanotechnologii, szampon woskując do myjni 
samochodowej oparty na nanotechnologii, szampon do ta-
picerki samochodowej oparty na nanotechnologii, płyn 
do spryskiwaczy szyb samochodowych oparty na nanotech-
nologii, wosk do samochodów oparty na nanotechnologii.

(210) 495658 (220) 2019 02 06
(731) SODA PLUSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 18.01.09, 18.01.23, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.17, 
29.01.12

(510), (511) 3 preparaty do mycia samochodów opartych 
na nanotechnologii, szampon do myjni samochodowej 
oparty na nanotechnologii, szampon woskujący do myjni 
samochodowej oparty na nanotechnologii, szampon do ta-
picerki samochodowej oparty na nanotechnologii, płyn 
do spryskiwaczy szyb samochodowych oparty na nanotech-
nologii, wosk do samochodów oparty na nanotechnologii.

(210) 495662 (220) 2019 04 17
(731) MURJAS PAWEŁ ANMUR, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NawiPoland

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 12 pontony, pontony nadmuchiwane jako ło-
dzie ratunkowe.

(210) 495687 (220) 2019 02 07
(731) JAKOBIUK STANISŁAW MARKETING HANDEL SA, 

Tuszyn
(540) (znak słowny)
(540) VitaMedicus
(510), (511) 5 suplementy diety.

(210) 495835 (220) 2019 02 11
(731) IPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T-MASTER

(531) 19.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny do kompaktowania śmieci, maszyny 
do zgniatania śmieci, urządzenia do separacji śmieci i odpa-
dów, 9 oprogramowanie komputerowe, komputerowe pro-
gramy nagrane, programy komputerowe - software ładowal-

ny, komputerowe systemy operacyjne, pliki komputerowe, 
interfejsy, 16 opakowania zbiorcze na odpady i śmieci, worki 
na śmieci, worki do koszy na śmieci, 21 kubły i kontenery 
na śmieci, 37 zbieranie śmieci, zbiórka odpadów, 38 usługi 
w zakresie rozpowszechniania informacji tekstowych i obra-
zowych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci 
internetowej, usługi w zakresie internetowego serwisu infor-
macyjnego dotyczącego ochrony środowiska, segregowa-
niu odpadów, usługi przydzielania dostępu do baz danych 
użytkowników, agencje informacyjne, agencje prasowe, 
udostępnianie przestrzeni wirtualnej dla celów forum dys-
kusyjnego, obsługa telekonferencji, przesyłanie informacji, 
poczta elektroniczną, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi 
w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy 
pomocy komputera, usługi dostarczania informacji on-line 
z komputerowych baz danych, dostarczanie dostępu w sieci 
internetowej do zasobów informacyjnych mianowicie zbio-
rów informacji o segregowaniu odpadów, usługi w zakresie 
udostępniania i wynajmu czasu dostępu do Internetu oso-
bom trzecim, 40 usługi obróbki i przetwarzania odpadów, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne związane z re-
cyklingiem odpadów i śmieci, doradztwo związane z recy-
klingiem odpadów i śmieci, 45 udzielanie licencji na prawa 
własności intelektualnej, w szczególności licencjonowanie 
oprogramowania komputerowego, znaków towarowych 
i wzornictwa przemysłowego, zarządzanie w zakresie udzie-
lania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich.

(210) 495910 (220) 2019 02 13
(731) BBSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BBsolar

(531) 01.03.02, 26.04.16, 24.15.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 aparatura fotowoltaniczna, aparatura i instala-
cje do zdalnego sterowania procesami fotowoltanicznymi, 
baterie słoneczne, ogniwa fotoelektryczne, ogniwa fotowol-
taniczne, kolektory słoneczne, systemy automatyki do in-
stalacji solarnych, wskaźniki wielkości elektrycznych, wiatro-
mierze, 37 montaż, naprawy i serwis zestawów solarnych 
i fotowoltanicznych oraz instalacji grzewczych i urządzeń 
do wykorzystania energii odnawialnej.

(210) 496062 (220) 2019 02 18
(731) SUTOR MAŁGORZATA ELEMENO, Spytkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) elemeno

(531) 27.05.01, 05.01.05, 29.01.12
(510), (511) 25 bluzy dresowe, bluzy polarowe, bielizna dla 
niemowląt, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, 
czapki [nakrycia głowy], getry, funkcjonalne koszulki ter-
moaktywne, grube kurtki, kombinezony suche [skafandry], 
kombinezony zimowe, kombinezony dla niemowląt i ma-
łych dzieci, koszulki dla dzieci, koszulki sportowe z krótkimi 
rękawami, kurtki jako odzież sportowa, bluzy, kurtki dreso-
we, kurtki [odzież], nakrycia głowy, obuwie dla dzieci, odzież 
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dziecięca, odzież wierzchnia dla dzieci, płaszcze, piżamy, 
podkoszulki, rękawiczki, spodnie dziecięce, spodnie, stroje 
kąpielowe.

(210) 496089 (220) 2019 02 19
(731) POLCALC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Super Mag

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne dla rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa.

(210) 496103 (220) 2019 02 19
(731) POLCALC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AktiCalc IV. GENERACE

(531) 27.05.01, 05.03.11, 05.03.14, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne dla rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa.

(210) 496120 (220) 2019 02 19
(731) CHABRZYK AGNIESZKA MY DIGI HUB, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) my LINE

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do celów 
medycznych, produkty dietetyczne do celów medycznych, 
dodatki dietetyczne, suplementy dietetyczne i odżywcze, 
dietetyczne substancje przystosowane do użytku wetery-
naryjnego, dietetyczne substancje przystosowane do celów 
medycznych, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z produktami dietetycznymi.

(210) 496146 (220) 2019 02 20
(731) COCHÓR ROBERT COBIS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKTYWNE EMOLIENTY

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 29.01.15, 26.02.03
(510), (511) 3 balsam do ciała, balsam odżywczy, balsamy 
do celów kosmetycznych, balsamy do ciała, balsamy do opa-
lania, balsamy do opalania [kosmetyki], balsamy do rąk, bal-
samy do rąk nielecznicze, balsamy do redukcji cellulitu, balsa-
my do stóp (nielecznicze -), balsamy do ust, balsamy do wło-
sów, balsamy oczyszczające, balsamy, inne niż do celów 
medycznych, balsamy po opalaniu, błyszczyki do ust, błysz-

czyki do ust [kosmetyki], chusteczki jednorazowe nasączone 
mieszankami oczyszczającymi do twarzy, chusteczki nasą-
czane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączane pre-
paratami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatem 
do oczyszczania skóry, chusteczki pielęgnacyjne dla nie-
mowląt, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i ko-
smetycznych, chusteczki nasączone preparatami do usuwa-
nia makijażu, detergenty, dezodoranty, dezodoranty dla lu-
dzi, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, dezodoranty do ciała 
[wyroby perfumeryjne], dezodoranty do pielęgnacji ciała, 
dezodoranty i antyperspiranty, emulsje do ciała, emulsje 
chroniące przed promieniowaniem słonecznym, emulsje 
[balsamy] do ochrony przeciwsłonecznej, emulsje do mycia 
ciała nie zawierające mydła, emulsje do twarzy [do użytku 
kosmetycznego], emulsje do wzmacniania paznokci, emulsje 
na dzień, emulsje po goleniu, emulsje do depilacji, emulsje 
wygładzające do skóry, emulsje z filtrem przeciwsłonecznym 
[do użytku kosmetycznego], kompaktowe kosmetyki do ma-
kijażu, kolorowe kosmetyki do oczu, kolorowe kosmetyki dla 
dzieci, korektor do twarzy korektory do plam i wyprysków, 
korektory [kosmetyki], korektory pod oczy, kosmetyczne 
emulsje do opalania, kosmetyczne kredki do oczu, kosme-
tyczne peelingi do ciała, kosmetyczne płyny do włosów ko-
smetyczne preparaty fryzjerskie, kosmetyczne pudry 
do twarzy, kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyczne 
żele pod oczy, kosmetyki, kosmetyki brązująco-opalizujące, 
kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, kosmetyki 
dla dzieci, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do brwi, kosme-
tyki do cery zmarszczkowej, kosmetyki do makijażu, kosme-
tyki do makijażu do kompaktów, kosmetyki do makijażu skó-
ry, kosmetyki do makijażu twarzy, kosmetyki do ozdabiania, 
kosmetyki do paznokci, kosmetyki do pielęgnacji skóry, ko-
smetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do rzęs, kosmetyki 
do samoopalania, kosmetyki do stosowania na skórę, kosme-
tyki do ust, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki 
do włosów, kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki i preparaty 
kosmetyczne, kosmetyki kolorowe, kosmetyki koloryzujące 
do skóry, kosmetyki naturalne, kosmetyki nielecznicze, ko-
smetyki organiczne, kosmetyki nielecznicze i preparaty toa-
letowe, kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, kosmetyki 
upiększające, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki w for-
mie olejków, kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], ko-
smetyki w formie żeli, kosmetyki w gotowych zestawach, 
kosmetyki w postaci cieni do powiek, kosmetyki w postaci 
kremów, kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki w postaci 
różu, kosmetyki zawierające keratynę, kosmetyki zawierające 
kwas hialuronowy, kosmetyki zawierające pantenol, kostki 
mydła do czyszczenia do użytku domowego, kostki mydła 
do mycia ciała, kredka do oczu, kredka do powiek, kredki 
do makijażu, kredki do makijażu oczu, kredki do oczu, kredki 
do oczu w płynie, kredki do powiek, kredki do ust, krem ba-
zowy, krem chłodzący [cold cream], inny niż do celów me-
dycznych, krem do jasnej karnacji, krem do opalania, krem 
do opalania dla niemowląt, krem do rak, krem do skórek wo-
kół paznokci, krem do twarzy, krem do włosów, krem na od-
parzenia pieluszkowe [nieleczniczy], krem pod oczy, krem 
przeciwzmarszczkowy, krem z retinolem do celów kosme-
tycznych, kremowe mydło do ciała, kremy BB, kremy chło-
dzące do użytku kosmetycznego, kremy chroniące przed 
słońcem [kosmetyki], kremy dermatologiczne [inne niż lecz-
nicze], kremy dla niemowląt [nielecznicze], kremy do aroma-
terapii, kremy do ciała [kosmetyki], kremy do ciała, kremy 
do depilacji, kremy do demakijażu, kremy do golenia, kremy 
do jasnej karnacji [do użytku kosmetycznego], kremy do ma-
sażu, nie do celów leczniczych, kremy do mycia, kremy 
do oczyszczania skóry, kremy do oczyszczania skóry [nielecz-
nicze], kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, 
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kremy do opalania, kremy do opalania skóry, kremy do pa-
znokci, kremy do pielęgnacji skóry, inne niż do użytku me-
dycznego, kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy 
do pielęgnacji skóry na bazie końskiego oleju, kremy do pie-
lęgnacji włosów, kremy do rąk, 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, kremy do twarzy 
i ciała [kosmetyki] kremy do twarzy [kosmetyki], kremy 
do usuwania owłosienia, kremy do utrwalania fryzury, kremy 
do włosów, kremy, emulsje i żele nawilżające, kremy i balsa-
my do opalania, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kojące 
do użytku kosmetycznego, kremy konserwujące do skóry, 
kremy korygujące, kremy kosmetyczne, kremy kosmetyczne 
do rąk, kremy kosmetyczne do skóry suchej, kremy kosme-
tyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, kremy kosmetyczne 
odżywcze, kremy na dzień, kremy na noc, kremy na noc [ko-
smetyki], kremy nawilżające, kremy nawilżające do użytku 
kosmetycznego, kremy nawilżające po goleniu, kremy nie-
lecznicze, kremy ochronne, kremy ochronne do włosów, kre-
my oczyszczające, kremy odżywcze, kremy odżywcze nie-
lecznicze, kremy perfumowane, kremy ujędrniające skórę, 
kremy tonizujące [kosmetyki], kremy samoopalające [kosme-
tyki], kremy samoopalające, kremy redukujące plamy starcze, 
kremy przed goleniem, kremy przeciwzmarszczkowe, kremy 
przeciw piegom, kremy przeciw starzeniu się skóry, kremy 
pod prysznic, kremy po opalaniu [do użytku kosmetyczne-
go], kremy po goleniu, kremy pielęgnacyjne do włosów, kre-
my wybielające do skóry, kremy z filtrem przeciwsłonecz-
nym, kremy złuszczające, kryształki do kąpieli (nielecznicze -), 
kryształki do kąpieli, kule do kąpieli nasączone kosmetykami, 
olejkami i barwnikami, lakier do celów kosmetycznych, lakier 
do włosów, lakiery do paznokci, lakier do paznokci do celów 
kosmetycznych, maści do celów kosmetycznych, makijaż 
(preparaty do -), makijaż (puder do -), makijażu (puder do -), 
maseczki do ciała, maści [nielecznicze], maseczki do ciała 
w kremie, maseczki do rąk do pielęgnacji skóry, maseczki 
do skóry [kosmetyki], maseczki do stóp do pielęgnacji skóry, 
maseczki do twarzy, maseczki do stylizacji włosów, maseczki 
do twarzy, do celów toaletowych, maseczki do twarzy i ciała, 
maseczki do włosów, maseczki nawilżające, maseczki nawil-
żające do skóry, maseczki oczyszczające, maseczki upiększa-
jące do twarzy, maseczki 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 kosmetycznego], 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, materia-
ły na powłoki do paznokci u rąk, mgiełki do ciała, mieszanki 
do pielęgnacji skóry po wystawieniu na działanie promieni 
słonecznych, mieszanki 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 nawil-
żające, mleczka oczyszczające do pielęgnacji skóry, mleczko 
do demakijażu, mleczko do opalania, mleczko do rąk, mlecz-
ko 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, mydełka, mydła, mydła do pielę-
gnacji 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 perfumowane, 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 alkalicz-
ne, mydło aloesowe, mydło [detergent], mydło dezodoryzu-
jące, mydło do golenia, mydło do kąpieli, mydło do skóry, 
mydło migdałowe, mydło niewymagające użycia wody, my-
dło perfumowane, mydło pielęgnacyjne, mydło pod prysz-
nic, mydło w listkach do użytku osobistego, mydło w płynie 
do kąpieli stóp, nasączone chusteczki do oczyszczania [nie-
lecznicze, do użytku osobistego], nasączone chusteczki 
do użytku kosmetycznego, nawilżające balsamy do ciała [ko-
smetyki], nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], nawilża-
jące kremy do skóry [kosmetyki], nawilżane chusteczki ko-
smetyczne, nawilżane chusteczki nasączone balsamem ko-
smetycznym, nawilżane chusteczki nasączone środkiem 
oczyszczającym, nawilżane odświeżające chusteczki kosme-
tyczne, nawilżane ręczniki papierowe do rąk nasączane bal-
samem kosmetycznym, nielecznicze balsamy, nielecznicze 
balsamy do skóry, nielecznicze balsamy do stóp, nielecznicze 
balsamy do ust, nielecznicze koncentraty do kąpieli, nielecz-
nicze kremy do ciała, nielecznicze kremy do kąpieli, nielecz-
nicze kremy do kuracji skóry głowy, nielecznicze kremy 
do skóry, nielecznicze kremy do stóp, nielecznicze kremy 
oczyszczające, nielecznicze kremy pod oczy, nielecznicze 
kuracje do skóry głowy, nielecznicze mleczka, nielecznicze 
mleczka do skóry, nielecznicze mydła toaletowe, nieleczni-
cze olejki do rąk, nielecznicze olejki pod prysznic, nieleczni-
cze pasty do zębów, nielecznicze peelingi do twarzy, nie-
lecznicze perełki do kąpieli, nielecznicze pianki do kąpieli, 
nielecznicze płukanki do irygacji, nielecznicze płukanki sto-
matologiczne, nielecznicze płyny do kąpieli, nielecznicze 
płyny do płukania ust, nielecznicze płyny do oczyszczania 
skóry, nielecznicze płyny do włosów, nielecznicze płyny sty-
mulujące do skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
urody, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, nieleczni-
cze preparaty do pielęgnacji stóp, nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji włosów do celów kosmetycznych, nieleczni-
cze preparaty do masażu, nielecznicze preparaty do łago-
dzenia oparzeń słonecznych, nielecznicze preparaty do na-
maczania stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała 
nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, nielecznicze pre-
paraty toaletowe, nielecznicze produkty do pielęgnacji nie-
mowląt, nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, nie-
lecznicze produkty ochronne do ust, nielecznicze produkty 
powlekające usta, nielecznicze produkty toaletowe, nielecz-
nicze proszki do kąpieli, nielecznicze serum do skóry, nielecz-
nicze sole do kąpieli, nielecznicze środki do namaczania cia-
ła, nielecznicze środki nawilżające, nielecznicze środki 
oczyszczające w kremie, nielecznicze szampony do włosów, 
nieleczniczy krem do twarzy, nielecznicze żele do kąpieli, 
nieleczniczy krem na wysypkę pieluszkową, nieleczniczy pu-
der 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, odświeżacze 
do skóry, odżywka do włosów dla dzieci, odżywki do pa-
znokci, 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, odżywki pielę-
gnacyjne do włosów, odżywki stosowane na włosy, odżywki 
utwardzające do paznokci [kosmetyki], olejek do kąpieli, ole-
jek do skórek wokół paznokci, olejek do układania włosów, 
olejek do włosów, olejek ułatwiający czesanie, olejki blokują-
ce promieniowanie słoneczne [kosmetyki], olejki do celów 
kosmetycznych, olejki do ciała, olejki do ciała i twarzy, olejki 
do ciała [kosmetyki], olejki do kąpieli do celów kosmetycz-
nych, olejki do kąpieli i pod prysznic [nielecznicze], olejki 
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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, olejki 
do opalania do celów kosmetycznych, olejki do opalania [ko-
smetyki], olejki do pielęgnacji skory [kosmetyki], olejki 
do pielęgnacji skóry [nielecznicze], olejki i płyny do masażu, 
olejki kąpielowe do pielęgnacji włosów, olejki kosmetyczne 
do naskórka, olejki naturalne do celów kosmetycznych, olejki 
nielecznicze, olejki oczyszczające, olejki perfumowane 
do pielęgnacji skóry, olejki perfumowane do produkcji pre-
paratów kosmetycznych, olejki po opalaniu [kosmetyki], 
opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające pro-
dukty do mycia ciała, opakowania uzupełniające do dozow-
ników zawierające krem do twarzy, opakowania uzupełniają-
ce do dozowników żelu pod prysznic, opakowania uzupeł-
niające do dozowników kosmetyków, opakowania uzupeł-
niające do dozowników zawierające szampon, opakowania 
uzupełniające do dozowników, zawierające produkty 
do utrwalania włosów, opakowania uzupełniające do do-
zowników, zawierające mydło do rąk, palety błyszczyków 
do ust, palety cieni do powiek, paznokci (lakiery do ), 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 kosme-
tyki do kąpieli, pianka do czyszczenia, piana do kąpieli, pian-
ka do golenia, pianka do kąpieli dla niemowląt, pianka 
do stylizacji, pianka do włosów, pianki [kosmetyki], pianki 
ochronne do włosów, pianki oczyszczające, pianki oczysz-
czające do skóry, pianki pod prysznic, pianki [przybory toale-
towe] do stylizacji włosów, piany do kąpieli, pieniące się żele 
do kąpieli, pieniące się płyny do kąpieli, płatki kąpielowe, płu-
kanki do oczu, nie do celów medycznych, płukanki do wło-
sów [do użytku kosmetycznego], płukanki do włosów [szam-
pon z odżywką], płyn do czyszczenia zębów, płyn do gole-
nia, płyn do kąpieli, płyn do mycia naczyń, płyn do twarzy, 
płyn tonizujący do twarzy, ciała i rąk, płynne kremy [kosme-
tyki], płyny do demakijażu, płyny do golenia, 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, preparatyko 
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 skory, preparaty do samoopalania [ko-
smetyki], preparaty do stosowania przed goleniem, prepara-
ty do układania włosów, preparaty do włosów, preparaty 
do wzmacniania paznokci, preparaty fito kosmetyczne, 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 
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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, 
skóra [preparaty kosmetyczne do pielęgnacji -], 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 czyszczenia zębów, środ-
ki do demakijażu oczu, środki do demakijażu, środki do maki-
jażu oczu, środki do mikrodermabrazji, środki do mycia rak, 
środki do mycia zębów, środki do namaczania do kąpieli 
do użytku kosmetycznego, środki do nawilżania włosów, 
środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], środki 
do oczyszczania skóry twarzy, 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 [ko-
smetyki], środki nawilżające po opalaniu środki nawilżające 
przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, środki nawil-
żające przeciwdziałające starzeniu się skóry, środki oczysz-
czające do skóry [nielecznicze], środki oczyszczające skórę, 
środki toaletowe, środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż 
do celów medycznych, środki zmiękczające skórę [emolien-
ty], środki zmiękczające skórę [nielecznicze], środki zmiękcza-
jące skórki przy paznokciach, suche szampony, szampon 
do włosów, szampon w piance dla niemowląt, szampony, 
szampony dla niemowląt, szampony do ciała, szampony 
do użytku osobistego szampony do włosów szampony 
do włosów dla ludzi, szampony przeciwłupieżowe, nie do ce-
lów leczniczych, szampony nielecznicze, szampony przeciw-
łupieżowe, 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 opalania, 
żele do rąk, żele do twarzy, żele do stylizacji włosów, żele 
do twarzy i ciała [kosmetyki], żele do utrwalania fryzury, żele 
do użytku kosmetycznego, żele do włosów, żele do wybiela-
nia zębów, żele ochronne do włosów, żele nawilżające [ko-
smetyki], żele oczyszczające, żele opóźniające 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 celów kosmetycznych, 
zestawy do makijażu, zestawy do golenia, 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, farmaceutyczne produkty dermatologicz-
ne, kremy do użytku dermatologicznego, żele do użytku der-
matologicznego, przeciwgrzybicze preparaty dermatolo-

giczne do paznokci, środki antymikrobowe do użytku der-
matologicznego, preparaty farmaceutyczne do użytku 
w dermatologii, maści lecznicze do leczenia schorzeń der-
matologicznych, środki przeciwdrobnoustrojowe pochodze-
nia naturalnego do użytku dermatologicznego, lecznicze 
kremy do skóry, farmaceutyczne płyny do skóry, płyny me-
dyczne do skóry, toniki do skóry [lecznicze], wypełnienia skó-
ry do wstrzykiwania, kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, 
płyny do pielęgnacji skóry [lecznicze], lecznicze kuracje 
do skóry głowy, kremy lecznicze do ochrony skóry, lecznicze 
preparaty do leczenia skóry, maści lecznicze do stosowania 
na skórę, kremy do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, 
preparaty czyszczące do skóry do użytku medycznego, pre-
paraty farmaceutyczne do nawilżania skóry podczas ciąży, 
środki odstraszające komary do nakładania na skórę, prepara-
ty farmaceutyczne do leczenia suchej skóry spowodowanej 
ciążą, antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania 
skóry, spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowa-
nia na skórę, produkty i preparaty farmaceutyczne przeciw 
wysuszeniu skóry spowodowanemu ciążą, produkty i prepa-
raty farmaceutyczne do nawilżania skóry w trakcie ciąży, pre-
paraty farmaceutyczne do zapobiegania powstawaniu skaz 
na skórze podczas ciąży, produkty i preparaty farmaceutycz-
ne zapobiegające wypryskom skórnym w trakcie ciąży, pre-
paraty medyczne, preparaty grzybobójcze do użytku 
medycznego.

(210) 496152 (220) 2019 02 20
(731) TJA GRZENIA SPÓŁKA JAWNA, Lisi Ogon
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Park Glinki

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, wynajmowanie przestrzeni rekla-
mowej, wynajmowanie nośników reklamowych, usługi 
organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością 
gospodarczą, w tym w zakresie organizowania targów i wy-
staw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, 
urbanistyki, architektury i technologii branży nieruchomo-
ści i budownictwa, organizowanie przetargów w zakresie 
budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii bran-
ży nieruchomości i budownictwa, wynajem miejsc dla 
umieszczania ogłoszeń i reklam, usługi w zakresie reklamy 
gruntów, nieruchomości, lokali, w tym za pośrednictwem 
sieci internet, świadczone na rzecz osób trzecich przez 
dewelopera, zarządzanie miejscami wystawowymi w ce-
lach handlowych i reklamowych, 36 majątek nieruchomy, 
pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, zarzą-
dzanie majątkiem nieruchomym, sprzedaż nieruchomości, 
wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biu-
rowych, usługi w zakresie usług branży finansowej związanej 
z wykonawstwem i inwestycjami budowlanymi i architekto-
nicznymi, obrotu, kupna, sprzedaży, najmu gruntów, lokali, 
nieruchomości, zarządzania nieruchomościami, sprzedaży 
i pośrednictwa w nabywaniu, sprzedaży, najmie gruntów, 
domów, lokali, powierzchni użytkowej, udzielanie i obsługa 
kredytów i/lub sprzedaży ratalnej, usługi w zakresie wyceny, 
dzierżawy i administrowania dotyczące nieruchomości, lo-
kali, powierzchni użytkowej, miejsc parkingowych, rozlicza-
nia transakcji kupna i/lub sprzedaży wyżej wymienionych 
przedmiotów, usługi deweloperskie w zakresie obrotu grun-
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tami, nieruchomościami i lokalami, doradztwo w zakresie za-
rządzania i administrowania obiektami użytkowymi i miesz-
kaniowymi, także zespołami osiedlowymi.

(210) 496155 (220) 2019 02 20
(731) TJA GRZENIA SPÓŁKA JAWNA, Lisi Ogon
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Park Office GLINKI

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, wynajmowanie przestrzeni rekla-
mowej, wynajmowanie nośników reklamowych, usługi 
organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością 
gospodarczą, w tym w zakresie organizowania targów i wy-
staw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, 
urbanistyki, architektury i technologii branży nieruchomo-
ści i budownictwa, organizowanie przetargów w zakresie 
budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii bran-
ży nieruchomości i budownictwa, wynajem miejsc dla 
umieszczania ogłoszeń i reklam, usługi w zakresie reklamy 
gruntów, nieruchomości, lokali, w tym za pośrednictwem 
sieci Internet, świadczone na rzecz osób trzecich przez 
dewelopera, zarządzanie miejscami wystawowymi w ce-
lach handlowych i reklamowych, 36 majątek nieruchomy, 
pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, zarzą-
dzanie majątkiem nieruchomym, sprzedaż nieruchomości, 
wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biu-
rowych, usługi w zakresie usług branży finansowej związanej 
z wykonawstwem i inwestycjami budowlanymi i architekto-
nicznymi, obrotu, kupna, sprzedaży, najmu gruntów, lokali, 
nieruchomości, zarządzania nieruchomościami, sprzedaży 
i pośrednictwa w nabywaniu, sprzedaży, najmie gruntów, 
domów, lokali, powierzchni użytkowej, udzielanie i obsługa 
kredytów i/lub sprzedaży ratalnej, usługi w zakresie wyceny, 
dzierżawy i administrowania dotyczące nieruchomości, lo-
kali, powierzchni użytkowej, miejsc parkingowych, rozlicza-
nia transakcji kupna i/lub sprzedaży wyżej wymienionych 
przedmiotów, usługi deweloperskie w zakresie obrotu grun-
tami, nieruchomościami i lokatami, doradztwo w zakresie za-
rządzania i administrowania obiektami użytkowymi i miesz-
kaniowymi, także zespołami osiedlowymi.

(210) 496193 (220) 2019 02 20
(731) JOYFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 gotowe dania z mięsa, gotowe dania wa-
rzywne, gotowe dania z ryb, gotowe posiłki składające się 
głównie z owoców morza, gotowe posiłki składające się 
głównie z substytutów mięsa, gotowe produkty z warzyw, 
gulasze, konserwy, marynaty, produkty serowarskie, sałat-
ki gotowe, zupy gotowe, produkty spożywcze na bazie 
mleka, napoje na bazie mleka, proszki i mieszanki mleczne 

w proszku do sporządzania koktajli mlecznych, żywność 
wysokobiałkowa zawarta w tej klasie, żywność niskokalo-
ryczna zawarta w tej klasie, dania instant zawarte w tej klasie, 
30 gotowe dania z ryżu, gotowe dania z ryżu, gotowe dania 
z dodatkiem kasz, gotowe dania z dodatkiem sosów, goto-
we desery, gotowe dania z makaronu, gotowa kawa i napoje 
na bazie kawy, batonik energetyczny na bazie zbóż, gotowe 
do spożycia puddingi, gotowe pizze, kanapki, batony oblane 
czekoladą zastępujące posiłki, preparaty spożywcze na bazie 
węglowodanów zawarte w klasie 30, preparaty i produkty 
zbożowe, muesli, batony zbożowe, batony niskokaloryczne, 
batony wysokobiałkowe, desery wysokobiałkowe, desery 
niskokaloryczne.

(210) 496202 (220) 2019 02 21
(731) KLEPCZYŃSKI GRZEGORZ, Rumia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Atol

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 11 urządzenia do ogrzewania, chłodzenia, 
wentylacji, celów sanitarnych, 19 materiały budowlane 
niemetalowe, 37 budownictwo, montaż i naprawa insta-
lacji grzewczych, instalowanie oraz naprawa urządzeń 
klimatyzacyjnych.

(210) 496217 (220) 2019 02 21
(731) FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY FILOFARM, 

Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FILOFARM

(531) 29.01.13, 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01
(510), (511) 5 leki dla ludzi, lekarstwa, leki wydawane bez 
recepty, preparaty farmaceutyczne, farmaceutyki i naturalne 
środki lecznicze, preparaty i substancje farmaceutyczne, pre-
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) 496571 (220) 2019 02 28
(731) INSTAL-KONSORCJUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) viteco NATURAL ENERGY SYSTEMS

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 
27.05.05, 27.05.08, 29.01.14

(510), (511) 7 prądnice, turbiny gazowe, turbiny hydrau-
liczne, turbiny wiatrowe, turbiny do wytwarzania mocy, 
sprężarki doładowujące, pompy, kompresory, dmuchawy, 
mechanizmy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, 
odkurzacze, odkurzacze centralne, węże do odkurzaczy, 
worki do odkurzaczy, ssawki, torby, szczotki do odkurzaczy, 
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konwertory gazowe, konwertory katalityczne, 9 baterie sło-
neczne, fotoogniwa, kolektory elektryczne, konwertory ga-
zowe, konwertory katalityczne, urządzenia do regulowania, 
kontroli i sterowania kotłów, urządzenia do kontroli i regulacji 
ciepła, moduły fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły sło-
neczne, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii 
elektrycznej, urządzenia pomiarowe, regulatory elektro-
niczne i elektryczne, 11 aparatura do wentylacji i klimaty-
zacji, gazowe generatory ciepła, generatory pary, elementy 
grzejne, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, 
klimatyzacji i oczyszczania powietrza, kolektory słoneczne 
do celów grzewczych, kominki, kotły grzewcze, urządzenia 
do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, instala-
cje do ogrzewania wodnego, pompy ciepła, rekuperatory 
do wstępnego ogrzewania powietrza do spalania w sys-
temach grzewczych z wykorzystaniem gorących gazów 
spalinowych, przewody i urządzenia do transportu gazów 
spalinowych, przewody instalacji sanitarnych, armatura re-
gulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów wodnych lub 
gazowych oraz urządzeń wodnych lub gazowych, instalacje 
i urządzenia sanitarne, instalacje do oczyszczania wód ście-
kowych, urządzenia zasilające kotły grzewcze, wymienniki 
ciepła, urządzenia do uzdatniania i zmiękczania wody, fil-
try do wody i wkłady filtracyjne, kontrolery ciśnienia do rur 
wodnych i gazowych, 35 badanie rynku, doradztwo i kon-
sultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi re-
klamowe, marketingowe i promocyjne w zakresie wyrobów 
instalacyjnych oraz instalacji techniki grzewczej, sanitarnej, 
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, promocja sprzedaży, usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej materiałów budowlanych, 
materiałów budowlanych metalowych i z metali kolorowych, 
instalacji i wyposażenia sanitarnego, urządzeń do techniki 
grzewczej, sanitarnej i klimatyzacyjnej, kotłów elektrycznych 
i gazowych, grzejników, zasobników ciepłej wody użytkowej, 
materiałów i aparatów oświetleniowych, sprzętu oraz dodat-
kowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, arma-
tury do przewodów, oraz produktów odnawialnych źródeł 
energii w branży techniki grzewczej, instalacyjnej, sanitarnej 
i wentylacyjnej, usługi pośrednictwa handlowego.

(210) 496757 (220) 2019 03 06
(731) Vinex-Slavyantsi AD, Slavyantsi, BG
(540) (znak słowny)
(540) HEBROS
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina.

(210) 496797 (220) 2019 03 06
(731) KUDELA WOJCIECH BRAINBOX, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) BRAINBOX
(510), (511) 35 reklama i marketing, marketing internetowy, 
optymalizacja stron internetowych, reklama online poprzez 
komputerowe sieci komunikacyjne, reklama w Internecie 
dla osób trzecich, usługi w zakresie tworzenia marki (rekla-
ma i promocja), promocja, reklama i marketing stron inter-
netowych on-line, usługi reklamowe, w tym reklama on-line 
w sieci komputerowej, reklama banerowa, reklama, usługi 
marketingowe, usługi agencji marketingowych, 41 kursy 
szkoleniowe, kursy szkoleniowe w zakresie planowania stra-
tegicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem 
i biznesem, organizowanie konferencji związanych z rekla-
mą, 42 projektowanie stron internetowych, programowanie 
stron internetowych, rozwój, programowanie i wdrażanie 
oprogramowania komputerowego.

(210) 496801 (220) 2019 03 06
(731) MURATOR EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CBF Crime Book Festival

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 
27.05.23, 27.03.15, 11.01.03

(510), (511) 16 publikacje drukowane, gazety, czasopisma, 
książki, broszury, notesy, kalendarze, katalogi, segregatory, ze-
szyty, podręczniki, ulotki, prospekty, foldery, plany, fotografie, 
plakaty, 35 organizacja targów i wystaw w celach handlowych 
i reklamowych, prowadzenie akcji promocyjnej w prasie, radiu, 
telewizji, Internecie, na wszystkich nośnikach, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, prowadzenie interesów osób 
trzecich w zakresie zarządzania i organizacji firm, doradztwa 
handlowego, prowadzenie badań rynku, wyszukiwanie kon-
trahentów, pozyskiwanie i systematyzacja danych kompute-
rowych baz danych, 38 rozpowszechnianie obrazu i dźwięku 
za pośrednictwem Internetu, sieci teleinformatycznych, prze-
kazu satelitarnego, udostępnianie serwisów informacyjnych, 
działalność portali internetowych, 41 produkcja i montaż 
filmów, reportaży, programów radiowych i telewizyjnych, 
organizacja wystaw związanych z problematyką kryminalną, 
organizacja imprez rozrywkowych, szkoleń, konkursów, konfe-
rencji, seminariów, pokazów, imprez rekreacyjnych, udostęp-
nianie on-line książek i publikacji, udostępnianie gier kompu-
terowych on-line, publikowanie książek.

(210) 496803 (220) 2019 03 06
(731) KACZMAREK MAGDALENA ME&MOM, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Me&Mom
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama, 
zarządzanie przedsiębiorstwem, administrowanie przedsię-
biorstwem, czynności biurowe, usługi sprzedaży hurtowej 
i detalicznych towarów takich jak: odzież damska, odzież 
męska, odzież dziecięca, obuwie damskie, obuwie męskie, 
obuwie dziecięce, prowadzenie sklepów, hurtowni, sklepów 
internetowych, hurtowni internetowych, aukcji internetowych 
i agencji importowo-eksportowych z towarami wymieniony-
mi w tej klasie.

(210) 496804 (220) 2019 03 06
(731) MOŻDŻYŃSKI JÓZEF BOŻYSŁAW, Nysa
(540) (znak słowny)
(540) WASHKUNG
(510), (511) 3 preparaty do prania, preparaty do czyszczenia 
i odświeżania, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, mydła 
i żele, preparaty do kąpieli.

(210) 496816 (220) 2019 03 06
(731) ALMA-ALPINEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALMA ALPINEX Świętokrzyskie Centrum Logistyki 

i Dystrybucji
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(531) 27.05.01, 24.15.02, 29.01.12
(510), (511) 39 dostarczanie towarów zamówionych kore-
spondencyjnie, fracht [przewóz towarów], usługi kierowców, 
dostarczanie wiadomości, magazynowanie elektronicznych 
nośników danych lub dokumentów, pakowanie towarów, 
pojazdy (wypożyczanie -), dostarczanie paczek, przewoże-
nie, przewóz samochodami ciężarowymi, usługi rozładunku 
towarów, usługi transportu samochodami silnikowymi, skła-
dowanie towarów, spedycja, transport i przechowywanie 
odpadów, usługi kurierskie [wiadomości lub towary], wynaj-
mowanie magazynów, wynajem samochodów, informacja 
o składowaniu.

(210) 496827 (220) 2019 03 07
(731) MARTINEZ ADRIAN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HR NA DESER

(531) 08.01.09, 26.04.04, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, 
kongresów, warsztatów, seminariów, organizowanie even-
tów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, doradztwo zawodowe, usługi przekwalifi-
kowania zawodowego, poradnictwo zawodowe w zakresie 
edukacji lub kształcenia, komputerowe przygotowanie ma-
teriałów do publikacji, kształcenie praktyczne, publikowanie 
online elektronicznych książek i czasopism, publikowanie 
tekstów innych niż reklamowe, udostępnienia filmów online 
nie do pobrania, edukacja, nauczanie, kształcenie, działalność 
sportowa i kulturalna, 42 usługi komputerowe, mianowicie 
tworzenie społeczności wirtualnych dla zarejestrowanych 
użytkowników w celu organizowania grup, uczestniczenia 
w dyskusjach oraz brania udziału w tworzeniu sieci społecz-
nych, biznesowych i społecznościowych, usługi komputero-
we, mianowicie hosting obiektów elektronicznych dla osób 
trzecich, w celu organizowania i prowadzenia spotkań, im-
prez oraz interaktywnych dyskusji za pośrednictwem sieci 
łącznościowych w tym dla osób trzecich (social media), usłu-
gi dostawców aplikacji (ASP) mianowicie hosting aplikacji 
oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, 
usługi internetowego dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące 
oprogramowanie umożliwiające lub usprawniające ładowa-
nie, pobieranie, transmisję strumieniową, wysyłanie, wyświe-
tlanie, blogowanie, wysyłanie hiper łączy, dzielenie się lub 
jakiekolwiek inne dostarczanie mediów elektronicznych lub 
informacji za pośrednictwem sieci łącznościowych, umożli-
wianie tymczasowego użytkowania aplikacji nie do pobra-
nia, przeznaczonych do tworzenia sieci kontaktów społecz-
nych, tworzenia społeczności wirtualnych oraz przesyłania 
treści audio, wideo, obrazów fotograficznych, tekstów, grafik 
i danych, doradztwo techniczne w dziedzinie rozwoju apli-
kacji mobilnych związanych z użytkowaniem i funkcjonalno-
ścią hiperłączy, umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania komputerowego nie do pobrania, umoż-
liwiającego rozwój, ocenianie, testowanie i utrzymywanie 
aplikacji mobilnych do przenośnych elektronicznych urzą-
dzeń komunikacyjnych, mianowicie telefonów komórko-
wych, smartfonów, podręcznych komputerów i tabletów, 
usługi w zakresie doradztwa technologicznego, usługi w za-
kresie ekspertyz technologicznych, doradztwo, konsultacje 
i informacja w zakresie technologii informacyjnych, opraco-
wywanie programów do przetwarzania danych.

(210) 496830 (220) 2019 03 07
(731) SWISS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) Sky-Share
(510), (511) 35 zarządzanie i organizacja programami za-
kupu statków powietrznych, w tym na zasadzie współwła-
sności, zarządzanie i organizacja programami wynajmu, 
dzierżawy, leasingu statków powietrznych, 39 wynajem i do-
starczanie statków powietrznych, transport ludzi i towarów 
statkami powietrznymi, doradztwo w zakresie transportu 
lotniczego, usługi czarteru samolotów, organizacja transpor-
tu pasażerów statkami powietrznymi.

(210) 496834 (220) 2019 03 07
(731) SWISS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) Sky Share Aviation
(510), (511) 35 zarządzanie i organizacja programami za-
kupu statków powietrznych, w tym na zasadzie współwła-
sności, zarządzanie i organizacja programami wynajmu, 
dzierżawy, leasingu statków powietrznych, 39 wynajem i do-
starczanie statków powietrznych, transport ludzi i towarów 
statkami powietrznymi, doradztwo w zakresie transportu 
lotniczego, usługi czarteru samolotów, organizacja transpor-
tu pasażerów statkami powietrznymi.

(210) 496873 (220) 2019 03 08
(731) BOĆKO & BOĆKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) SU EXCELENCIA
(510), (511) 33 wyroby alkoholowe, wina, wódki, koniaki, 
koktajle alkoholowe, nalewki, whisky.

(210) 496884 (220) 2019 03 08
(731) FABRYKA FUTBOLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Poznań

(540) (znak słowny)
(540) KP19
(510), (511) 3 kosmetyki, środki toaletowe, olejki esencjo-
nalne i ekstrakty aromatyczne, woda kolońska, perfumy, 
woda perfumowana, produkty i preparaty do pielęgnacji 
ciała, płyny po goleniu, płyny do golenia, płyny kosme-
tyczne przed goleniem, 5 suplementy diety, suplementy 
dietetyczne i odżywcze, mineralne suplementy odżywcze, 
suplementy diety dla sportowców, suplementy diety po-
prawiające kondycję i wytrzymałość, białkowe suplemen-
ty diety, dietetyczne substancje przystosowane do celów 
medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do ce-
lów medycznych, mineralne suplementy diety, preparaty 
witaminowe, herbaty ziołowe do celów medycznych, na-
poje stosowane w lecznictwie, wody mineralne do celów 
leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane do celów 
medycznych, guma do żucia odświeżająca oddech do ce-
lów leczniczych, 9 komputerowe bazy danych, muzyka, 
filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych 
i obrazowych utrwalone na nośnikach, oprogramowa-
nie, oprogramowanie gier, aplikacje biurowe i biznesowe, 
oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz 
oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie do aplikacji 
i serwerów internetowych, urządzenia technologii informa-
cyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urzą-
dzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji 
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lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych, nagrane 
media i media do pobrania, oprogramowanie komputero-
we, czyste cyfrowe lub analogowe media do nagrywania 
i przechowywania danych, gry wideo [gry komputerowe] 
w formie programów komputerowych zapisanych na no-
śnikach danych, 16 papier i karton, druki, fotografie, ma-
teriały piśmienne, materiały przeznaczone dla artystów, 
materiały drukowane, materiały z tworzyw sztucznych 
do pakowania, materiały piśmienne i wyposażenie edu-
kacyjne, książki, albumy, albumy kolekcjonerskie, broszury, 
drukowane materiały ilustracyjne, kalendarze, karty, kata-
logi, naklejki, 25 odzież, odzież sportowa, obuwie, obuwie 
sportowe, nakrycia głowy, 28 gry, zabawki i przedmioty 
do zabawy, sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastyczne 
i sportowe, sprzęt sportowy, piłki do gier i zabaw, układan-
ki [puzzle], urządzenia do gier, zdrapki do gier loteryjnych, 
gry planszowe, 29 batony organiczne na bazie orzechów 
i ziaren, batony spożywcze na bazie orzechów, batoniki 
na bazie owoców i orzechów, chipsy owocowe, batony 
owocowe, przekąski na bazie owoców, produkty z suszo-
nych owoców, jogurty, kompozycje owoców przetworzo-
nych, 30 batony zbożowe, przekąski na bazie zbóż, batony 
zbożowe i energetyczne, batoniki zawierające mieszankę 
ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby cukierni-
cze], batoniki muesli, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, 
batony na bazie granoli, herbata, napoje na bazie herbaty, 
herbata mrożona, karmelki [cukierki], muesli, napoje na ba-
zie czekolady, z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje 
na bazie kawy, cukierki jako słodycze, słodycze do ssania, 
wyroby cukiernicze, lody spożywcze, Jogurt mrożony [lody 
spożywcze], aromaty do napojów inne niż oleje esencyj-
ne, galaretki owocowe jako słodycze, herbaty owocowe, 
32 woda, woda mineralna, woda gazowana, woda stołowa, 
napoje izotoniczne, napoje izotoniczne w proszku, napo-
je bezalkoholowe, napoje energetyzujące, bezalkoholowe 
preparaty do produkcji napojów, esencje do produkcji na-
pojów, napoje owocowe i soki owocowe, soki warzywne, 
syropy do napojów, napoje dla sportowców zawierające 
elektrolity, owocowe nektary, bezalkoholowe, napoje dla 
sportowców.

(210) 496900 (220) 2019 03 08
(731) FABRYKA FUTBOLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Poznań

(540) (znak słowny)
(540) KP9
(510), (511) 3 kosmetyki, środki toaletowe, olejki esencjo-
nalne i ekstrakty aromatyczne, woda kolońska, perfumy, 
woda perfumowana, produkty i preparaty do pielęgnacji 
ciała, płyny po goleniu, płyny do golenia, płyny kosme-
tyczne przed goleniem, 5 suplementy diety, suplementy 
dietetyczne i odżywcze, mineralne suplementy odżywcze, 
suplementy diety dla sportowców, suplementy diety po-
prawiające kondycję i wytrzymałość, białkowe suplemen-
ty diety, dietetyczne substancje przystosowane do celów 
medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do ce-
lów medycznych, mineralne suplementy diety, preparaty 
witaminowe, herbaty ziołowe do celów medycznych, na-
poje stosowane w lecznictwie, wody mineralne do celów 
leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane do celów 
medycznych, guma do żucia odświeżająca oddech do ce-
lów leczniczych, 9 komputerowe bazy danych, muzyka, 
filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych 
i obrazowych utrwalone na nośnikach, oprogramowa-
nie, oprogramowanie gier, aplikacje biurowe i biznesowe, 

oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz 
oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie do aplikacji 
i serwerów internetowych, urządzenia technologii informa-
cyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urzą-
dzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji 
lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych, nagrane 
media i media do pobrania, oprogramowanie komputero-
we, czyste cyfrowe lub analogowe media do nagrywania 
i przechowywania danych, 16 papier i karton, druki, foto-
grafie, materiały piśmienne, materiały przeznaczone dla ar-
tystów, materiały drukowane, materiały z tworzyw sztucz-
nych do pakowania, materiały piśmienne i wyposażenie 
edukacyjne, książki, albumy, albumy kolekcjonerskie, bro-
szury, drukowane materiały ilustracyjne, kalendarze, karty, 
katalogi, naklejki, 25 odzież, odzież sportowa, obuwie, obu-
wie sportowe, nakrycia głowy, 28 gry, zabawki i przedmioty 
do zabawy, sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastyczne 
i sportowe, sprzęt sportowy, piłki do gier i zabaw, układanki 
[puzzle], urządzenia do gier, zdrapki do gier loteryjnych, gry 
planszowe, 29 batony organiczne na bazie orzechów i zia-
ren, batony spożywcze na bazie orzechów, batoniki na ba-
zie owoców i orzechów, chipsy owocowe, batony owo-
cowe, przekąski na bazie owoców, produkty z suszonych 
owoców, jogurty, kompozycje owoców przetworzonych, 
30 batony zbożowe, przekąski na bazie zbóż, batony ener-
getyczne, batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów 
i suszonych owoców [wyroby cukiernicze], batoniki muesli, 
wysokoproteinowe batoniki zbożowe, batony na bazie 
granoli, herbata, napoje na bazie herbaty, herbata mrożo-
na, karmelki [cukierki], muesli, napoje na bazie czekolady, 
napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, cukierki jako 
słodycze, słodycze do ssania, wyroby cukiernicze, lody spo-
żywcze, jogurt mrożony, aromaty do napojów inne niż oleje 
esencyjne, galaretki owocowe jako słodycze, herbaty owo-
cowe, 32 woda, woda mineralna, woda gazowana, woda 
stołowa, napoje izotoniczne, napoje izotoniczne w proszku, 
napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, bezalkoho-
lowe preparaty do produkcji napojów, esencje do produkcji 
napojów, napoje owocowe i soki owocowe, soki warzywne, 
syropy do napojów, owocowe nektary, bezalkoholowe, na-
poje dla sportowców, napoje dla sportowców zawierające 
elektrolity.

(210) 496955 (220) 2019 03 11
(731) BARWINEK-BESTECKA KAROLINA, Gliwice
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 05.05.21, 05.05.20
(510), (511) 14 akcesoria do wyrobu biżuterii, amulety [biżu-
teria], biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria z emalii komór-
kowej, biżuteria ze szkła sztrasowego, bransoletki [biżuteria], 
bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], breloki do kluczy 
[kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszka-
mi], broszki [biżuteria], kolczyki, łańcuszki [biżuteria], me-
daliony [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], ozdoby z żółtego 
bursztynu, perły [biżuteria], perły z ambroidu [prasowana ży-
wica], pierścionki [biżuteria], szpilki [biżuteria], szpilki ozdob-
ne, zawieszki [biżuteria], zawieszki do breloków do kluczy .
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(210) 496968 (220) 2019 03 11
(731) BARWINEK-BESTECKA KAROLINA, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CROCO D’ORO

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, inter-
netowej, wysyłkowej: biżuterii, akcesoriów do wyrobu biżu-
terii, wyrobów jubilerskich, zawieszek, breloków, łańcuszków 
biżuteryjnych, szpilek biżuteryjnych.

(210) 496969 (220) 2019 03 11
(731) BARWINEK-BESTECKA KAROLINA, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CROCO D’ORO

(531) 05.05.21, 05.05.20, 27.05.01
(510), (511) 14 akcesoria do wyrobu biżuterii, amulety [biżu-
teria], biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria z emalii komór-
kowej, biżuteria ze szkła sztrasowego, bransoletki [biżuteria], 
bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], breloki do kluczy 
[kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszka-
mi], broszki [biżuteria], kolczyki, łańcuszki [biżuteria], me-
daliony [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], ozdoby z żółtego 
bursztynu, perły [biżuteria], perły z ambroidu [prasowana ży-
wica], pierścionki [biżuteria], szpilki [biżuteria], szpilki ozdob-
ne, zawieszki [biżuteria], zawieszki do breloków do kluczy.

(210) 496978 (220) 2019 03 11
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nieziemscy

(531) 02.09.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, na-
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystoso-
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, 
zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, 
informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cy-
frowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia 
do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, au-
dycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, 
gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy 
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputero-
wych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, 
programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewi-
zji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydaw-
nictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, 
periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, 

tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie 
[wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotogra-
ficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne, 
urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do opra-
wiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, 
narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne naroż-
niki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka 
do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i ko-
lekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie 
kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki 
do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], 
papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwięk-
szoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż 
telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe, 
artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych kla-
sach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja 
reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowa-
dzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca 
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego prze-
kazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, 
produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla 
telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu 
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogło-
szeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 
w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedial-
nych, gier telewizyjnych i komputerowych gier, zabawek, 
wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych i ar-
tykułów kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, 
odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, 
w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym 
lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokona-
nie zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu 
i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie 
cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć tele-
wizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową 
i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwię-
ku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie pro-
gramów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych 
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz 
audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji 
i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, 
zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komu-
nikacyjne, dostarczanie informacji on-line z komputero-
wych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, 
organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym 
udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, 
realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, do-
stęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie, 
kształcenie, rozrywka, usługi związane ze sportem i kultu-
rą, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych 
niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek 
i periodyków, produkcja programów radiowych i telewi-
zyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów 
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekre-
acyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie 
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie 
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi 
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych 
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyj-
nych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja 
filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie ho-
stingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania 
i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputero-
we, projektowanie graficzne.
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(210) 496979 (220) 2019 03 11
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Głos Dnia

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.09, 26.11.03, 29.01.15
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, na-
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystoso-
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, 
zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, 
informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cy-
frowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia 
do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, au-
dycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, 
gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy 
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputero-
wych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, 
programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewi-
zji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydaw-
nictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, 
periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, 
tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie 
[wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotogra-
ficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne, 
urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do opra-
wiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, 
narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne naroż-
niki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka 
do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i ko-
lekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie 
kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki 
do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], 
papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwięk-
szoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż 
telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe, 
artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych kla-
sach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja 
reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowa-
dzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca 
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego prze-
kazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, 
produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla 
telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu 
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogło-
szeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 
w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedial-
nych, gier telewizyjnych i komputerowych gier, zabawek, 
wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych i ar-
tykułów kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, 
odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, 
w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym 
lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokona-
nie zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu 

i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie 
cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć tele-
wizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową 
i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwię-
ku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie pro-
gramów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych 
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz 
audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji 
i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, 
zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komu-
nikacyjne, dostarczanie informacji on-line z komputero-
wych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, 
organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym 
udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, 
realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, do-
stęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie, 
kształcenie, rozrywka, usługi związane ze sportem i kultu-
rą, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych 
niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek 
i periodyków, produkcja programów radiowych i telewi-
zyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów 
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekre-
acyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie 
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie 
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi 
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych 
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyj-
nych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja 
filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie ho-
stingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania 
i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputero-
we, projektowanie graficzne.

(210) 496980 (220) 2019 03 11
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TVP INFO

(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, na-
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystoso-
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, 
zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, 
informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cy-
frowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia 
do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, au-
dycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, 
gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy 
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputero-
wych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, 
programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewi-
zji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydaw-
nictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, 
periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, 
tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie 
[wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotogra-
ficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne, 
urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do opra-
wiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, 
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narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne naroż-
niki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka 
do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i ko-
lekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie 
kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki 
do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], 
papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwięk-
szoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż 
telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe, 
artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych kla-
sach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja 
reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowa-
dzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca 
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego prze-
kazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, 
produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla 
telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu 
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogło-
szeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 
w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedial-
nych, gier telewizyjnych i komputerowych gier, zabawek, 
wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych i ar-
tykułów kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, 
odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, 
w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym 
lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokona-
nie zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu 
i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie 
cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć tele-
wizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową 
i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwię-
ku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie pro-
gramów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych 
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz 
audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji 
i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, 
zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komu-
nikacyjne, dostarczanie informacji on-line z komputero-
wych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, 
organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym 
udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, 
realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, do-
stęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie, 
kształcenie, rozrywka, usługi związane ze sportem i kultu-
rą, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych 
niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek 
i periodyków, produkcja programów radiowych i telewi-
zyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów 
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekre-
acyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie 
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie 
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi 
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych 
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyj-
nych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja 
filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie ho-
stingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania 
i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputero-
we, projektowanie graficzne.

(210) 496984 (220) 2019 03 11
(731) KOŚCIKIEWICZ MAREK, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) DE MONO

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 38 transmisja strumieniowa danych (data stre-
aming), transmisja strumieniowa materiałów audio i wideo 
w Internecie, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecz-
nościowych, komunikacja elektroniczna za pośrednictwem 
pokojów rozmów [chatroomów], linii chatowych i forów 
internetowych, nadawanie audio, wideo i multimedialne 
za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, 
udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszenio-
wej, udostępnianie online elektronicznych tablic informa-
cyjnych w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użyt-
kownikami komputerów, udostępnianie pokojów rozmów 
[chatroom] on-line dla serwisów społecznościowych, udo-
stępnianie pokojów rozmów [chatroomów] online do prze-
syłania wiadomości, komentarzy i treści multimedialnych 
pomiędzy użytkownikami, udostępnianie pokojów roz-
mów [chatroomów] i elektronicznych tablic ogłoszeń on-
line do przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami 
komputerów, udostępnianie forów internetowych online, 
transmisja wiadomości za pośrednictwem mediów elek-
tronicznych, transmisja wideo na żądanie, transmisja wia-
domości, danych i treści za pośrednictwem Internetu i in-
nych sieci łącznościowych, 41 rozrywka, rozrywka on-line, 
koncerty muzyczne, występy muzyczne i piosenkarskie, 
nagrywanie muzyki, imprezy kulturalne, usługi artystów 
estradowych, usługi w zakresie komponowania muzyki, 
udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w In-
ternecie, fankluby, konkursy muzyczne, muzyczne usługi 
wydawnicze, produkcja muzyczna, usługi występów grup 
muzycznych na żywo, montaż lub nagrywanie dźwięku 
i obrazu, produkcja koncertów muzycznych, multimedialne 
wydania publikacji elektronicznych, organizacja i obsługa 
koncertów muzycznych, organizacja i przeprowadzanie im-
prez rozrywkowych, pisanie i publikowanie tekstów, innych 
niż teksty reklamowe, produkcja nagrań audio i video oraz 
produkcja multimedialna, produkcja radiowa, filmowa i te-
lewizyjna, publikacja materiałów dostępnych za pośrednic-
twem baz danych lub Internetu, publikacje multimedialne, 
publikowanie, publikowanie drogą elektroniczną.

(210) 497050 (220) 2019 03 12
(731) G4 TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) smakidiet

(531) 29.01.13, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 05.03.13, 
05.03.15

(510), (511) 30 wyroby ciastkarskie, pieczywo, 35 zgroma-
dzenie na rzecz osób trzecich towarów, pozwalające na-
bywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie, hurtowni 
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i przez Internet z artykułami z branży spożywczej, w tym 
wyrobów ciastkarskich, pieczywa oraz drobnej elektro-
niki, obuwia, odzieży i artykułów wyposażenia mieszkań, 
39 usługi lądowego transportu pasażerskiego, usługi zwią-
zane ze zbieraniem odpadów poprzez ich przetwarzanie, 
40 usługi związane ze unieszkodliwianiem odpadów po-
przez ich przetwarzanie, 43 usługi restauracji i barów, usługi 
cateringowe .

(210) 497062 (220) 2019 03 13
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIS-à-VIS

(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, na-
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystoso-
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, za-
pisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, 
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji 
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i re-
portaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyj-
ne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe, 
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów 
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompute-
rowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, 
suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czaso-
pisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje 
w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły pa-
piernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisane 
fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, mi-
nialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, 
fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przykle-
jania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi 
do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fo-
tografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do al-
bumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z za-
wodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy 
do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania 
fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały 
piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i za-
bawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne 
gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gim-
nastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe, 
35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multi-
medialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamo-
wych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe 
w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych 
i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych 
oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, orga-
nizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamo-
wych, usługi marketingu i public relations, merchandising, 
reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz 

osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i pro-
gramów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputero-
wych gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych 
i ceramicznych i artykułów kosmetycznych, higienicznych 
i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych 
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie 
internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumen-
tom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa 
przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w sys-
temie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć 
telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową 
i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, 
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów 
telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabular-
nych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji 
z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmi-
sji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie 
i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, do-
starczanie informacji on-Iine z komputerowych baz danych, 
usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowa-
dzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-
-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług 
teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron 
internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, 
usługi związane ze sportem i kulturą, usługi wydawnicze, pi-
sanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje 
elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż 
i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych, 
sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki 
i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie kon-
kursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym 
i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów 
i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputero-
wych i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów 
nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usłu-
gi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie 
projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo 
komputerowe, projektowanie graficzne.

(210) 497090 (220) 2019 03 13
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bio Neurostress

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki 
do brwi, ołówki do brwi pasty do butów, bursztyn do wyro-
bów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszcze-
nia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty 
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane 
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, my-
dła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, 
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun 
po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowa-
ny w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole 
do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania 
sztucznych włosów, maseczka kosmetyczne, mleczka kosme-
tyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania, 
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla 
zwierząt kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy 
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wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, eks-
trakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, 
lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, 
lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, 
puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny za-
pachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko mig-
dałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek 
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, bal-
samy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów 
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, 
chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mine-
ralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki prze-
ciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekar-
stwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje 
lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mi-
neralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceu-
tycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne 
do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność 
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemow-
ląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, 
wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku far-
maceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe 
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceu-
tycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudza-
jąca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemicz-
ne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci 
proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów 
farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, 
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych.

(210) 497091 (220) 2019 03 13
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bio Cykl MN

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki 
do brwi, ołówki do brwi pasty do butów, bursztyn do wyro-
bów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszcze-
nia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty 
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane 
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, my-
dła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, 
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun 
po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowa-
ny w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole 
do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania 
sztucznych włosów, maseczka kosmetyczne, mleczka kosme-
tyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania, 
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla 
zwierząt kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy 
wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, eks-
trakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, 
lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, 
lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, 
puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny za-
pachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko mig-
dałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek 
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, bal-

samy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów 
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, 
chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mine-
ralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki prze-
ciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekar-
stwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje 
lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mi-
neralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceu-
tycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne 
do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność 
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemow-
ląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, 
wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku far-
maceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe 
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceu-
tycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudza-
jąca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemicz-
ne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci 
proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów 
farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, 
olejki lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych.

(210) 497097 (220) 2019 03 13
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bio Immunit

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki 
do brwi, ołówki do brwi pasty do butów, bursztyn do wyro-
bów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszcze-
nia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty 
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane 
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, my-
dła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, 
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun 
po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowa-
ny w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole 
do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania 
sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosme-
tyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania, 
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla 
zwierząt kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy 
wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, eks-
trakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, 
lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, 
lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, 
puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny za-
pachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko mig-
dałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek 
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, bal-
samy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów 
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, 
chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mine-
ralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki prze-
ciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekar-
stwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje 
lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mi-
neralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceu-
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tycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne 
do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność 
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemow-
ląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, 
wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku far-
maceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe 
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceu-
tycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudza-
jąca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemicz-
ne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci 
proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów 
farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, 
olejki lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych.

(210) 497102 (220) 2019 03 13
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bio Vittal

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki 
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyro-
bów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszcze-
nia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty 
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane 
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, my-
dła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, 
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun 
po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowa-
ny w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole 
do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania 
sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosme-
tyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania, 
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla 
zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kre-
my wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, eks-
trakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, 
lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, 
lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, 
puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny za-
pachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko mig-
dałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek 
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, bal-
samy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów 
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, 
chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mine-
ralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki prze-
ciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekar-
stwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje 
lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mi-
neralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceu-
tycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne 
do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność 
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemow-
ląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, 
wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku far-
maceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe 
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceu-

tycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudza-
jąca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemicz-
ne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci 
proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów 
farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, 
olejki lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych.

(210) 497114 (220) 2019 03 13
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Siewcy Słowa

(531) 07.01.03, 05.01.03, 05.11.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, na-
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystoso-
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, 
zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, 
informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cy-
frowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia 
do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, au-
dycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, 
gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy 
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputero-
wych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, 
programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, 
karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa 
papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki 
i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, kar-
ton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowa-
ne], podpisane fotografie, odbitki fotograficzne, mini albumy 
fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie 
oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania foto-
grafii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mo-
cowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, 
albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów 
fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami 
sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy do wkleja-
nia [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii 
[nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmien-
ne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry 
komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry kompu-
terowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne 
(nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi 
reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, 
organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem 
i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach 
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsoro-
wanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów 
reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja po-
kazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usłu-
gi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy 
serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multi-
medialnych, gier telewizyjnych i komputerowych gier, za-
bawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych 
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i artykułów kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, 
odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, 
w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym 
lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie 
zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i prze-
kazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfro-
wym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, 
satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, 
organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu 
i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów tele-
wizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, 
widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interak-
tywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji 
interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazy-
wanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie 
informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi tele-
tekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu 
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej 
tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych 
i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych 
i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi związane 
ze sportem i kulturą, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja 
tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-
-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych 
i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja progra-
mów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, 
rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dzie-
dzinie multimedialnej, organizowanie konkursów, organi-
zowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, 
usługi w zakresie interaktywnych programów i gier odtwa-
rzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komuni-
kacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, pro-
dukcja filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie 
hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania 
i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, 
projektowanie graficzne.

(210) 497119 (220) 2019 03 13
(731) Mastercard International Incorporated, New York, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mastercard PLN płać kartą i wypłacaj wpłacaj 

na kartę

(531) 24.15.02, 24.15.13, 26.01.01, 26.01.06, 26.04.02, 26.04.09, 
26.04.10, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 36 ubezpieczenia, sprawy finansowe, sprawy 
monetarne, sprawy dotyczące nieruchomości, doradztwo 
finansowe, informacje finansowe, sponsorowanie finanso-
we, usługi finansowe, mianowicie, bankowe, obsługa kart 
kredytowych, obsługa kart debetowych, obsługa kart obcią-
żeniowych, usługi kart przedpłaconych oferowane w formie 
kart z wartością zmagazynowaną, elektroniczne transakcje 
kredytowe i debetowe, usługi w zakresie prezentacji i pła-
cenia rachunków, zwroty gotówkowe, weryfikacja czeków, 
realizacja czeków, usługi związane z dostępem do depozy-
tów i bankomatami, usługi związane z autoryzacją transakcji 
i rozliczaniem, uzgadnianie transakcji, zarządzanie zasoba-
mi gotówkowymi, rozliczanie funduszy konsolidacyjnych, 
skonsolidowane przetwarzanie kwestii spornych, usługi 
przechowywania danych i informowania o profilach klien-
tów oraz powiązane usługi przełączania, bram sieciowych, 
rozliczania/uzgadniania i transferu funduszy w zakresie kart 

płatniczych, usługi elektronicznej obsługi płatności, usługi 
autoryzacji i weryfikacji transakcji płatniczych, usługi wymia-
ny walorów, mianowicie, bezpieczne elektroniczne transak-
cje gotówkowe i elektroniczne przepływy gotówki, poprzez 
publiczne sieci komputerowe dla ułatwienia handlu elektro-
nicznego, dostarczanie informacji finansowych, mianowicie 
danych i raportów dotyczących kart kredytowych i debe-
towych, usługi w zakresie transferu funduszy drogą elektro-
niczną i wymiany walut, usługi w zakresie ocen finansowych 
i zarządzania ryzykiem dla innych podmiotów w zakresie 
kredytów konsumenckich, rozpowszechnianie informacji 
finansowych za pośrednictwem globalnej sieci kompute-
rowej, skomputeryzowane finansowe usługi informacyjne 
świadczone za pośrednictwem chronionych informacyj-
nych sieci komputerowych oraz usługi doradcze dotyczące 
wszystkich uprzednio wymienionych usług, świadczenie 
usług finansowych w celu wsparcia usług handlu detaliczne-
go świadczonych za pośrednictwem mediów komunikacji 
mobilnej, mianowicie, usług płatności przez urządzenia bez-
przewodowe, świadczenie usług finansowych w celu wspar-
cia usług handlu detalicznego świadczonych online, przez 
sieci elektroniczne, analizy i konsultacje finansowe, usługi 
bankowe i kredytowe, usługi bankowe, płatnicze, kredytowe, 
debetowe, obciążeniowe, w zakresie wypłat gotówki, w za-
kresie dostępu do depozytów z nagromadzoną wartością, 
weryfikacja czeków, realizacja transakcji finansowych, zarów-
no online przez komputerową bazę danych lub przez tele-
komunikację jak i w punkcie sprzedaży, realizacja transakcji 
finansowych dokonywanych przez posiadaczy kart poprzez 
bankomaty, udostępnianie szczegółów dotyczących sald, 
umożliwianie składania depozytów i wypłacania pieniędzy 
posiadaczom kart za pośrednictwem bankomatów, usługi 
w zakresie rozliczeń finansowych i autoryzacji finansowej 
w związku z przeprowadzaniem transakcji płatności finan-
sowych, usługi w zakresie ubezpieczeń podróżnych, usługi 
w zakresie emisji i wykupu czeków podróżnych i talonów po-
dróżnych, usługi uwierzytelniania płatników, weryfikacja in-
formacji finansowych, prowadzenie akt finansowych, usługi 
w zakresie płatności zdalnych, usługi związane z elektronicz-
nymi portmonetkami z przyznanym kredytem, usługi w za-
kresie płatności elektronicznych oraz autoryzacji i rozliczania 
transakcji, świadczenie usług debetowych i kredytowych 
za pośrednictwem urządzeń do identyfikacji częstotliwością 
radiową (transponderów), świadczenie usług debetowych 
i kredytowych za pośrednictwem urządzeń komunikacyj-
nych i telekomunikacyjnych, świadczenie usług finansowych 
w celu wsparcia usług detalicznych świadczonych za pomo-
cą przenośnych środków telekomunikacyjnych, w tym usługi 
w zakresie płatności przez urządzenia bezprzewodowe, reali-
zacja transakcji kredytowych i debetowych poprzez telefon 
i łącze telekomunikacyjne, świadczenie usług finansowych 
w celu wsparcia usług detalicznych świadczonych online, 
przez sieci lub inne środki elektroniczne przy użyciu elek-
tronicznie zdigitalizowanych informacji, usługi w zakresie 
wymiany walorów, mianowicie bezpieczna wymiana walo-
rów, w tym elektronicznej gotówki, przez sieci komputerowe 
dostępne za pomocą kart inteligentnych, usługi w zakresie 
opłacania rachunków świadczone przez stronę internetową, 
bankowość online, usługi finansowe świadczone przez tele-
fon i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub 
Internetu, usługi finansowe, mianowicie realizacja płatności 
zbliżeniowych przez telefon komórkowy w sklepach sprze-
daży detalicznej, online i w hurtowniach, usługi finansowe, 
mianowicie udostępnianie portfeli cyfrowych w chmurze, 
w których przechowywane są informacje dotyczące kont 
klientów w celu zapewnienia dostępu do kuponów, talonów, 
kodów do talonów i rabatów w handlu detalicznym oraz 
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w celu uzyskania nagród lojalnościowych i pieniężnych, 
które mogą być zaliczane na poczet konta klienta za po-
średnictwem systemu zwrotu gotówki, usługi w zakresie 
własności nieruchomości, wycena nieruchomości, zarzą-
dzanie inwestycjami w nieruchomości, usługi w zakresie in-
westycji w nieruchomości, usługi w zakresie ubezpieczenia 
nieruchomości, ubezpieczenie właścicieli nieruchomości/ 
usługi ubezpieczeniowe dotyczące mienia, finansowanie 
nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościa-
mi, wycena nieruchomości, usługi agencyjne w zakresie 
nieruchomości, szacowanie majątku nieruchomego, admi-
nistrowanie nieruchomościami: administrowanie sprawami 
finansowymi dotyczącymi nieruchomości, udzielanie po-
życzek na nieruchomości, usługi finansowe dotyczące roz-
budowy nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego 
w zakresie nieruchomości, usługi finansowe dotyczące 
własności nieruchomości i budynków, usługi finansowa-
nia zakupu nieruchomości, organizowanie umów pożyczki 
pod zastaw nieruchomości, organizowanie współwłasności 
nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nieru-
chomości, pomoc w nabywaniu nieruchomości i udziałów 
w nieruchomościach, inwestowanie kapitału w nierucho-
mościach, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomo-
ści komercyjne, usługi finansowe związane z nabywaniem 
mienia, usługi finansowe związane ze sprzedażą mienia, 
wycena finansowa nieruchomości posiadanych z tytułu 
własności nieograniczonej, wycena finansowa nierucho-
mości dzierżawionych, organizowanie wynajmu nierucho-
mości, organizowanie dzierżawy nieruchomości, dzierżawa 
majątku, dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nie-
ruchomości posiadanych z tytułu własności nieograniczo-
nej, usługi zarządzania majątkiem związane z transakcjami 
dotyczącymi nieruchomości, wycena majątku, zarządzanie 
portfelem nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi 
doradcze w zakresie własności nieruchomości, usługi do-
radcze w zakresie wyceny nieruchomości, usługi doradcze 
w zakresie nieruchomości korporacyjnych, skomputeryzo-
wane usługi informacyjne w zakresie nieruchomości, usługi 
doradcze w zakresie nieruchomości, dostarczanie informa-
cji dotyczących własności nieruchomości, dostarczanie in-
formacji dotyczących rynku nieruchomości, usługi badaw-
cze w zakresie nabywania nieruchomości, usługi badawcze 
w zakresie wyboru nieruchomości, finansowanie kredytów 
hipotecznych i zabezpieczanie majątku, usługi doradcze 
w zakresie form płatności, bankowości, kart kredytowych, 
kart debetowych i kart płatniczych, usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich uprzednio 
wymienionych usług.

(210) 497127 (220) 2019 03 13
(731) SIWIŃSKA-MIELEWCZYK AGATA MAGDALENA, 

Brwinów
(540) (znak słowny)
(540) panstyropian
(510), (511) 19 elementy sztukaterii elewacyjnej i wewnętrz-
nej między innymi takie jak gzymsy, listwy elewacyjne, listwy 
przysufitowe, listwy ścienne, kroksztyny, zworniki, kolumny, 
pilastry (rdzenie pilastrów, bazy pilastrów, głowice pilastrów), 
bonie, wsporniki, szprosy podokienne, tablice herby, kolum-
ny, wszystkie w/w zawarte w tej klasie.

(210) 497150 (220) 2019 03 13
(731) FABRYKA FUTBOLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Poznań

(540) (znak słowny)
(540) krzysztof piątek
(510), (511) 3 kosmetyki, środki toaletowe, olejki esencjo-
nalne i ekstrakty aromatyczne, woda kolońska, perfumy, 
woda perfumowana, produkty i preparaty do pielęgnacji 
ciała, płyny przed goleniem i po goleniu, 5 suplementy 
diety, suplementy dietetyczne i odżywcze, mineralne su-
plementy odżywcze, suplementy diety dla sportowców, 
suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, 
białkowe suplementy diety, dietetyczne substancje przy-
stosowane do celów medycznych, dietetyczna żywność 
przystosowana do celów medycznych, mineralne suple-
menty diety, preparaty witaminowe, herbaty ziołowe do ce-
lów medycznych, napoje stosowane w lecznictwie, wody 
mineralne do celów leczniczych, dietetyczne napoje przy-
stosowane do celów medycznych, guma do żucia odświe-
żająca oddech do celów leczniczych, 9 komputerowe bazy 
danych, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych pu-
blikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 
oprogramowanie, oprogramowanie gier, aplikacje biurowe 
i biznesowe, oprogramowanie systemowe i do wspierania 
systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, oprogramo-
wanie do aplikacji i serwerów internetowych, urządzenia 
technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedial-
ne i fotograficzne, urządzenia i przyrządy do nagrywania, 
transmisji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu 
lub danych, nagrane media i media do pobrania, oprogra-
mowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe 
media do nagrywania i przechowywania danych, gry wi-
deo [gry komputerowe] w formie programów komputero-
wych zapisanych na nośnikach danych, 16 papier i karton, 
druki, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem 
mebli, materiały do rysowania i materiały dla artystów, ma-
teriały drukowane, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucz-
nych do owijania i pakowania, materiały piśmienne i wypo-
sażenie edukacyjne, materiały drukowane, książki, albumy, 
albumy kolekcjonerskie, broszury, drukowane materiały 
ilustracyjne, kalendarze, karty, katalogi, naklejki, 25 odzież, 
odzież sportowa, obuwie, obuwie sportowe, nakrycia gło-
wy, 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier 
wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, sprzęt sportowy, 
piłki do gier i zabaw, układanki [puzzle], urządzenia do gier, 
zdrapki do gier loteryjnych, gry planszowe, 29 batony 
na bazie orzechów i ziaren, batony spożywcze na bazie 
orzechów, batoniki na bazie owoców i orzechów, chip-
sy owocowe, batony owocowe, przekąski na bazie owo-
ców, produkty z suszonych owoców, jogurty, kompozycje 
owoców przetworzonych, 30 batony zbożowe, przekąski 
na bazie zbóż, batony energetyczne, batoniki zawierające 
mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby 
cukiernicze], batoniki muesli, wysokoproteinowe batoniki 
zbożowe, batony na bazie granoli, herbata, napoje na ba-
zie herbaty, herbata mrożona, karmelki [cukierki], muesli, 
napoje na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje 
na bazie kawy, cukierki jako słodycze, słodycze do ssania, 
wyroby cukiernicze, lody spożywcze, jogurt mrożony, aro-
maty do napojów inne niż oleje esencyjne, galaretki owo-
cowe jako słodycze, herbaty owocowe, 32 woda, woda mi-
neralna, woda gazowana, woda stołowa, napoje izotonicz-
ne, napoje izotoniczne w proszku, napoje bezalkoholowe, 
napoje energetyzujące, preparaty do produkcji napojów, 
esencje do produkcji napojów, napoje i soki owocowe, 
soki warzywne, syropy do napojów, owocowe nektary, na-
poje dla sportowców, napoje dla sportowców zawierające 
elektrolity.
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(210) 497161 (220) 2019 03 13
(731) KRAJČI TOMÁŠ, Těšov, CZ
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAJČI

(531) 26.01.02, 26.01.20, 27.05.01
(510), (511) 29 ziemniaki, warzywa, owoce, drobno przy-
gotowane głównie przez smażenie, prażenie, testowanie, 
grillowanie lub pieczenie, smażone chipsy ziemniaczane, 
smażone krakersy ziemniaczane, półprodukty, mieszanki, 
nadzienia i pasty na bazie ziemniaków, warzyw, owoców, 
warzywa i owoce konserwowane, suszone, gotowane, sa-
łatki i galaretki warzywne i owocowe, mięso, ryby, drób, 
dziczyzna także, jako półprodukty lub drobno przetwo-
rzone pakowane produkty, mieszanki, nadzienia, produk-
ty do smarowania pieczywa na bazie mięsa, ryb, drobiu 
i dziczyzny, ekstrakty mięsne, produkty mleczne, bita 
śmietana, mięso i produkty mięsne, sałatki, słone i słodkie 
przekąski na bazie ziemniaków, grzyby konserwowane, 
30 mąka i produkty na bazie mąki, mączki, mąki sojowej 
i mąki ziemniaczanej do spożycia przez ludzi, produkty 
zbożowe, produkty z ciasta ziemniaczanego i zbożowego, 
skrobia, proszek do pieczenia, lody, lody w proszku, cukier, 
słodziki naturalne, sól kuchenna, kakao, kawa i herbata, 
substytuty kawy i herbaty, czekolada i napoje czekolado-
we, słodycze, słodycze z orzeszków ziemnych, wiśni, wi-
śnie kandyzowane, aromaty spożywcze, aromaty do ciast, 
ciastka i ciasta, przyprawy, musztarda, keczup, ocet, aro-
maty do soków i sosów, dressingi, majonez, drożdże, ka-
napki, pieczywo, chleb, bułki, herbatniki, krakersy, pierni-
ki, opłatki, guma do żucia, galaretki, słodycze, marcepan, 
lukrecja, miód, ryż, kukurydza, płatki kukurydziane i płatki 
owsiane, popcorn, chipsy, słone wypieki, desery, makaro-
ny, makaron spaghetti, słone i słodkie przekąski na bazie 
mąki, zbóż i kukurydzy, paluszki słone, 31 nieprzetworzo-
ne orzechy, orzechy nerkowca, pistacje, migdały, orzeszki 
ziemne, nasiona surowe, grzyby, algi do spożycia przez 
ludzi, 35 działalność biznesowa i pośrednictwo w handlu 
dla osób trzecich odnośnie produktów spożywczych ta-
kich jak żywność i przekąski na bazie ziemniaków, warzyw, 
owoców, także drobno przygotowanych, zwłaszcza przez 
smażenie, testowanie, grillowanie lub pieczenie, w tym 
także smażone chipsy ziemniaczane, smażone krakersy 
ziemniaczane, półprodukty spożywcze, mieszanki, na-
dzienia i pasty z ziemniaków, warzyw, owoców, ziemniaki, 
warzywa i owoce w puszkach, warzywa i owoce suszone, 
gotowane, konserwowane, sałatki i galaretki warzywne 
i owocowe, mięso, ryby, drób, dziczyzna jako półprodukty 
lub drobno przetworzone pakowane produkty, mieszanki, 
nadzienia, drób lub dziczyzna, ekstrakty mięsne i warzyw-
ne, produkty mleczne, bita śmietana, mięso i produkty 
mięsne, sałatki, słone i słodkie przekąski na bazie mąki, 
zbóż i kukurydzy.

(210) 497162 (220) 2019 03 13
(731) KRAJČI TOMÁŠ, Těšov, CZ
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) CYRILOVY BRAMBŮRKY

(531) 02.01.13, 27.05.01
(510), (511) 29 produkty spożywcze na bazie ziemniaków 
wszelkiego rodzaju, przekąski ziemniaczane wszelkiego ro-
dzaju, pieczone chrupiące ziemniaki, smażone ziemniaki, 
frytki, czipsy ziemniaczane, 35 działalność handlowa oraz 
pośrednictwo w handlu dla osób trzecich dotyczące pro-
duktów spożywczych na bazie ziemniaków wszelkiego ro-
dzaju, przekąsek ziemniaczanych wszelkiego rodzaju, pie-
czonych chrupiących ziemniaków, smażonych ziemniaków, 
frytek, czipsów ziemniaczanych.

(210) 497173 (220) 2019 03 14
(731) ZAKŁAD BUDOWY MASZYN DOŚWIADCZALNYCH 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Ruda Śląska

(540) (znak słowny)
(540) ZBMD
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia oraz ich części, w tym 
górnicze i do przeróbki surowców mineralnych jak: zmecha-
nizowane obudowy ścianowe, zmechanizowane obudowy 
skrzyżowań ściana - chodnik, obudowy zmechanizowane 
specjalnych przeznaczeń, obudowy dla ratownictwa gór-
niczego, urządzenia hydrauliki siłowej, rurociągi magistral-
ne, kombajny ścianowe, przenośniki zgrzebłowe ścianowe, 
przenośniki zgrzebłowe podścianowe, przenośniki taśmowe, 
jednostki napędowe urządzeń górniczych, koleje górnicze 
jedno- i dwuszynowe oraz urządzenia do górniczego trans-
portu kołowego, maszyny towarów, urządzenia chodnikowe, 
urządzenia małej mechanizacji, urządzenia wyciągowe, prze-
siewacze wibracyjne, osadzarki i klasyfikatory pulsacyjne, mie-
szalniki, wzbogacalniki zawiesinowe, przenośniki kubełkowe, 
podajniki, próbobiorniki i kwartowniki, jak również przekład-
nie zębate i planetarne, wentylatory, urządzenia odpylające, 
silniki, reduktory, motoreduktory i multipilkatory prędkości ob-
rotowej, sprzęgła, 37 usługi dla górnictwa i przemysłu na po-
wierzchni i w podziemiach zakładów górniczych, a w tym in-
stalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, hydraulicznych 
i pneumatycznych, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn 
elektrycznych, remonty maszyn i urządzeń górniczych, usłu-
gi blacharskie i dekarskie, usługi ślusarskie, usługi w zakresie 
nadzoru budowlanego, instalowanie i naprawy alarmów 
przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych w podziemiach 
zakładów górniczych, budowa i konserwacja rurociągów 
przemysłowych i instalacji wentylacyjnych, obsługa i naprawy 
taboru samochodowego, czyszczenie wnętrz budynków oraz 
ich powierzchni zewnętrznej, usługi stolarskie, instalowanie 
i naprawy telefonów, malowanie i konserwacja znaków infor-
macyjnych oraz ostrzegawczych na powierzchni i w podzie-
miach zakładów górniczych, dokumentacja techniczna.
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(210) 497181 (220) 2019 03 14
(731) KLEBBA BARTŁOMIEJ WEB TRADE, Połchowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LATIKA

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi 
w zakresie analiz rynkowych, badania rynku, usługi w zakre-
sie dekorowania wystaw sklepowych, doradztwo handlowe, 
organizowanie targów handlowych i reklamowych, specjali-
styczne doradztwo handlowe, reklama, sprzedaż artykułów 
odzieżowych, obuwniczych i pasmanteryjnych, hurtowa 
i detaliczna sprzedaż odzieży, obuwia, nakryć głowy oraz 
innych dodatków modowych, w tym za pomocą sklepu 
internetowego.

(210) 497272 (220) 2019 03 18
(731) GRUSZKO PATRYCJUSZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CUKROWNIA SOPLICOWO
(510), (511) 30 cukierki, karmelki, czekolady, batony, pianka 
w czekoladzie, marcepanki, lody spożywcze, pralinki, cukier 
trzcinowy, cukier biały.

(210) 497328 (220) 2019 03 18
(731) KESLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kesler.pl

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 8 tarcze diamentowe, tarcze fazujące, talerze 
szlifujące, wiertła koronowe, segmenty diamentowe.

(210) 497345 (220) 2019 03 19
(731) ZIMMERMAN ADAM, Elbląg
(540) (znak słowny)
(540) Naruciak
(510), (511) 9 pobieralne gry komputerowe, gry wideo na-
grane na dysku [oprogramowanie komputerowe], gry wideo 
[gry komputerowe] w formie programów komputerowych 
zapisanych na nośnikach danych, programy do gier wideo 
[oprogramowanie komputerowe], programy komputero-
we do obsługi gier, programy komputerowe do gier wideo, 
25 obuwie, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, 35 usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i do-
datków odzieżowych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży 
wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej akcesoriów odzieżowych, usługi w zakresie sklepów de-
talicznych w branży odzieżowej, usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzie-
żowych, komputerowe przetwarzanie danych, elektroniczne 
przetwarzanie danych, przetwarzanie danych, reklama on-
line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama online 
poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama w inter-
necie dla osób trzecich, reklama online za pośrednictwem 
komputerowej sieci komunikacyjnej, 38 zapewnianie dostę-
pu do treści, stron internetowych i portali, dostęp do treści, 
stron internetowych i portali, 41 udostępnianie gry kompu-

terowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, gry ofero-
wane w systemie on-line z sieci komputerowej, udostępnia-
nie gry komputerowej, do której użytkownicy mają dostęp 
poprzez globalną sieć i/lub internet, fotografia, usługi roz-
rywkowe w zakresie dzielenia się nagraniami audio i wideo, 
usługi związane z produkcją rozrywki w postaci materiałów 
wideo, produkcja filmów wideo, prezentacja nagrań wideo, 
produkcja nagrań wideo, usługi rozrywkowe w formie wi-
deo, produkcja filmów wideo i DVD, produkcja edukacyjnych 
nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja nagrań dźwięko-
wych i/lub wideo, usługi w zakresie produkcji filmów wideo, 
świadczenie usług rozrywkowych za pośrednictwem filmów 
wideo, udostępnianie rozrywki wideo za pomocą strony 
internetowej, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych i roz-
rywki wideo, 42 usługi w zakresie projektowania odzieży, 
projektowanie odzieży, obuwia i nakryć głowy, odzyskiwanie 
danych komputerowych, komputery (odzyskiwanie danych 
-), hosting blogów, hosting stron internetowych, hosting 
portali internetowych, hosting spersonalizowanych stron in-
ternetowych, hosting rozrywkowych treści multimedialnych, 
hosting stron internetowych w internecie, usługi w zakresie 
hostingu stron internetowych, projektowanie ubrań, projek-
towanie akcesoriów mody, projektowanie dodatków odzie-
żowych, projektowanie produktu [wzornictwo], tworzenie, 
projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, projek-
towanie logo na koszulki z krótkim rękawem, projektowanie 
na rzecz osób trzecich w dziedzinie odzieży, projektowanie, 
tworzenie, hosting i utrzymywanie witryn internetowych 
na rzecz osób trzecich, projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych.

(210) 497346 (220) 2019 03 19
(731) RYNKIEWICZ PATRYCJA STAR-PAT, Kołobrzeg
(540) (znak słowny)
(540) STARPAT
(510), (511) 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne 
dla konsumentów, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej.

(210) 497357 (220) 2019 03 19
(731) KYZIOŁ EWELINA L’ORIENT, Kuchary
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Francis’ SOAP SHOP

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy, emulsje, płyny do twarzy 
i co ciała, pianki kosmetyczne, balsamy kosmetyczne, środki 
do mycia i pielęgnacji ciała i włosów, preparaty kosmetyczne 
do kąpieli: balsamy do włosów, odżywki do włosów, środki 
perfumeryjne, olejki eteryczne, dezodoranty, środki kosme-
tyczne do makijażu i demakijażu, środki upiększające, pro-
dukty kosmetyczne do opalania i ochrony przed słońcem, 
preparaty do depilacji, środki do pielęgnacji zębów i jamy 
ustnej, środki toaletowe, preparaty do pielęgnacji paznokci, 
5 produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry, środki 
bakteriobójcze, preparaty bakteryjne do celów medycznych, 
balsamiczne preparaty do celów leczniczych, borowina 
do kąpieli, chusteczki nasączane płynami farmaceutyczny-
mi, detergenty do celów medycznych, dezodoranty inne 
niż do użytku osobistego, środki dezynfekcyjne do celów 
higienicznych jodyna, oleje i zioła lecznicze, preparaty far-
maceutyczne przeciwłupieżowe, środki oczyszczające, 
środki medyczne przeciw poceniu się, tampony, podpaski, 
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środki do czyszczenia i odświeżania powietrza, kremy do ce-
lów leczniczych, olejki i balsamy lecznicze, preparaty do ką-
pieli leczniczych, preparaty lecznicze dla skóry alergicznej 
i trądzikowej, preparaty lecznicze dla skóry z problemami 
łuszczycowymi, preparaty witaminowe, produkty przeciw-
słoneczne jako maści przeciw oparzeniom słonecznym, ar-
tykuły dietetyczne do celów medycznych, produkty do diet 
żywieniowych do stosowania leczniczego,, 35 prowadzenie 
sklepów i hurtowni z artykułami kosmetycznymi, preparata-
mi do pielęgnacji ciała i włosów, artykułami perfumeryjnymi, 
preparatami leczniczymi dla skóry i włosów, wszelkie rodzaje 
sprzedaży, w tym online oraz sprzedaży wysyłkowa artyku-
łów kosmetycznych, preparatów do pielęgnacji ciała i wło-
sów, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, badania 
w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo specja-
listyczne w sprawach działalności gospodarczej doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, 
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, 
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi 
informacji handlowej, usługi pośrednictwa handlowego 
polegające na kojarzeniu kontrahentów handlowych: usługi 
specjalistycznego doradztwa handlowego, doradztwo w za-
kresie zarządzania kadrowego i rekrutacji personelu, usługi 
udostępniania know-how w zakresie działalności handlowej, 
usługi zaopatrzenia osób trzecich poprzez zakup towarów 
i usług dla innych przedsiębiorstw, zamówienia handlowe, 
udzielanie pomocy w zakresie organizowania i doradztwa 
dot. prowadzenia punktów sprzedaży w ramach sieci fran-
chisingowej, usługi agencji importowo-eksportowych, han-
dlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, administro-
wanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, 
pomoc w zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisin-
gu, doradztwo dla kadry kierowniczej w zakresie franchisin-
gu, doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisin-
gu, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami zarządzanymi 
na zasadach franchisingu, pomoc w zakresie działalności 
gospodarczej związana z organizowaniem przedsiębiorstw 
na zasadach franchisingu, wsparcie w dziedzinie zarządza-
nia biznesowego w zakresie franchisingu, usługi reklamowe 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, 
udzielanie informacji o działalności gospodarczej dotyczą-
cych franchisingu, 39 dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie, magazynowanie, pakowanie i konfek-
cjonowanie produktów, dostarczanie towarów, 41 przekazy-
wanie know-how (szkolenia), 44 usługi salonów kosmetycz-
nych, usługi klinik kosmetycznych, 45 udzielanie licencji praw 
własności przemysłowej i praw autorskich, udzielanie licencji 
dla projektów franczyzowych, zarządzanie własnością inte-
lektualną i przemysłową, usługi polegające na udzielaniu li-
cencji na używanie znaków towarowych.

(210) 497578 (220) 2019 03 22
(731) EDIPRESSE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) poradnik DOMOWY

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 9 publikacje tekstowe i obrazowe utrwalone 
na nośnikach danych, publikacje w formie elektronicznej 
do pobrania, drukowane publikacje w formie umożliwiającej 
odczyt elektroniczny, publikacje drukowane w postaci zapi-
sanej na nośnikach optycznych, aplikacje mobilne, programy 

i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyj-
nych, 16 czasopisma drukowane, gazety, magazyny, dzienni-
ki, periodyki, poradniki, książki, publikacje drukowane, afisze, 
albumy, atlasy, almanachy, blankiety, broszury, druki, ulotki, 
formularze, fotografie, kalendarze, katalogi, mapy, plany, na-
klejki, nalepki, znaczki, plakietki papierowe, obwoluty, pla-
katy, prospekty, materiały drukowane, rysunki, skorowidze, 
koperty, bilety i kupony papierowe, torby papierowe, torby 
na prezenty, torby na zakupy, biurowe i upominkowe artyku-
ły papiernicze, artykuły piśmienne, materiały piśmienne i wy-
posażenie edukacyjne, długopisy i pióra, ołówki, podstawki, 
pojemniki, stojaki oraz kubki na długopisy, pióra i ołówki, ma-
teriały instruktażowe i do nauczania z wyjątkiem aparatów, 
35 usługi reklamowe, usługi rozpowszechniania ogłoszeń 
i materiałów reklamowych, wynajmowanie powierzchni 
na cele reklamowe, usługi wynajmowania miejsc na umiesz-
czanie ogłoszeń i reklam, wynajmowanie nośników reklamo-
wych, organizowanie i udostępnianie przestrzeni reklamowej 
w czasopismach, gazetach, magazynach, w Internecie, publi-
kowanie tekstów i materiałów reklamowych, reklama za po-
średnictwem sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, usługi 
tworzenia i zarządzania bazami danych, usługi aktualizacji 
i utrzymywania danych w komputerowych bazach danych, 
usługi wyszukiwania, kompilacji, systematyzacji i aktualizacji 
informacji w komputerowych bazach danych, usługi dostar-
czania informacji handlowych, usługi informacyjne w zakre-
sie działalności gospodarczej, promocja sprzedaży na rzecz 
osób trzecich, usługi porównywania cen, usługi badania 
rynku i opinii społecznej, usługi sprzedaży czasopism, gazet, 
magazynów, dzienników, periodyków, poradników, książek, 
publikacji i materiałów drukowanych, publikacji tekstowych 
i obrazowych utrwalonych na nośnikach danych, publikacji 
w formie elektronicznej do pobrania, usługi przeglądu prasy, 
usługi edycji tekstów, prenumerata gazet, czasopism i ksią-
żek dla osób trzecich, administrowanie prenumeratą gazet 
dla osób trzecich, organizowanie imprez, targów, wystaw 
i konkursów w celach reklamowych i handlowych, 38 usługi 
udostępniania internetowego serwisu informacyjnego, usłu-
gi udostępniania portali internetowych, usługi udostępniania 
portali internetowych o tematyce zdrowotnej, medycznej, 
farmakologicznej, usługi udostępniania portali interneto-
wych związanych z kosmetologią, kosmetyką, urodą, higieną 
żywienia, odżywianiem, dietetyką, zdrowiem, prowadze-
niem domu, przepisami kulinarnymi, sportem i rekreacją, kul-
turą, sztuką, rozrywką, usługi udostępniania internetowego 
forum dyskusyjnego, usługi udostępniania komputerowych 
baz danych, usługi przydzielania dostępu do baz danych, 
usługi ogłoszeń elektronicznych, udostępnianie on-line inte-
raktywnej tablicy ogłoszeniowej, usługi w zakresie przekie-
rowywania do stron internetowych, przesyłanie wiadomości 
za pośrednictwem witryny internetowej, usługi agencji in-
formacyjnych i prasowych, usługi elektronicznej transmisji 
danych i dokumentów, przesyłanie informacji tekstowej 
i obrazowej za pomocą komputera, usługi poczty elektro-
nicznej, transmisja programów telewizyjnych i radiowych, 
przekazywanie on-line kartek z życzeniami, umożliwianie 
wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji, zaso-
bów muzycznych, filmowych, książkowych, publikacji, zdjęć, 
filmów i obrazów za pośrednictwem sieci komputerowej, In-
ternetu, Intranetu, 39 doręczanie gazet, czasopism i książek 
osobom trzecim, 41 usługi w zakresie edukacji i nauczania, 
usługi wydawnicze, w tym elektroniczne usługi wydawnicze, 
usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycz-
nych, innych niż teksty reklamowe, usługi wydawania cza-
sopism, gazet, magazynów, dzienników, periodyków, książek, 
usługi publikacji, publikowanie materiałów drukowanych 
i publikacji drukowanych, publikowanie czasopism, gazet, 
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magazynów, periodyków, książek i tekstów innych niż tek-
sty reklamowe, również w Internecie i elektronicznie, usługi 
publikacji elektronicznych on-line nie do pobrania, usługi 
tworzenia publikacji multimedialnych i internetowych, kon-
sultacje edytorskie, redagowanie tekstów (innych niż teksty 
reklamowe), wypożyczanie publikacji drukowanych, usługi 
bibliotek elektronicznych udostępniających czasopisma, 
gazety, magazyny, periodyki, książki, zdjęcia i obrazy za po-
średnictwem sieci komputerowej on-line, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, sympozjów, zjazdów, konferencji, 
kongresów, balów i koncertów, organizowanie konkursów 
w celach edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie 
i prowadzenie ceremonii przyznawania i wręczania nagród, 
usługi w zakresie fotografowania, usługi fotoreportaży, usłu-
gi reporterskie, fotografika artystyczna, usługi filmowania, 
przygotowywanie prezentacji, filmów i audycji telewizyj-
nych, produkcje programów radiowych, realizacja nagrań 
audiowizualnych, nagrywanie i montaż programów radio-
wych i telewizyjnych, usługi informacji o edukacji, imprezach 
rozrywkowych, wypoczynku i rekreacji, usługi parków i klu-
bów rozrywki, wypoczynku i rekreacji, usługi konsultacyjne, 
doradcze i informacyjnie w zakresie wyżej wymienionych 
usług, 42 usługi przygotowywania serwisów internetowych, 
administrowanie stronami internetowymi, tworzenie i utrzy-
mywanie stron internetowych, portali internetowych dla 
osób trzecich, projektowanie, zarządzanie i nadzór forami 
dyskusyjnymi on-line, udostępnianie wyszukiwarek interne-
towych oraz stron internetowych w celu pozyskiwania infor-
macji, w tym prawnych, o tematyce zdrowotnej, medycznej, 
farmakologicznej, związanych z kosmetologią. kosmetyką, 
urodą, higieną żywienia, odżywianiem, dietetyką, przepisa-
mi kulinarnymi, sportem i rekreacją, kulturą, sztuką, rozrywką, 
związanych z prowadzeniem domu i ogrodnictwem, udo-
stępnianie miejsc na serwerach, usługi kawiarenek interne-
towych, hosting serwerów, hosting stron internetowych, 
hosting treści cyfrowych, mianowicie dzienników i blogów 
on-line, hosting treści cyfrowych w Internecie, usługi kon-
sultacyjne na temat higieny żywności, usługi projektowania 
i opracowywania baz danych, usługi testowania produk-
tów, usługi testowania kosmetyków, 43 usługi poradnictwa 
w zakresie przepisów kulinarnych, 44 usługi poradnictwa 
w zakresie zdrowia, medycyny, farmakologii, kosmetologii, 
kosmetyki, urody, higieny żywienia, odżywiania, dietetyki.

(210) 497627 (220) 2019 03 25
(731) ALUDESIGN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALUDESIGN

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 6 aluminium profilowane wytłaczane, folia alu-
miniowa, aluminium [glin], aluminium i jego stopy, alumi-
nium profilowane wytłaczane, aluminium wzmacniane bok-
sytem, aluminium wzmacniane materiałami ceramicznymi, 
aluminium oraz stop aluminiowy w formie cienkiej blachy 
lub płyty, aluminiowe pasy nacinane, architektoniczne ele-
menty konstrukcyjne wykonane z metali nieszlachetnych 
i ich stopów, architektoniczne produkty metalowe do użyt-
ku w budownictwie, architrawy metalowe, arkusze stalowe 
do użytku w budownictwie, artykuły metalowe do użytku 
w budownictwie, balustrady metalowe do ogrodzeń, ba-
lustrady metalowe do balkonów, belki metalowe do celów 
budowlanych, belki stropowe metalowe, belki z metali nie-
szlachetnych do systemów szalowania, belki z metali nieszla-

chetnych do budynków, belki z metalu, blacha aluminiowa, 
blachy aluminiowe walcowane na zimno i na gorąco w for-
mie odcinków lub zwojów, blacha do pokrycia dachu z me-
talu, blacharskie materiały budowlane, materiały blacharskie 
dla budownictwa, metalowe bloki ścienne, boazeria metalo-
wa, budowlane elementy konstrukcyjne z metalu, budow-
lane materiały metalowe, budynki o szkielecie metalowym, 
metalowe cegły budowlane, cegły półogniotrwałe z metalu, 
ciągliwe palisady metalowe, części budowli z metalu, dacho-
we rynny metalowe, dachówka metalowa, pokrycia dacho-
we metalowe, dachy z metalu na konstrukcje, deski dachowe 
z metalu, drobnica metalowa do budynków, dyski aluminio-
we, dźwigary metalowe, dźwigary metalowe do budynków, 
dźwigary metalowe do użytku w budownictwie, elementy 
z wyciskanego aluminium, folie aluminiowe, formy aluminio-
we, formy metalowe do odlewania metali, formy odlewnicze 
metalowe, fryzy jako elementy budowlane z metalu, głowi-
ce metalowe będące częściami filarów, głowice metalowe 
będące częściami kolumn, gotowe elementy budowlane 
[metalowe], gzymsy (formy, odlewy -) metalowe, gzym-
sy metalowe, izolacyjne, metalowe panele okładzinowe 
do ścian, konstrukcje metalowe, szkielety ramowe konstruk-
cji metalowych [budownictwo], konstrukcje metalowe jako 
szkielety ramowe do budowli, listwy metalowe, metalowe 
elementy budowlane, metalowe elementy dachowe, me-
talowe elementy do fasad budynków, metalowe elementy 
fasadowe, metale do powlekania, metalowe barierki, meta-
lowe elementy podłogowe, metalowe elementy sufitowe, 
metalowe komponenty budowlane, metalowe konstrukcje, 
metalowe konstrukcje budowlane, metalowe materiały bu-
dowlane, metalowe materiały dachowe, metalowe materiały 
zbrojeniowe, metalowe, modułowe elementy budowlane, 
metalowe, modułowe, przenośne elementy budowlane, me-
talowe odlewy, metalowe profile, metalowe profile wyciska-
ne, metalowe, strukturalne, budowlane szkielety konstrukcji, 
metalowe, strukturalne elementy budowlane, metalowe, 
strukturalne ramy budowlane, metalowe szkielety konstruk-
cji, oblicówka aluminiowa, odlewy aluminiowe, okładziny 
metalowe, okładziny metalowe [budowlane], pasy alumi-
niowe, płyty aluminiowe, półprodukty z aluminium lub jego 
stopów, profile aluminiowe, prefabrykaty budowlane z me-
talu, profile aluminiowe, rynny aluminiowe, stopy aluminium, 
stopy aluminium wzmacniane boksytem, stopy aluminium 
wzmacniane materiałami ceramicznymi, sztabki aluminiowe, 
sztabki stopów aluminiowych, pokrycia metalowe ścian [bu-
downictwo], stojaki metalowe, tłoczone części aluminiowe, 
tralki do balustrad metalowych, wstawki metalowe, wyroby 
aluminiowe stosowane w budownictwie, wytłoczki alumi-
niowe, 40 odlewanie metali, obróbka metalurgiczna, obrób-
ka metali, obróbka [obróbka mechaniczna] metalu, obróbka 
metalu [tłoczenie], obróbka metalu [kształtowanie], obróbka 
[kształtowanie] metalu, kotlarstwo [obróbka metali], obróbka 
metalu [kucie], obróbka metalu [wytłaczanie], obróbka me-
talu [emaliowanie], obróbka metalu [odpuszczanie], obróbka 
materiałów wiązką laserową, obróbka cieplna powierzchni 
metali, antykorozyjna obróbka części metalowych, obróbka 
i powlekanie powierzchni metalowych, obróbka powierzch-
ni metalowych przy wykorzystaniu technik szlifowania do-
kładnego, obróbka części metalowych w celu zapobiegania 
korozji przy wykorzystaniu cynkowania ogniowego i proce-
sów powlekania proszkowego, 42 projektowanie konstruk-
cyjne, oceny techniczne związane z projektowaniem, pro-
jektowanie form, projektowanie instalacji i urządzeń przemy-
słowych, projektowanie induktorów elektromagnetycznych 
na zamówienie, projektowanie maszyn przemysłowych, 
projektowanie narzędzi, projektowanie naukowe i techno-
logiczne, projektowanie produktu [wzornictwo], projek-
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towanie techniczne i doradztwo, projektowanie urządzeń 
i sprzętu diagnostycznego, projektowanie wzorów, rysowa-
nie konstrukcji, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
konstrukcji, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania ma-
szyn, usługi projektowania dotyczące pras do obróbki metali, 
usługi projektowania dotyczące narzędzi do obróbki metali, 
usługi projektowania technicznego wspomaganego kom-
puterowo, usługi w zakresie komputerowego projektowania 
części i form, usługi w zakresie przemysłowego projektowa-
nia technicznego, usługi w zakresie wspomaganego kompu-
terem projektowania technicznego.

(210) 497676 (220) 2019 03 25
(731) LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) NOOT
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowa-
nie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie 
do gier komputerowych i elektronicznych, oprogramowanie 
i aplikacje komputerowe do nawigacji, 29 batony na bazie 
orzechów i owoców, desery mleczne, desery owocowe, jo-
gurt, koktajle na bazie mleka i jogurtu, masło orzechowe, 
napoje na bazie mleka i jogurtu, owoce mrożone, orzechy 
jadalne, orzechy przetworzone, pasty orzechowe, przekąski 
na bazie owoców, przekąski na bazie orzechów, przetwory 
owocowe, 30 batoniki, batony energetyczne, batony zbo-
żowe, ciasta, ciasteczka, cukierki, czekolada, herbata, kakao, 
kawa, lody spożywcze, lody spożywcze w proszku, lód na-
turalny lub sztuczny, mrożony jogurt (lody spożywcze), 
musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe (sosy), 
napoje na bazie herbaty, napoje na bazie czekolady, napoje 
na bazie kakao, napoje na bazie kawy, słodycze, środki wiążą-
ce do lodów spożywczych, sorbety, substytuty lodów, wyro-
by cukiernicze, 35 usługi handlu detalicznego żywności lub 
napojów, usługi handlu detalicznego lodów, usługi handlu 
detalicznego pojemników na żywność lub napoje, usługi 
handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania 
komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do aplikacji mobilnych, 43 kawiarnie, lodziarnie, usługi mo-
bilnych kawiarni, usługi mobilnych lodziarni, obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
obwoźne usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 497687 (220) 2019 03 25
(731) LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) GOOD NOOTS
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowa-
nie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie 
do gier komputerowych i elektronicznych, oprogramowanie 
i aplikacje komputerowe do nawigacji, 29 batony na bazie 
orzechów i owoców, desery mleczne, desery owocowe, jo-
gurt, koktajle na bazie mleka i jogurtu, masło orzechowe, 
napoje na bazie mleka i jogurtu, owoce mrożone, orzechy 
jadalne, orzechy przetworzone, pasty orzechowe, przekąski 
na bazie owoców, przekąski na bazie orzechów, przetwory 
owocowe, 30 batoniki, batony energetyczne, batony zbo-
żowe, ciasta, ciasteczka, cukierki, czekolada, herbata, kakao, 
kawa, lody spożywcze, lody spożywcze w proszku, lód na-
turalny lub sztuczny, mrożony jogurt (lody spożywcze), 
musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe (sosy), 
napoje na bazie herbaty, napoje na bazie czekolady, napoje 
na bazie kakao, napoje na bazie kawy, słodycze, środki wiążą-

ce do lodów spożywczych, sorbety, substytuty lodów, wyro-
by cukiernicze, 35 usługi handlu detalicznego żywności lub 
napojów, usługi handlu detalicznego lodów, usługi handlu 
detalicznego pojemników na żywność lub napoje, usługi 
handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania 
komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do aplikacji mobilnych, 43 kawiarnie, lodziarnie, usługi mo-
bilnych kawiarni, usługi mobilnych lodziarni, obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
obwoźne usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 497691 (220) 2019 03 25
(731) LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) TROOCK
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego żywności lub 
napojów, usługi handlu detalicznego lodów, usługi handlu 
detalicznego pojemników na żywność lub napoje, usługi 
handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania 
komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do aplikacji mobilnych, 43 kawiarnie, lodziarnie, usługi mo-
bilnych kawiarni, usługi mobilnych lodziarni, obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
obwoźne usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 497692 (220) 2019 03 25
(731) LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) LOODTRACK
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowa-
nie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie 
do gier komputerowych i elektronicznych, oprogramowanie 
i aplikacje komputerowe do nawigacji.

(210) 497693 (220) 2019 03 25
(731) LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) LOODMAPS
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowa-
nie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie 
do gier komputerowych i elektronicznych, oprogramowanie 
i aplikacje komputerowe do nawigacji.

(210) 497694 (220) 2019 03 25
(731) LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) NATOORALNY
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowa-
nie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie 
do gier komputerowych i elektronicznych, oprogramowanie 
i aplikacje komputerowe do nawigacji, 29 batony na bazie 
orzechów i owoców, desery mleczne, desery owocowe, jo-
gurt, koktajle na bazie mleka i jogurtu, masło orzechowe, 
napoje na bazie mleka i jogurtu, owoce mrożone, orzechy 
jadalne, orzechy przetworzone, pasty orzechowe, przekąski 
na bazie owoców, przekąski na bazie orzechów, przetwory 
owocowe, 30 batoniki, batony energetyczne, batony zbo-
żowe, ciasta, ciasteczka, cukierki, czekolada, herbata, kakao, 
kawa, lody spożywcze, lody spożywcze w proszku, lód na-
turalny lub sztuczny, mrożony jogurt (lody spożywcze), 
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musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe (sosy), 
napoje na bazie herbaty, napoje na bazie czekolady, napoje 
na bazie kakao, napoje na bazie kawy, słodycze, środki wiążą-
ce do lodów spożywczych, sorbety, substytuty lodów, wyro-
by cukiernicze, 35 usługi handlu detalicznego żywności lub 
napojów, usługi handlu detalicznego lodów, usługi handlu 
detalicznego pojemników na żywność lub napoje, usługi 
handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania 
komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do aplikacji mobilnych, 43 kawiarnie, lodziarnie, usługi mo-
bilnych kawiarni, usługi mobilnych lodziarni, obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
obwoźne usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 497731 (220) 2019 03 26
(731) CHĘCIŃSKI PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NM NEW MASUMI

(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 3 perfumy, produkty perfumeryjne, wody to-
aletowe i kolońskie, olejki eteryczne, antyperspiranty, dez-
odoranty i środki przeciw poceniu, preparaty do golenia, 
kosmetyki, kremy, mydła, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 
płyny i środki do golenia, płyny do pielęgnacji włosów, szam-
pony, produkty toaletowe, produkty i środki zapachowe 
do pomieszczeń.

(210) 497762 (220) 2019 03 27
(731) PLEWA KATARZYNA O MAŁY WŁOS SALON 

FRYZJERSKI, Maniowy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O MAŁY WŁOS!

(531) 05.01.16, 25.01.05, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 
27.05.05, 27.05.11, 29.01.13

(510), (511) 44 fryzjerstwo, usługi salonów fryzjerskich.

(210) 497766 (220) 2019 03 27
(731) ADAMCZYK MACIEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AROMAT piekarnia

(531) 08.01.09, 08.01.11, 08.01.12, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 
27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 24.17.02

(510), (511) 30 chleb, bułki, bagietki, bułki słodkie, gofry, cro-
issanty, brioszki, magdalenki (ciastka), herbatniki petit-beur-
re, makaroniki, mięso zapiekane w cieście, tarty z owocami, 
wyroby cukiernicze, kanapki, naleśniki, przekąski na bazie 

zbóż, quiche, herbata, kawa, 35 reklama, reklama korespon-
dencyjna, zewnętrzna, radiowa, telewizyjna, reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie 
reklam, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych, 
public relations, produkcja filmów reklamowych, projekto-
wanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów re-
klamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, usługi marketingowe, zapewnia-
nie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców to-
warów i usług, organizowanie targów w celach handlowych 
lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, zarządzanie handlowe w zakre-
sie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, za-
robkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary 
i usługi dla osób trzecich w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej w obszarze usług gastronomicznych, franchi-
sing jako usługi związane z organizowaniem i prowadze-
niem działalności gospodarczej w sieci pod określoną marką, 
usługi związane z zawieraniem kontraktów franchisingo-
wych, doradztwo w zakresie franchisingu, sprzedaż hurtowa 
i detaliczna w tym sprzedaż on-line artykułów spożywczych, 
usługi w zakresie badania rynku, sondaże opinii publicz-
nej, organizowanie targów i wystaw handlowych w celach 
handlowych i reklamowych dotyczących zagadnień branży 
spożywczej i gastronomicznej, 43 opracowywanie przepi-
sów kulinarnych dla celów gastronomicznych, informacje 
i porady w zakresie przygotowania posiłków, obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
usługi cateringowe, usługi herbaciarni, kawiarnie, kafeterie 
[bufety], restauracje, dekorowanie ciast, żywności, usługi re-
zerwacji miejsc w restauracjach.

(210) 497777 (220) 2019 03 27
(731) KREISEL-TECHNIKA BUDOWLANA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 822 KREISEL AQUA DUO

(531) 26.04.02, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.19, 
29.01.12, 27.07.01, 26.11.01, 25.07.20

(510), (511) 1 zaprawa izolacyjna do wykonywania izolacji 
wodochronnych.

(210) 497779 (220) 2019 03 27
(731) KREISEL-TECHNIKA BUDOWLANA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 307 KREISEL KONTAKT GRUNT

(531) 26.04.02, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.19, 
29.01.13, 27.07.01, 26.11.02, 25.07.07, 25.07.20

(510), (511) 1 środki do impregnowania, gruntowania 
i uszlachetniania podłoży budowlanych (z wyjątkiem farb), 
preparaty ograniczające i wyrównujące chłonność podłoży 
oraz stabilizujące podłoża nasiąkliwe.
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(210) 497791 (220) 2019 03 27
(731) SENDERSKA-SZTAND AGNIESZKA WILD BUNCH, 

Podkowa Leśna
(540) (znak słowny)
(540) TEALOVE
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyj-
ne do pielęgnacji skóry, kosmetyki dla dzieci i niemowląt, ko-
smetyki przeciw zmarszczkom, kosmetyki zapobiegające 
starzeniu się skóry, fitokosmetyki, biokosmetyki, kremy, emul-
sje, spraye do ciała (nielecznicze), preparaty kosmetyczne 
w sprayu (nielecznicze), dezodoranty do ciała w sprayu, żele, 
balsamy, toniki, lotiony, mleczka, kosmetyki kolorowe, kosme-
tyki do makijażu, środki upiększające, olejki kosmetyczne, 
środki perfumeryjne, dezodoranty, środki toaletowe, mydła, 
olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony 
do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy, odżywki 
do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki przeciw roz-
stępom, kosmetyki do biustu, kosmetyki wyszczuplające, ko-
smetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki 
do ciała, środki czystości, środki do czyszczenia zębów, ko-
smetyki do pielęgnacji paznokci, farby, środki wybielające 
i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, 
polerowania, szorowania i ścierania, odświeżacze powietrza, 
środki czystości, preparaty do pedicure i manicure, sztuczne 
paznokcie, sztuczne rzęsy, antyperspiranty, błota, sole, algi 
i wodorosty do celów kosmetycznych, preparaty do pielę-
gnacji zwierząt, 5 produkty farmaceutyczne, leki, wyroby 
medyczne, zioła, herbaty ziołowe, preparaty ziołowe i napary 
do celów leczniczych, leki ziołowe, leki pomocnicze i wspie-
rające leczenie, suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
suplementy diety do celów leczniczych, produkty i substan-
cje dietetyczne, dietetyczne środki odżywcze, żywność die-
tetyczna, żywność dla niemowląt, środki odżywcze do celów 
leczniczych, materiały opatrunkowe, środki odkażające, pre-
paraty i artykuły dentystyczne, preparaty i artykuły higienicz-
ne, preparaty i artykuły weterynaryjne, środki do zwalczania 
robactwa, fungicydy, herbicydy, dermokosmetyki, kosmetyki 
o działaniu leczniczym, kosmetyki o działaniu leczniczym dla 
dzieci i niemowląt, spraye antyalergiczne, spraye antybakte-
ryjne, spraye lecznicze, spraye przeciw owadom, spraye od-
świeżające do pomieszczeń, maści, balsamy, kremy, emulsje, 
płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, środki 
sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, 
30 kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, mieszanki 
herbat, żelki, batony czekoladowe, batony zbożowe, sól, 
musztarda, ocet, sosy[przyprawy], przyprawy, lód, dania go-
towe i wytrawne przekąski, a mianowicie przekąski na bazie 
ziaren, zbóż, mąki i sezamu, krakersy, kluski, knedle, naleśniki, 
potrawy na bazie makaronu, ryżu i zbóż, ciasta i ciastka, ka-
napki, pizza, sól, przyprawy i dodatki smakowe, wypieki, wy-
roby cukiernicze, czekolada, desery, cukry, naturalne słodziki, 
polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, polewy 
cukiernicze i nadzienia, lody spożywcze, mrożone jogurty 
i sorbety, przetworzone ziarna, preparaty do pieczenia i droż-
dże, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, makarony, pre-
paraty zbożowe, pikantne sosy, czatnej i pasty, aromaty 
do ciast, aromaty do żywności, mieszanki przypraw, maryna-
ty, kremy czekoladowe, koncentraty warzywne stosowane 
jako przyprawy, produkty na bazie czekolady, polewy do lo-
dów, sosy, zioła suszone, desery lodowe, mrożone mleczne 
wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze mrożone, aromaty 
kawowe, czekolada, czekolada pitna, czekoladki, ekstrakty 
czekoladowe, wyroby z kakao, syrop czekoladowy, chipsy-
[produkty zbożowe], chrupki zbożowe, hot dogi (gotowe), 
gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, lasagne, plac-
ki, przekąski składające się z produktów zbożowych, przekąski 
składające się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, sushi, tor-

tille, spody do pizzy, wyroby czekoladowe, słodycze, wyroby 
cukiernicze, wyroby ciastkarskie, chrupiące pieczywo, pie-
czywa chrupkie, mąka, chleb, ciasto na wypieki, wyroby cu-
kiernicze, cukier, miód, melasa, proszek do pieczenia, przeką-
ski składające się głównie z mąki i produktów zbożowych, 
pieczywo, batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, 
żelki na bazie gotowych owoców i warzyw, 35 usługi w za-
kresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi 
w zakresie sprzedaży w sklepach, hurtowniach, za pośrednic-
twem Internetu (sprzedaż online), sprzedaż wysyłkowa, kata-
logowa, na podstawie zamówień telefonicznych następują-
cych towarów: odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież dam-
ska, odzież męska, odzież dziecięca, perfumy, kosmetyki, 
urządzenie kosmetyczne, urządzenia do pielęgnacji ciała 
i urody, środki czystości, okulary, okulary przeciwsłoneczne, 
oprawki do okularów, akcesoria okularowe, etui. futerały, tor-
by: na komputery, laptopy, notebooki, sprzęt fotograficzny, 
kamery, obudowy do sprzętu i akcesoriów komputerowych, 
obudowy do: telefonów, smartfonów, tabletów, sprzętu tele-
komunikacyjnego i audio-wizualnego, breloki, biżuteria, wy-
roby jubilerskie, zegarki, zegary, przyrządy chronometryczne, 
akcesoria skórzane oraz z imitacji skóry, torby, torebki, aktów-
ki, teczki, etui, portfele, portmonetki, wizytowniki, paski, wali-
zy i torby podróżne, parasolki, futra, wyroby futrzarskie, me-
ble, leżaki, artykuły wyposażenia wnętrz, oświetlenie, artyku-
ły dekoracyjne, przybory kuchenne i gospodarstwa domo-
wego, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, tekstylia 
i wyroby włókiennicze, ręczniki, świeczki, publikacje elektro-
niczne, wydawnictwa multimedialne, audiobooki, gry kom-
puterowe, książki, albumy, artykuły piśmienne, artykuły pa-
piernicze, karty podarunkowe, gry, zabawki, artykuły sporto-
we, pamięci USB, pendrivy, sprzęt radiowo-telewizyjny, sprzęt 
audiowizualny, sprzęt i akcesoria komputerowe, telefony 
i sprzęt telekomunikacyjny, artykuły spożywcze, czekolady, 
kawa, kakao, napoje, tytoń, wyroby tytoniowe, przybory dla 
palaczy, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji 
skóry, kosmetyki dla dzieci i niemowląt, kosmetyki kolorowe, 
kosmetyki do makijażu, środki upiększające, środki perfume-
ryjne, dezodoranty, środki toaletowe, olejki eteryczne, środki 
do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, farby, 
substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, pole-
rowania, szorowania i ścierania, odświeżacze powietrza, pre-
paraty do pielęgnacji zwierząt, produkty farmaceutyczne, 
leki, wyroby medyczne, zioła, herbaty ziołowe, preparaty zio-
łowe i napary, suplementy diety i preparaty dietetyczne, pro-
dukty i substancje dietetyczne, dietetyczne środki odżywcze, 
żywność dietetyczna, żywność dla niemowląt, materiały 
opatrunkowe, artykuły dentystyczne, preparaty i artykuły hi-
gieniczne, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbi-
cydy, kosmetyki o działaniu leczniczym, środki sanitarne sto-
sowane w lecznictwie i higienie osobistej, kawa, herbata, ka-
kao i namiastki tych towarów, mieszanki herbat, żelki, batony 
czekoladowe, batony zbożowe, sól, musztarda, ocet, sosy-
[przyprawy], przyprawy, lód, dania gotowe i wytrawne prze-
kąski, a mianowicie przekąski na bazie ziaren, zbóż, mąki i se-
zamu, krakersy, kluski, knedle, naleśniki, potrawy na bazie 
makaronu, ryżu i zbóż, ciasta i ciastka, kanapki, pizza, sól, 
przyprawy i dodatki smakowe, wypieki, wyroby cukiernicze, 
czekolada, desery, cukry, naturalne słodziki, polewy cukierni-
cze i nadzienia, produkty pszczele, polewy cukiernicze i na-
dzienia, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, prze-
tworzone ziarna, preparaty do pieczenia i drożdże, suche 
i świeże makarony, kluski i pierogi, makarony, preparaty zbo-
żowe, pikantne sosy, czatnej i pasty, aromaty do ciast, aroma-
ty do żywności, mieszanki przypraw, marynaty, kremy czeko-
ladowe, koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, 
produkty na bazie czekolady, polewy do lodów, sosy, zioła 
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suszone, desery lodowe, mrożone mleczne wyroby cukierni-
cze, wyroby cukiernicze mrożone, aromaty kawowe, czekola-
da, czekolada pitna, czekoladki, ekstrakty czekoladowe, wy-
roby z kakao, syrop czekoladowy, chipsy[produkty zbożowe], 
chrupki zbożowe, hot dogi (gotowe), gotowe produkty spo-
żywcze w postaci sosów, lasagne, placki, przekąski składające 
się z produktów zbożowych, przekąski składające się głównie 
z wyciśniętych ziaren zbóż, sushi, tortille, spody do pizzy, wy-
roby czekoladowe, słodycze, wyroby cukiernicze, wyroby 
ciastkarskie, chrupiące pieczywo, pieczywa chrupkie, mąka, 
chleb, ciasto na wypieki, wyroby cukiernicze, cukier, miód, 
melasa, proszek do pieczenia, przekąski składające się głów-
nie z mąki i produktów zbożowych, pieczywo, batoniki zbo-
żowe będące zamiennikami posiłków, żelki na bazie goto-
wych owoców i warzyw, reklama, zarządzanie w działalności 
handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace 
biurowe, doradztwo handlowe, promocja sprzedaży, agen-
cje importowo-eksportowe, poszukiwanie partnerów han-
dlowych, tworzenie przedstawicielstw handlowych, pośred-
nictwo handlowe, informacja handlowa, promocja sprzeda-
ży, wdrażanie produktów na rynek, pokazy towarów, organi-
zowanie giełd, targów, aukcji, przetargów, imprez handlo-
wych, organizowanie wystaw w celach handlowych i/lub re-
klamowych, organizacja stanowisk na targach handlowych, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności handlowej i gospodarczej, zarządzanie i administrowa-
nie działalnością handlową, opracowywanie informacji staty-
stycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami 
danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sorto-
wania i kompilacji danych w komputerowych bazach da-
nych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie in-
formacji w bazach i plikach komputerowych, usługi reklamo-
we, promocyjne i marketingowe, administrowanie i organi-
zacja usług sprzedaży wysyłkowej, doradztwo i informacje 
na temat obsługi klienta, zarządzania produktami oraz cen 
w serwisach internetowych w związku z zakupami dokony-
wanymi przez Internet, organizowanie zakupów zbiorowych, 
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, usługi zarządzania sprzedażą, po-
kazy towarów, pokazy mody w celach handlowych 
i promocyjnych.

(210) 497817 (220) 2019 03 27
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zakroczym

(540) (znak słowny)
(540) VESOLIGO
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki.

(210) 497950 (220) 2019 03 30
(731) KOSMOWSKI WOJCIECH EVOLUTION HOME, 

Świebodzin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EH EVOLUTION HOME

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 27.05.19, 27.05.22
(510), (511) 11 lampy oświetleniowe, urządzenia i instalacje 
oświetleniowe, żarówki oświetleniowe, abażury do lamp, 
lampy stojące, oprawki do lamp elektrycznych, światła su-
fitowe, żyrandole, oprawy oświetleniowe, lampy ścienne, 

lampy LED, urządzenia do oświetlania za pomocą diod 
elektroluminescencyjnych, przemysłowe oprawy oświe-
tleniowe, ogrodowe oprawy oświetleniowe, uliczne lam-
py, 20 konsole, stoliki boczne, stoliki kawowe, sofy, kanapy, 
narożniki, leżanki, szezlongi, krzesła, fotele, taborety, biur-
ka, pufy, regały, stoły, stoliki, ławy, blaty stołowe, materace, 
osprzęt niemetalowy do mebli, podgłówki, wałki, poduszki, 
zagłówki, lustra, meble lustrzane, meble ze stali nierdzew-
nej, obrazy w ramach, dekoracje stołowe.

(210) 497981 (220) 2019 04 01
(731) SEL ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.12, 27.05.17, 27.05.25, 
27.05.15, 01.13.05

(510), (511) 37 usługi budowlane, usługi instalacyjne, konser-
wacja i naprawa urządzeń elektrycznych i niskoprądowych.

(210) 498008 (220) 2019 04 01
(731) HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Częstochowa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NIE DO PODROBIENIA

(531) 26.04.02, 26.01.01, 26.11.03, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające ko-
rozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, 
żywice naturalne, metale w postaci folii i proszku do użytku 
w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, 17 nie-
przetworzone i półprzetworzone kauczuk, gutaperka, guma, 
azbest, mika i imitacje tych materiałów, tworzywa sztuczne 
i żywice w wytłoczonej formie do użytku w produkcji, ma-
teriały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izola-
cyjne, elastyczne rury, rurki i przewody giętkie, niemetalowe, 
19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne nieme-
talowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, 
budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe.

(210) 498062 (220) 2019 04 01
(731) FORTIS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORTIS INVESTMENTS
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(531) 26.11.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi związane z majątkiem nieruchomym, 
administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, wynajem 
powierzchni, w tym obiektów handlowych, biurowych, usłu-
gowych, prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakre-
sie nieruchomości, pozyskiwanie terenów pod inwestycje, 
usługi agencji nieruchomości, rozliczenia finansowe zwią-
zane z budową i kupnem nieruchomości, wycena nierucho-
mości, kupno, sprzedaż, najem i dzierżawa nieruchomości, 
doradztwo inwestycyjne, pośrednictwo w sprawach najmu 
budynków, lokali i powierzchni mieszkalnych, handlowych 
i użytkowych, 37 budownictwo, usługi budowlano - mon-
tażowe i remontowe w zakresie budownictwa ogólnego 
i przemysłowego, roboty ogólnobudowlane związane 
z montażem i wznoszeniem budynków i budowli z elemen-
tów prefabrykowanych, montaż konstrukcji żelbetowych, 
inżynieria budowlana i wodno - lądowa, budowa dróg koło-
wych i szynowych, roboty ziemne, techniczne przygotowa-
nie terenów pod budowy, wykonywanie wykopów i wierceń 
geologiczno - inżynierskich, makro i mikroniwelacja terenu, 
wzmacnianie słabego podłoża, rekultywacja terenów zde-
gradowanych lub zdewastowanych, w tym zrobów zwało-
wych, wyrobisk i wysypisk odpadów, usługi w zakresie wy-
konywania fundamentów i izolowania budynków, montaż 
rusztowań, wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, 
wykonywanie robót ogólnobudowlanych i remontów w za-
kresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii 
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, montaż i na-
prawa wewnętrznych i zewnętrznych instalacji: elektrycz-
nych, gazowych, telekomunikacyjnych, wodociągowych, 
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, 
budowlane roboty wykończeniowe: murowanie, tynkowa-
nie, kamieniarstwo, malowanie, układanie posadzek, tape-
towanie, oblicowywanie ścian, usługi hydrauliczne, instala-
cja i naprawa w dziedzinie urządzeń i instalacji sanitarnych, 
ceramiki sanitarnej, konserwacja i renowacja nieruchomości, 
nadzór budowlany, informacja budowlana, rozbiórka i burze-
nie obiektów budowlanych, czyszczenie zewnętrzne i we-
wnętrzne budynków, sprzątanie obiektów, wynajmowanie 
sprzętu budowlanego i burzącego, wynajmowanie maszyn 
i urządzeń budowlanych, doradztwo budowlane, informa-
cja w zakresie wykorzystania budynków mieszkalnych, biur, 
ośrodków i stref handlowych, galerii handlowych, Instalacja 
systemów energii wodnej, instalacja systemów energii wia-
trowej, instalacja urządzeń do oszczędzania energii, Instala-
cja urządzeń do wytwarzania energii, konserwacja, serwis 
i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, mon-
taż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, konserwacja, 
naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, 
42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, zarzą-
dzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych, 
doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii 
informacyjnych, rozwój, programowanie i wdrażanie opro-
gramowania komputerowego, hosting, oprogramowanie 
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania kompute-
rowego, doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyj-
nego, planowanie [projektowanie] budynków, projektowa-
nie budowlane, architektura, badania techniczne, dekoracja 
wnętrz, doradztwo architektoniczne, opracowywanie pro-
jektów technicznych, planowanie urbanistyczne, pomiary 
geodezyjne, projektowanie dekoracji wnętrz, planowanie 
przestrzenne [projektowanie] wnętrz.

(210) 498092 (220) 2019 04 02
(731) BROWARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Limanowa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWARS BROWAR RZEMIEŚLNICZY

(531) 05.07.02, 05.05.20, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 brzeczka, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, 
chmiel (wyciąg z) do wytwarzania piwa, lemoniada, napo-
je bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, piwo, 
piwo słodowe, imbirowe (piwo).

(210) 498100 (220) 2019 04 02
(731) BROWARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Limanowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR RZEMIEŚLNICZY BROWARS WARZONE 

WEDŁUG tradycyjnych RECEPTUR CHOCHOŁOWSKIE 
JASNE

(531) 06.01.02, 05.05.20, 26.01.01, 26.01.02, 25.01.15, 26.11.03, 
27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 32 piwo.

(210) 498109 (220) 2019 04 02
(731) BROWARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Limanowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR RZEMIEŚLNICZY BROWARS WARZONE 

WEDŁUG tradycyjnych RECEPTUR TATRZAŃSKIE 
LAGER

(531) 06.01.02, 26.01.01, 26.01.02, 05.05.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo.
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(210) 498110 (220) 2019 04 02
(731) BROWARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Limanowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR RZEMIEŚLNICZY BROWARS WARZONE 

WEDŁUG tradycyjnych RECEPTUR KOŚCIELISKIE PILS

(531) 06.01.01, 03.04.11, 26.01.01, 26.01.02, 05.05.20, 26.11.03, 
27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 32 piwo.

(210) 498117 (220) 2019 04 02
(731) PILIŃSKI MICHAŁ, Komorów
(540) (znak słowny)
(540) CZYBEKA
(510), (511) 37 usługi oczyszczania z zanieczyszczeń kąpie-
lisk, stawów, jezior, basenów i innych zbiorników wodnych, 
przystani, plaż, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, bu-
downictwo podwodne, czyszczenie pojazdów, instalacja, 
konserwacja i naprawa maszyn, konserwacja basenów, 
konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, konserwacja 
pojazdów, naprawa pomp, naprawy podwodne, polerowa-
nie pojazdów, regeneracja i napełnianie tonerów i tuszów, 
regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, 
regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych, 
usługi doradztwa budowlanego, usługi napraw awarii pojaz-
dów, wynajem pomp do drenażu, wynajem sprzętu budow-
lanego, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, wynajem 
koparek, konsultacje budowlane.

(210) 498126 (220) 2019 04 02
(731) WYCZÓŁKOWSKI GRZEGORZ, Nowa Gadka
(540) (znak słowny)
(540) ANABOLIC LIFE
(510), (511) 5 suplementy ziołowe, suplementy diety, suple-
menty żywnościowe, mineralne suplementy diety, białkowe 
suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy 
diety zawierające białko, suplementy dietetyczne i odżyw-
cze, suplementy diety i preparaty dietetyczne, mineralne 
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety do użytku die-
tetycznego, suplementy diety dla sportowców, suplementy 
diety składające się z witamin, suplementy diety poprawia-
jące kondycję i wytrzymałość, suplementy diety sporządzo-
ne głównie z witamin, ziołowe suplementy diety dla osób 
o szczególnych wymaganiach dietetycznych, batony ener-
getyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające do-
datki odżywcze, mieszanki do picia w proszku z dodatkami 
odżywczymi, mieszanki do picia będące suplementami diety, 
mieszane preparaty witaminowe, koktajle białkowe, dodatki 
witaminowe, preparaty dietetyczne i odżywcze, odżywcze 
mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, 
napoje z dodatkami dietetycznymi, napoje witaminizowane, 
musujące tabletki witaminowe, preparaty wzbogacające or-

ganizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty 
witaminowe w postaci suplementów diety, preparaty wita-
minowe i mineralne, suplementy diety dla ludzi, witaminy 
i preparaty witaminowe, tabletki witaminowe, suplementy 
diety ze sproszkowanym białkiem, preparaty witaminowe, 
krople witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, dodat-
ki witaminowe w płynie, suplementy witaminowe w postaci 
plastrów, 25 odzież sportowa, odzież damska, odzież męska, 
odzież dziecięca, buty sportowe, skarpetki sportowe, podko-
szulki sportowe, odzież sportowa, komplety sportowe, bluzy 
sportowe, czapki sportowe, koszule sportowe, kurtki spor-
towe, stroje sportowe, staniki sportowe, płaszcze sporto-
we, rajstopy sportowe, spodnie sportowe, szorty sportowe, 
skarpetki dla sportowców, obuwie do uprawiania sportów, 
spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, koszule sportowe 
pochłaniające wilgoć, bluzy sportowe z kapturem, kurtki 
jako odzież sportowa, odzież w stylu sportowym, koszulki 
sportowe z krótkimi rękawami, artykuły odzieżowe w stylu 
sportowym, sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], szorty 
z ochraniaczami do użytku sportowego, spodnie z ochra-
niaczami do użytku sportowego, koszule z ochraniaczami 
do użytku sportowego, bielizna osobista, bluzy dresowe, 
biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, funkcjonalne 
spodnie termoaktywne, funkcjonalne koszulki termoaktyw-
ne, dzianina [odzież], kamizelki, kominiarki, kombinezony 
[odzież], koszule, kostiumy kąpielowe, kurtki, koszulki z krót-
kim rękawem, kurtki [odzież], męskie i damskie kurtki, płasz-
cze, spodnie i kamizelki, legginsy, ocieplacze, opaski przeciw-
potne, okrycia wierzchnie [odzież], peleryny [narzutki], paski 
[odzież], piżamy, polary, rękawiczki, skarpetki przeciwpotne, 
skarpetki, spódnice, spódnica-spodnie, spodenki, spodnie 
od dresu, stroje jednoczęściowe, swetry, sukienki damskie, 
szorty, szlafroki, szaliki, topy [odzież], t-shirty z krótkim ręka-
wem, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami 
sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artyku-
łami sportowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie artykułów sportowych, usługi handlu detaliczne-
go w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu 
detalicznego w zakresie akcesoriów mody, usługi handlu de-
talicznego w zakresie żywności, bezobsługowe usługi skle-
pu detalicznego w odniesieniu do napojów, bezobsługowe 
usługi sklepu detalicznego w odniesieniu do żywności, usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i do-
datków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z nakryciami głowy, usługi sklepów detalicznych 
online obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z preparatami do produkcji napojów, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzie-
żowych, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami 
spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą glo-
balnych sieci komputerowych związane z napojami bezalko-
holowymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą global-
nych sieci komputerowych związane z artykułami spożyw-
czymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami 
diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, usługi 
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sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami mlecz-
nymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami 
spożywczymi, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysył-
kowej odzieży, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pre-
paratami do produkcji napojów, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napoja-
mi bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z nakryciami głowy, usługi w zakresie sklepów detalicznych 
w branży odzieżowej.

(210) 498134 (220) 2019 04 03
(731) BIFIX WOJCIECH PIASECKI SPÓŁKA JAWNA,  

Górki Małe
(540) (znak słowny)
(540) BIFIX ACTIVE
(510), (511) 5 herbaty ziołowe lecznicze, zioła lecznicze, 
29 owoce suszone, dżemy, powidła, kompoty, konfitury, 
30 herbaty, 31 owoce świeże i owoce cytrusowe, 32 napoje 
bezalkoholowe, soki i syropy, napoje w proszku.

(210) 498157 (220) 2019 04 03
(731) KAREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Radom

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 10.03.11, 26.01.02, 29.01.12
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-
puterowych bazach danych, handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, kom-
puterowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), prezen-
towanie produktów w mediach dla celów sprzedaży deta-
licznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, zapewnianie platfor-
my internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, marketing internetowy, usługi w zakresie informacji 
handlowych za pośrednictwem Internetu, rozpowszechnia-
nie reklam poprzez Internet, rozpowszechnianie reklam dla 
osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online w In-
ternecie, reklama biznesowych stron internetowych, promo-
cja, reklama i marketing stron internetowych on-line, reklama 
online za pośrednictwem sieci komputerowej, promowanie 
towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe 
i komunikacyjne, usługi handlowe online, w ramach których 
sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odby-
wa się za pośrednictwem Internetu, pokazy towarów i usług 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, także na rzecz 
usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, usłu-
gi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w za-
kresie torebek, usługi sprzedaży hurtowej w związku z torba-
mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z walizkami, prezentowanie towarów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi w zakre-

sie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsłu-
gi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, 
świadczenie usług w zakresie reklamy komputerowej, do-
starczanie informacji handlowych za pośrednictwem kom-
puterowej bazy danych, aktualizacja i utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych.

(210) 498158 (220) 2019 04 03
(731) KAREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Radom

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) etorebki.eu

(531) 10.03.11, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-
puterowych bazach danych, handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, kom-
puterowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), prezen-
towanie produktów w mediach dla celów sprzedaży deta-
licznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, zapewnianie platfor-
my internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, marketing internetowy, usługi w zakresie informacji 
handlowych za pośrednictwem Internetu, rozpowszechnia-
nie reklam poprzez Internet, rozpowszechnianie reklam dla 
osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online w In-
ternecie, reklama biznesowych stron internetowych, promo-
cja, reklama i marketing stron internetowych on-line, reklama 
online za pośrednictwem sieci komputerowej, promowanie 
towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe 
i komunikacyjne, usługi handlowe online, w ramach których 
sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odby-
wa się za pośrednictwem Internetu, pokazy towarów i usług 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, także na rzecz 
usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, usłu-
gi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w za-
kresie torebek, usługi sprzedaży hurtowej w związku z torba-
mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z walizkami, prezentowanie towarów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi w zakre-
sie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsłu-
gi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, 
świadczenie usług w zakresie reklamy komputerowej, do-
starczanie informacji handlowych za pośrednictwem kom-
puterowej bazy danych, aktualizacja i utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych.

(210) 498175 (220) 2019 04 03
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) EXTRABIOTIN
(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, wyroby medyczne do celów leczniczych 
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, 
pianek, aerozoli, gum, lizaków.
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(210) 498177 (220) 2019 04 03
(731) WAROWNA-JAGUŚ EDYTA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FG FIGARO

(531) 26.04.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier i karton, broszury, czasopisma, gazety, 
książki, podręczniki, materiały drukowane, etykiety z papieru 
lub kartonu, torby papierowe, plakaty, kalendarze, tekturowe 
opakowania, zaproszenia, papeteria, 35 agencje reklamowe, 
agencje public relations, dystrybucja materiałów reklamo-
wych [próbek, druków, prospektów, broszur], edytorskie usłu-
gi w dziedzinie reklamy, marketing, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla ce-
lów sprzedaży detalicznej, rozpowszechnianie ogłoszeń re-
klamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, projektowa-
nie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, 
reklama radiowa, telewizyjna, billboardowa, reklama za po-
średnictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrze-
ni reklamowej, przygotowywanie reklamy prasowej, wyna-
jem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 
doradztwo w zakresie doradztwa personalnego, zarządzanie 
programami refundacji w imieniu osób trzecich, budowanie 
świadomości marki (branding), definiowanie celów komuni-
kacyjnych firm, opracowywanie strategii komunikacji firm, 
przeprowadzanie kampanii reklamowych, tworzenie progra-
mów lojalnościowych, analizy kosztów, analizy rynkowe, au-
dyt, badania marketingowe, badania opinii publicznej, deko-
racja wystaw sklepowych, organizowanie wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, badania w dziedzinie działal-
ności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, informacja o dzia-
łalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności go-
spodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz 
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie 
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, sor-
towanie danych w bazach komputerowych, zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towa-
rów i usług, zarządzanie zbiorami informatycznymi, sprzedaż 
gadżetów reklamowych takich jak: kubki, notesy, długopisy, 
pamięci USB, parasole, kalendarze, 40 drukowanie, druk 3D, 
druk sitowy, drukowanie offsetowe, litograficzne, laminowa-
nie, introligatorstwo, drukowanie na tkaninie, 42 doradztwo 
w zakresie projektowania stron internetowych, hosting ser-
werów, hosting stron internetowych, projektowanie graficz-
ne materiałów promocyjnych, projektowanie opakowań, 
projektowanie wizytówek, stylizacja [wzornictwo przemysło-
we], tworzenie platform komputerowych, usługi graficzne.

(210) 498183 (220) 2019 04 03
(731) WOŻYŃSKA-WIĘCH IZABELA, GLIŃSKA JUSTYNA 

CENTRUM-JA SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) J C CENTRUM-JA

(531) 29.01.15, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.15, 27.05.17, 27.05.01, 
27.05.19, 27.05.22

(510), (511) 35 usługi zarządzania zasobami ludzkimi 
i usługi rekrutacji personelu, zwłaszcza doradztwo w za-
kresie zarządzania personelem, doradztwo i konsultacje 
dotyczące zatrudnienia, usługi przeprowadzania testów 
psychologicznych w celu selekcji personelu, usługi w za-
kresie systemów ocen pracowniczych, selekcji i rekrutacji 
personelu, 41 usługi edukacyjne i instruktażowe, zwłasz-
cza doradztwo zawodowe i coaching, doradztwo w zakre-
sie szkolenia i doskonalenia zawodowego, usługi szkolenia 
personelu i kursy samoświadomości (szkolenia), w tym 
szkolenia z zakresu umiejętności społecznych, zwłaszcza 
dla osób wykonujących zawody narażające na sytuacje 
stresowe związane z odpowiedzialnością zawodową, 
usługi treningów psychologicznych w zakresie asertyw-
ności, autoprezentacji, mowy ciała i relaksacyjne, 44 usługi 
w zakresie zdrowia psychicznego, zwłaszcza doradztwo 
psychologiczne, poradnictwo psychologiczne, w tym 
dla personelu, usługi w zakresie oceny psychologicznej, 
doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia lub 
leczenia dolegliwości medycznych, badania i leczenie psy-
chologiczne, w tym diagnoza i terapia zaburzeń psychicz-
nych, zaburzeń osobowości, terapia par, psychoterapia in-
dywidualna i grupowa.

(210) 498213 (220) 2019 04 04
(731) NC.ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAR

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 abażury do lamp, lampy oświetleniowe, lam-
py elektryczne, lampy stojące.

(210) 498222 (220) 2019 04 04
(731) PRIME WARSAW PROPERTIES SPÓŁKA 

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

(531) 01.13.05, 21.03.21, 26.01.05, 26.04.10, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 reklama, informacja handlowa, w tym przez 
Internet, badania rynku i opinii publicznej, zarządzanie 
w działalności handlowej, administrowanie działalności 
handlowej, prace biurowe oraz administracja, organizacja 
i zarządzanie kwestami i akcjami charytatywnymi, doradz-
two i pomoc w zakresie prowadzenia handlu i działalności 
gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą, mar-
keting, organizacja i przeprowadzenie promocji sprzedaży, 
jak i doradztwo w tym zakresie, informacja handlowa i do-
radztwo w zakresie działalności gospodarczej, informacja 
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handlowa i doradztwo w zakresie reklamy radiowej, praso-
wej, telewizyjnej, marketing i reklama bezpośrednia, organi-
zowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz 
sportowych w celach handlowych i reklamowych, organizo-
wanie pokazów mody, dystrybucja materiałów reklamowych 
i promocyjnych, rozpowszechnianie próbek towarów, rekla-
ma radiowa, reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem 
środków elektronicznych, wynajmowanie powierzchni 
na cele reklamowe, wynajmowanie miejsc na umieszczanie 
ogłoszeń lub reklam, organizacja pokazów towarów i usług, 
zarządzanie halami targowymi i targowiskami, gromadzenie, 
systemizacja i udostępnianie komputerowych baz danych, 
usługi rachunkowe na rzecz osób trzecich, 36 administro-
wanie nieruchomościami, zarządzanie działalnością agencji 
mieszkaniowych i agencji nieruchomości, organizowanie 
zbiórek funduszy na cele dobroczynne, organizowanie zbió-
rek na inne cele niż dobroczynne, wynajmowanie mieszkań, 
wynajmowanie pomieszczeń biurowych i usługowych, prze-
prowadzanie analiz finansowych, doradztwo w sprawach 
finansowych, dokonywanie wycen finansowych, przekazy-
wanie informacji finansowych, przeprowadzanie operacji 
finansowych, sponsorowanie finansowe, świadczenie usług 
finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, 
przekazywanie informacji o ubezpieczeniach, pośrednic-
two w sprawach ubezpieczeniowych, świadczenie usług 
ubezpieczeniowych, prowadzenie kwest, zarządzanie nieru-
chomościami, usługi finansowania budowy nieruchomości, 
usługi inwestycyjne w nieruchomości, usługi nadzorowania 
procesów inwestycyjnych, prowadzenie i administracja osie-
dla mieszkaniowego, dzierżawa, najem oraz wszelkie usłu-
gi finansowe w zakresie wynajmu majątku nieruchomego, 
zbieranie czynszu, wynajem powierzchni dla osób trzecich 
wynajmujących w celach prywatnych lub handlowych, wy-
najem powierzchni, w szczególności w kompleksie biuro-
wym lub handlowym, pośrednictwo w sprawach majątku 
nieruchomego (sprzedaż i zakup nieruchomości), usługi wy-
ceny nieruchomości, usługi pośrednictwa w sprawach zwią-
zanych z nieruchomościami, prowadzenie agencji pośred-
nictwa w zakresie nieruchomości i ich wynajmu, zarządzanie 
organizacją i codzienną działalnością biur i nieruchomości, 
usługi w zakresie sprzedaży i zakupu nieruchomości, zarzą-
dzanie i administracja nieruchomościami w celach handlo-
wych dla osób trzecich, 39 wynajmowanie garaży i miejsc 
parkingowych, 41 usługi informacji o edukacji, imprezach 
rozrywkowych, rekreacji, wypoczynku, usługi związane z or-
ganizacją wypoczynku, organizowanie i obsługa, kongresów, 
zjazdów, koncertów, szkoleń, kursów, sympozjów, przyjęć, 
spektakli, zajęć sportowych, usługi rezerwacji miejsc na spek-
takle, usługi dystrybucji biletów, publikowanie elektroniczne 
online książek i periodyków, publikowanie książek, publiko-
wanie tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie 
publikacji elektronicznych on-line, poradnictwo zawodowe, 
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, fo-
tografowanie, fotoreportaże, organizowanie wystaw i im-
prez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych, organi-
zowanie i obsługa loterii, konkursów, zawodów sportowych, 
organizowanie konferencji i seminariów, prowadzenie kin, 
prowadzenie nocnych klubów i dyskotek, prowadzenie ka-
syn, kręgielni, sal koncertowych, centrów sportowych lub 
centrów rozrywki, usługi wydawnicze, wypożyczanie sprzę-
tu turystycznego i sportowego, tłumaczenia.

(210) 498224 (220) 2019 04 03
(731) BURDA MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) moje Gotowanie

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, do pobrania, 16 ma-
teriały drukowane, broszury, czasopisma fachowe, druki, 
dzienniki, książki, kalendarze, katalogi, periodyki, prospekty, 
publikacja drukowane, 35 usługi prenumeraty prasy, udo-
stępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gaze-
tach i magazynach, udostępnianie miejsca na stronach inter-
netowych na reklamę towarów i usług, rozpowszechnianie 
reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, publikowanie 
tekstów reklamowych i ogłoszeń, usługi sprzedaży hurtowej 
i detalicznej, w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet ar-
tykułów spożywczych takich towarów jak bakalie, wiórki, cu-
kier, słodziki, dania gotowe, dżemy, konfitury, kisiele, budynie, 
galaretki, herbata, kakao, kasze, makarony, ryże, kawa, kon-
serwy, przetwory rybne, masła orzechowe, kakaowe, miody, 
mąki, nabiał, napoje, wody, soki, oleje, oliwy, octy, paluszki, 
orzeszki, chipsy, pieczywo, bułka tarta, produkty mięsne, 
przetwory warzywne i owocowe, przyprawy i zioła, płatki, 
musli, otręby, sosy, słodycze, torty i ciasta, warzywa, owoce, 
zdrowa żywność, ziarna, w tym ziarna roślin strączkowych, 
produkty orientalne, kosze upominkowe z zawartością, skrzy-
nie upominkowe z zawartością, usługi sprzedaży hurtowej 
i detalicznej, w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet 
sprzętu AGD0, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym 
sprzedaży wysyłkowej i przez Internet mebli, zestawów me-
bli, stołów, szafek, krzeseł, taboretów, blatów kuchennych, 
usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym sprzedaży 
wysyłkowej i przez internet przyborów oraz pojemników go-
spodarstwa domowego, przyborów i pojemników kuchen-
nych, zastaw stołowych, sztućców, wyrobów szklanych, por-
celanowych i ceramicznych, 41 usługi wydawnicze (w tym 
elektroniczne usługi wydawnicze), usługi wydawania publi-
kacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty 
reklamowe, usługi w zakresie publikowania tekstów innych 
niż o charakterze reklamowym, publikowanie drogą elek-
troniczną, publikowanie czasopism w postaci elektronicznej 
w internecie, prezentacja filmów w celach instruktażowych, 
organizowanie konkursów, 43 prowadzenie komputerowej 
platformy informacyjno-instruktażowej o charakterze bran-
żowym, w szczególności dotyczącej tematyki kulinarnej, diet 
i zdrowego odżywiania, porady dotyczące przepisów kuli-
narnych, udostępnianie informacji w postaci przepisów ku-
linarnych, usługi umożliwiające użytkownikom publikowanie 
i dzielenie się swoimi treściami i obrazami na komputerowej 
platformie informacyjno-instruktażowej.

(210) 498235 (220) 2019 04 03
(731) BURDA MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mój piękny Ogród

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, do pobrania, 16 ma-
teriały drukowane, broszury, czasopisma fachowe, druki, 
dzienniki, książki, kalendarze, katalogi, periodyki, prospekty, 
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publikacja drukowane, 35 usługi prenumeraty prasy, udo-
stępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gaze-
tach i magazynach, udostępnianie miejsca na stronach inter-
netowych na reklamę towarów i usług, rozpowszechnianie 
reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, publikowanie 
tekstów reklamowych i ogłoszeń, usługi sprzedaży hurtowej 
i detalicznej, w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet 
takich towarów jak produkty chemiczne przeznaczone dla 
rolnictwa i ogrodnictwa, nawozy, ziemia do upraw, ziemia 
ogrodnicza, podłoża organiczne, kora ogrodnicza, gleba 
próchnicza, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym 
sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak 
środki ochrony roślin, środki do zwalczania robactwa, fun-
gicydy, herbicydy, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, 
w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towa-
rów jak narzędzia ogrodnicze, usługi sprzedaży hurtowej 
i detalicznej, w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet 
takich towarów jak nasiona, cebulki i rozsady do hodow-
li roślin, sadzonki roślin, naturalne rośliny i kwiaty, drzewa, 
krzewy, trawy, 41 usługi wydawnicze (w tym elektroniczne 
usługi wydawnicze), usługi wydawania publikacji perio-
dycznych i nieperiodycznych innych niż teksty reklamowe, 
usługi w zakresie publikowania tekstów innych niż o charak-
terze reklamowym, publikowanie drogą elektroniczną, pu-
blikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, 
prezentacja filmów w celach instruktażowych, organizowa-
nie konkursów, 44 prowadzenie komputerowej platformy 
informacyjno-instruktażowej o charakterze branżowym, 
w szczególności dotyczącej tematyki z zakresu ogrodnic-
twa, uprawy i pielęgnacji roślin, zakładania ogrodów, usługi 
umożliwiające użytkownikom publikowanie i dzielenie się 
swoimi treściami i obrazami na komputerowej platformie 
informacyjno-instruktażowej.

(210) 498386 (220) 2019 04 08
(731) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA 

SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice
(540) (znak słowny)
(540) Śnieżka michałki wrocławskie
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze trwale, wyroby czekola-
dowane, wyroby czekoladowe, cukierki czekoladowane, cze-
koladki nadziewane.

(210) 498387 (220) 2019 04 08
(731) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA 

SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice
(540) (znak słowny)
(540) Śnieżka michałki gdańskie
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze trwale, wyroby czekola-
dowane, wyroby czekoladowe, cukierki czekoladowane, cze-
koladki nadziewane.

(210) 498423 (220) 2019 04 08
(731) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA 

SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice
(540) (znak słowny)
(540) Śnieżka legendarne michałki
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze trwale, wyroby czekola-
dowane, wyroby czekoladowe, cukierki czekoladowane, cze-
koladki nadziewane.

(210) 498424 (220) 2019 04 08
(731) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA 

SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice

(540) (znak słowny)
(540) Śnieżka michałki poznańskie
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze trwale, wyroby czekola-
dowane, wyroby czekoladowe, cukierki czekoladowane, cze-
koladki nadziewane.

(210) 498425 (220) 2019 04 08
(731) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ESOHYAL
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do twarzy i ciała, serum 
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła 
do ciała, emulsje do twarzy i ciała, mleczka do twarzy i cia-
ła, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, produkty 
do demakijażu, kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji 
włosów, szampony, produkty do depilacji, lakiery do paznok-
ci, preparaty do pielęgnacji paznokci, oleje kosmetyczne, 
produkty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsło-
neczną, środki do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji 
zębów i jamy ustnej, produkty do higieny ciała, żele, kre-
my, płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe 
do celów innych niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne za-
wierające preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspi-
ranty, żele kosmetyczne, pudry i talki kosmetyczne, środki 
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki 
wybielające i inne substancje stosowane w praniu, mydła, 
środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceu-
tyczne, weterynaryjne i sanitarne, produkty lecznicze, wita-
miny do celów leczniczych, minerały do celów leczniczych, 
mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów 
leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy 
diety do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze 
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów 
medycznych, suplementy żywnościowe, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, preparaty ziołowe do celów me-
dycznych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki leczni-
cze, żywność dla niemowląt, plastry do celów medycznych, 
materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycz-
nych, środki odkażające, produkty chemiczne przeznaczone 
dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, kremy farmaceutyczne, leki dla ludzi.

(210) 498427 (220) 2019 04 08
(731) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) URICOLIN
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do twarzy i ciała, serum 
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła 
do ciała, emulsje do twarzy i ciała, mleczka do twarzy i cia-
ła, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, produkty 
do demakijażu, kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji 
włosów, szampony, produkty do depilacji, lakiery do paznok-
ci, preparaty do pielęgnacji paznokci, oleje kosmetyczne, 
produkty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsło-
neczną, środki do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji 
zębów i jamy ustnej, produkty do higieny ciała, żele, kre-
my, płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe 
do celów innych niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne za-
wierające preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspi-
ranty, żele kosmetyczne, pudry i talki kosmetyczne, środki 
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki 
wybielające i inne substancje stosowane w praniu, mydła, 
środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceu-
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tyczne, weterynaryjne i sanitarne, produkty lecznicze, wita-
miny do celów leczniczych, minerały do celów leczniczych, 
mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów 
leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy 
diety do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze 
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów 
medycznych, suplementy żywnościowe, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, preparaty ziołowe do celów me-
dycznych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki leczni-
cze, żywność dla niemowląt, plastry do celów medycznych, 
materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycz-
nych, środki odkażające, produkty chemiczne przeznaczone 
dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, kremy farmaceutyczne, leki dla ludzi.

(210) 498428 (220) 2019 04 08
(731) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PANZYFITOL
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do twarzy i ciała, serum 
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła 
do ciała, emulsje do twarzy i ciała, mleczka do twarzy i cia-
ła, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, produkty 
do demakijażu, kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji 
włosów, szampony, produkty do depilacji, lakiery do paznok-
ci, preparaty do pielęgnacji paznokci, oleje kosmetyczne, 
produkty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsło-
neczną, środki do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji 
zębów i jamy ustnej, produkty do higieny ciała, żele, kre-
my, płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe 
do celów innych niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne za-
wierające preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspi-
ranty, żele kosmetyczne, pudry i talki kosmetyczne, środki 
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki 
wybielające i inne substancje stosowane w praniu, mydła, 
środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceu-
tyczne, weterynaryjne i sanitarne, produkty lecznicze, wita-
miny do celów leczniczych, minerały do celów leczniczych, 
mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów 
leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy 
diety do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze 
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów 
medycznych, suplementy żywnościowe, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, preparaty ziołowe do celów me-
dycznych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki leczni-
cze, żywność dla niemowląt, plastry do celów medycznych, 
materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycz-
nych, środki odkażające, produkty chemiczne przeznaczone 
dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, kremy farmaceutyczne, leki dla ludzi.

(210) 498429 (220) 2019 04 08
(731) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NOVOURO
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do twarzy i ciała, serum 
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła 
do ciała, emulsje do twarzy i ciała, mleczka do twarzy i ciała, to-
niki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, produkty do dema-
kijażu, kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji włosów, 
szampony, produkty do depilacji, lakiery do paznokci, prepa-
raty do pielęgnacji paznokci, oleje kosmetyczne, produkty 
kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, środ-

ki do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji zębów i jamy 
ustnej, produkty do higieny ciała, żele, kremy, płyny i olejki 
pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż 
lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające preparaty ko-
smetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele kosmetyczne, 
pudry i talki kosmetyczne, środki do czyszczenia, polerowania, 
szorowania i ścierania, środki wybielające i inne substancje 
stosowane w praniu, mydła, środki perfumeryjne, olejki ete-
ryczne, 5 produkty farmaceutyczne, weterynaryjne i sanitarne, 
produkty lecznicze, witaminy do celów leczniczych, minerały 
do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mine-
ralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające 
leczenie, suplementy diety do celów medycznych, dietetycz-
ne środki spożywcze do celów medycznych, substancje die-
tetyczne do celów medycznych, suplementy żywnościowe, 
suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty ziołowe 
do celów medycznych, zioła lecznicze, napary lecznicze, her-
batki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry do celów me-
dycznych, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów 
medycznych, środki odkażające, produkty chemiczne prze-
znaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne 
do celów medycznych, kremy farmaceutyczne, leki dla ludzi.

(210) 498759 (220) 2019 04 15
(731) PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KING ROYBEN BRANDY DISTILLERY COMPANY - VERY 

OLD TRADITION NATURAL RECIPE PRODUCTION 
CHIEF PRODUCER OAK BARREL 12 MONTH-OLD 
BRANDY ADDED 12 YEAR-OLD BRANDY 100% PURE 
GRAPE

(531) 27.05.01, 25.01.15, 04.03.03, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 
26.11.13, 29.01.14, 25.01.05

(510), (511) 33 brandy.

(210) 498762 (220) 2019 04 15
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG SPECJALISTYCZNYCH 

DAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bąkowo

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Damar sp. z o.o.

(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.11.01, 26.11.08, 18.05.10, 26.01.01, 
26.01.16

(510), (511) 37 naprawa i konserwacja sprzętu górniczego, 
konserwacja i czyszczenie sprzętu górniczego, czyszczenie 
instalacji wodociągowych, instalacja przewodów wodocią-
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gowych, czyszczenie układów wodociągów, czyszczenie 
maszyn, naprawa maszyn, czyszczenie kotłów, czyszcze-
nie zbiorników, czyszczenie zbiorników magazynowych, 
czyszczenie zbiorników zasobnikowych, usługi czyszczenia 
kotłów, usługi czyszczenia przemysłowego, czyszczenie 
ruchomych obiektów sanitarnych, czyszczenie zbiorników 
na wodę, czyszczenie wodnic (linii wodnych), konserwacja 
maszyn do czyszczenia, usługi czyszczenia strumieniem 
wody pod ciśnieniem, udzielanie informacji, porad i konsul-
tacji na temat czyszczenia, wypożyczanie przemysłowych 
maszyn czyszczących, wypożyczanie maszyn do czyszcze-
nia, wypożyczanie sprzętu do czyszczenia, wypożyczanie 
maszyn i urządzeń do czyszczenia, mycia i suszenia, wy-
pożyczanie maszyn do czyszczenia podłóg, naprawa lub 
konserwacja maszyn o napędzie silnikowym do czyszczenia 
podłóg.

(210) 498764 (220) 2019 04 15
(731) KALISZAN ALEKSANDRA SIXSILVER, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIX SILVER JUBILER

(531) 27.05.01, 29.01.06, 29.01.08, 17.02.01, 26.03.04
(510), (511) 35 sprzedaż wyrobów jubilerskich, biżuterii, 
zegarków.

(210) 498773 (220) 2019 04 15
(731) ZORN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P180 NIESKOŃCZENIE WIELE MOŻLIWOŚCI

(531) 27.05.01, 27.07.01, 24.15.02, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie: reklamy sprzedaży nieru-
chomości świadczone również on-line, prowadzenia badań 
rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zaso-
bów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, 
zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi organizo-
wania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą 
w obrębie nieruchomości, pomocy w zarządzaniu przedsię-
wzięciami obrotu nieruchomościami, organizowania targów 
i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownic-
twa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, 
także w celu przeprowadzania operacji handlowych przez 
Internet, usługi zarządzania miejscami wystawowymi, usługi 
promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, organi-
zowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nierucho-
mościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami miesz-
kalnymi, wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń 
i reklam również w sieci on-line, usługi profesjonalnego 
doradztwa w zarządzaniu działalnością gospodarczą oraz 
pośrednictwa w kontaktach handlowych i gospodarczych 
dotyczących nieruchomości, doradztwo w administrowaniu 
działalnością gospodarczą i w zakresie organizacji usług po-
wierzonych wspólnotom mieszkaniowym przez ich człon-

ków, 36 usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali miesz-
kalnych i powierzchni użytkowych, 37 usługi deweloperskie 
dotyczące realizacji budowy i zagospodarowania obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania grun-
tu do fazy sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej 
pozyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi 
w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budow-
lanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów 
budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli 
mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót 
ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usłu-
gi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, 
konserwacji obiektów budowlano - mieszkaniowych, usłu-
gi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy robót ogól-
nobudowlanych zarządzającego projektami budowlanymi 
na terenie budowy, przeprowadzania inspekcji budów, 
doradztwa dotyczącego organizacji i prowadzenia placów 
budowy, ich eksploatacji i zagospodarowania, usługi do-
radcze inwestora budowlanego w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą dotyczącą projektów budowlanych, 42 usługi 
projektowe w zakresie: budownictwa, urbanistyki, techno-
logii oraz wystroju i dekoracji wnętrz, usługi w dziedzinie 
budownictwa w zakresie: prowadzenia badań, sporządzania 
ekspertyz, opinii i analiz technicznych oraz projektów archi-
tektonicznych, usługi w zakresie: badań, ekspertyz i pomia-
rów geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych oraz 
pomiarów podwykonawczych dotyczących inwestycji, usłu-
gi sporządzania ekspertyz inżynieryjnych, usługi doradztwa 
budowlanego i w zakresie ochrony środowiska, pomiarów 
terenu, opracowywania projektów technicznych użytkowa-
nia nieruchomości.

(210) 498782 (220) 2019 04 15
(731) ZORN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) P180 NIESKOŃCZENIE WIELE MOŻLIWOŚCI
(510), (511) 35 usługi w zakresie: reklamy sprzedaży nieru-
chomości świadczone również on-line, prowadzenia badań 
rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zaso-
bów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, 
zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi organizo-
wania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą 
w obrębie nieruchomości, pomocy w zarządzaniu przedsię-
wzięciami obrotu nieruchomościami, organizowania targów 
i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownic-
twa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, 
także w celu przeprowadzania operacji handlowych przez 
Internet, usługi zarządzania miejscami wystawowymi, usługi 
promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, organi-
zowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nierucho-
mościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami miesz-
kalnymi, wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń 
i reklam również w sieci on-line, usługi profesjonalnego 
doradztwa w zarządzaniu działalnością gospodarczą oraz 
pośrednictwa w kontaktach handlowych i gospodarczych 
dotyczących nieruchomości, doradztwo w administrowaniu 
działalnością gospodarczą i w zakresie organizacji usług po-
wierzonych wspólnotom mieszkaniowym przez ich człon-
ków, 36 usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali miesz-
kalnych i powierzchni użytkowych, 37 usługi deweloperskie 
dotyczące realizacji budowy i zagospodarowania obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania grun-
tu do fazy sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej 
pozyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi 
w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budow-
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lanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów 
budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli 
mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót 
ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usłu-
gi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, 
konserwacji obiektów budowlano - mieszkaniowych, usłu-
gi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy robót ogól-
nobudowlanych zarządzającego projektami budowlanymi 
na terenie budowy, przeprowadzania inspekcji budów, 
doradztwa dotyczącego organizacji i prowadzenia placów 
budowy, ich eksploatacji i zagospodarowania, usługi do-
radcze inwestora budowlanego w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą dotyczącą projektów budowlanych, 42 usługi 
projektowe w zakresie: budownictwa, urbanistyki, techno-
logii oraz wystroju i dekoracji wnętrz, usługi w dziedzinie 
budownictwa w zakresie: prowadzenia badań, sporządzania 
ekspertyz, opinii i analiz technicznych oraz projektów archi-
tektonicznych, usługi w zakresie: badań, ekspertyz i pomia-
rów geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych oraz 
pomiarów podwykonawczych dotyczących inwestycji, usłu-
gi sporządzania ekspertyz inżynieryjnych, usługi doradztwa 
budowlanego i w zakresie ochrony środowiska, pomiarów 
terenu, opracowywania projektów technicznych użytkowa-
nia nieruchomości.

(210) 498892 (220) 2019 04 17
(731) PIETRUCHA ROMAN MAX-MODERN, Głogów 

Małopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOVERRA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.07, 26.04.18, 26.11.03, 
26.11.08

(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
w związku z wyposażeniem domu.

(210) 498896 (220) 2019 04 17
(731) DIGIBITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

nicznych, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczą-
ce działalności finansowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe, 
usługi finansowe świadczone przez Internet.

(210) 498898 (220) 2019 04 17
(731) CARLY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) carly pl

(531) 29.01.12, 27.05.01, 18.01.09, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 39 usługi w zakresie wynajmowania samo- 
chodów.

(210) 498899 (220) 2019 04 17
(731) DONAJ ROBERT AUTOHOLICY, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AUTOHOLICY BY TUNE-UP

(531) 27.05.01, 18.01.09, 18.01.23, 18.01.21
(510), (511) 12 samochody.

(210) 498900 (220) 2019 04 17
(731) CARLY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica
(540) (znak słowny)
(540) CARLY
(510), (511) 39 usługi w zakresie wynajmowania samo- 
chodów.

(210) 498901 (220) 2019 04 17
(731) Cannabinoide Medizin Service GmbH, Berlin, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLISH cannabis CLINICS

(531) 24.13.01, 24.13.14, 24.13.26, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, leki 
ziołowe, leki pomocnicze [wspierające] do celów medycz-
nych, zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone lub zakon-
serwowane, produkty farmaceutyczne do wstrzykiwania, 
narkotyki do celów medycznych, lecznicze wyciągi ziołowe 
do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycz-
nych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, preparaty 
farmaceutyczne do użytku w onkologii, preparaty i substan-
cje farmaceutyczne do użytku w onkologii, preparaty farma-
ceutyczne do zapobiegania zaburzeniom autoimmunolo-
gicznym, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń 
autoimmunologicznych, preparaty farmaceutyczne do le-
czenia chorób autoimmunologicznych.
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(210) 498908 (220) 2019 04 17
(731) XRAY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) X RAY

(531) 29.01.04, 29.01.06, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.07, 26.04.18
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie kompute-
rowe, oprogramowanie komputerowe związane z dziedziną 
medyczną, oprogramowanie do zdalnej diagnostyki, opro-
gramowanie do tomografii rentgenowskiej, oprogramowa-
nie komputerowe do przetwarzania obrazów cyfrowych, 
35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi 
w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży koresponden-
cyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących 
towarów: oprogramowanie, oprogramowanie komputero-
we, oprogramowanie komputerowe związane z dziedziną 
medyczną, oprogramowanie do zdalnej diagnostyki, opro-
gramowanie do tomografii rentgenowskiej, oprogramowa-
nie komputerowe do przetwarzania obrazów cyfrowych, 
44 usługi medyczne, usługi rentgenowskie, badania rent-
genowskie w celach medycznych, usługi obrazowania me-
dycznego, obrazowanie rentgenowskie do celów medycz-
nych, usługi techników elektroradiologów, wypożyczanie 
medycznych urządzeń rentgenowskich.

(210) 498910 (220) 2019 04 17
(731) MIODUSZEWSKI HUBERT PAN TELEFONIK, Piastów
(540) (znak słowny)
(540) Pan Telefonik
(510), (511) 9 akcesoria i sprzęt peryferyjny do telefonów ko-
mórkowych, smartfonów i tabletów, etui na telefony komór-
kowe, etui na smartfony, etui na tablety, etui z klapką do te-
lefonów komórkowych, futerały na telefony komórkowe, 
pokrowce na telefony komórkowe, wodoodporne pokrowce 
na telefony komórkowe, stojaki dostosowane do telefonów 
komórkowych, uchwyty przystosowane do telefonów ko-
mórkowych, uchwyty samochodowe do telefonów komór-
kowych, obudowy wymienne do telefonów komórkowych, 
osłony na telefony komórkowe, osłony do ekranów telefo-
nów komórkowych w formie folii, folie ochronne dostoso-
wane do smartfonów, ochraniacze na ekran do smartfonów 
ze szkła hartowanego, wyświetlacze do telefonów komór-
kowych, wyświetlacze do smartfonów, rysiki do użytku 
z urządzeniami z ekranem dotykowym, ładowarki do tele-
fonów komórkowych, baterie do telefonów komórkowych, 
stacje dokujące do telefonów komórkowych, stacje doku-
jące do smartfonów, bezprzewodowe podkładki ładujące 
do smartfonów, sprzęt do korzystania z telefonów komórko-
wych bez użycia rąk, zestawy głośnomówiące do telefonów 
komórkowych, zestawy słuchawkowe do telefonów komór-
kowych, słuchawki do telefonów komórkowych, bezprzewo-
dowe zestawy słuchawkowe do zastosowania z telefonami 
komórkowymi, głośniki do telefonów komórkowych, pa-
mięci zewnętrzne do telefonów komórkowych, paski do te-
lefonów komórkowych, przejściówki do kabli telefonów 
komórkowych, przewody USB do telefonów komórkowych, 
zatyczki do gniazdek telefonów komórkowych zapobiegają-
ce dostawaniu się kurzu, kijki do robienia selfie jako akcesoria 

do smartfonów, klawiatury do smartfonów, pokrowce na słu-
chawki telefoniczne, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone 
online w zakresie następujących towarów: akcesoria i sprzęt 
peryferyjny do urządzeń telekomunikacyjnych, akcesoria 
i sprzęt peryferyjny do telefonów komórkowych, smartfo-
nów i tabletów, etui na telefony komórkowe, etui na smartfo-
ny, etui na tablety, etui z klapką do telefonów komórkowych, 
futerały na telefony komórkowe, pokrowce na telefony ko-
mórkowe, wodoodporne pokrowce na telefony komórkowe, 
stojaki dostosowane do telefonów komórkowych, uchwyty 
przystosowane do telefonów komórkowych, uchwyty sa-
mochodowe do telefonów komórkowych, obudowy wy-
mienne do telefonów komórkowych, osłony na telefony 
komórkowe, osłony do ekranów telefonów komórkowych 
w formie folii, folie ochronne dostosowane do smartfonów, 
ochraniacze na ekran do smartfonów ze szkła hartowanego, 
wyświetlacze do telefonów komórkowych, wyświetlacze 
do smartfonów, rysiki do użytku z urządzeniami z ekranem 
dotykowym, ładowarki do telefonów komórkowych, baterie 
do telefonów komórkowych, stacje dokujące do telefonów 
komórkowych, stacje dokujące do smartfonów, bezprze-
wodowe podkładki ładujące do smartfonów, sprzęt do ko-
rzystania z telefonów komórkowych bez użycia rąk, zestawy 
głośnomówiące do telefonów komórkowych, zestawy słu-
chawkowe do telefonów komórkowych, słuchawki do tele-
fonów komórkowych, bezprzewodowe zestawy słuchaw-
kowe do zastosowania z telefonami komórkowymi, głośniki 
do telefonów komórkowych, pamięci zewnętrzne do tele-
fonów komórkowych, paski do telefonów komórkowych, 
przejściówki do kabli telefonów komórkowych, przewody 
USB do telefonów komórkowych, zatyczki do gniazdek te-
lefonów komórkowych zapobiegające dostawaniu się kurzu, 
kijki do robienia selfie jako akcesoria do smartfonów, klawia-
tury do smartfonów, pokrowce na słuchawki telefoniczne, 
karty telefoniczne, telefony komórkowe, smartfony, tablety, 
bezprzewodowe urządzenia telekomunikacyjne, 37 insta-
lowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego 
i urządzeń telekomunikacyjnych, instalowanie i naprawa te-
lefonów komórkowych, instalowanie i naprawa smartfonów, 
ładowanie baterii telefonów komórkowych.

(210) 498918 (220) 2019 04 17
(731) VICTORIA CYMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VC VICTORIA CYMES 1981 OGRÓD SMAKÓW SYROP 

O SMAKU MALINOWYM TWÓJ ULUBIONY! VC 
VICTORIA CYMES 1981 spożywać 1:10 rozcieńczony

(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.07.08, 25.01.15, 26.11.03, 26.11.05, 
26.11.10, 26.11.12

(510), (511) 32 wyciągi z owoców, syropy zagęszczane, sy-
ropy do napojów, kawy, drinków i koktajli, zaprawy do napo-
jów, syropy i preparaty do przygotowania napojów, koncen-
traty napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów.
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(210) 498988 (220) 2019 04 18
(731) KUDLA TOMASZ GOSPODARSTWO ROLNE WINNICA 

KUDLA, Jankowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAMA VALLEY WINNICA JANKOWICE

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wino, 
napoje alkoholowe zawierające wino, wina musujące, 41 or-
ganizacja i przeprowadzanie degustacji wina do celów roz-
rywkowych, organizacja i przeprowadzanie degustacji wina 
do celów edukacyjnych, przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących wina, 
43 winiarnie, usługa zaopatrzenia w żywność i napoje, usłu-
gi degustacji win (dostarczanie napojów), usługi w zakresie 
zakwaterowania, agroturystyka, usługi w zakresie zakwatero-
wania połączone z organizacją i przeprowadzaniem degu-
stacji wina (enoturystyka).

(210) 499006 (220) 2019 04 19
(731) ASKOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAFE BRICK

(531) 27.05.01, 25.01.13
(510), (511) 1 preparaty do konserwacji cegły [z wyjątkiem 
farb i olejów], preparaty do konserwacji płytek [z wyjątkiem 
farb i olejów].

(210) 499072 (220) 2019 04 23
(731) BARANOWSKI GUSTAW, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOCTOR

(531) 02.09.10, 26.01.03, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi dentystyczne, konsultacje dentystycz-
ne, usługi medyczne, doradztwo związane ze stomatologią, 
stomatologia kosmetyczna, poradnictwo medyczne, do-
radztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez 
lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, pomoc sto-
matologiczna, medycyna estetyczna.

(210) 499169 (220) 2019 04 25
(731) ALPINUS CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski
(540) (znak słowny)
(540) ALPINUSEPT
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, nauki, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa 
i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, two-
rzywa sztuczne w stanie surowym, mieszanki gaśnicze 
i przeciwpożarowe, preparaty do hartowania i lutowania, 
substancje do garbowania skór zwierzęcych, kleje (spoiwa) 
przeznaczone dla przemysłu, kity i pasty do wypełniania 
dla przemysłu, kompost, nawozy, preparaty biologiczne 
do użytku w przemyśle i nauce, 5 produkty farmaceutyczne, 
preparaty medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostoso-
wane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność 
dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, 
materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, 
woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania 
robactwa, fungicydy, herbicydy.

(210) 499170 (220) 2019 04 25
(731) SALES AND MARKETING MANAGEMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) FRICTION
(510), (511) 16 pióra i długopisy, wkłady do długopisów.

(210) 499171 (220) 2019 04 25
(731) SALES AND MARKETING MANAGEMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) FRIXY
(510), (511) 16 pióra i długopisy, wkłady do długopisów.

(210) 499174 (220) 2019 04 25
(731) PAWLUS RAFAŁ KAMLOT, Świebodzin
(540) (znak słowny)
(540) TRISTAR
(510), (511) 4 pellet drzewny, brykiet drzewny, drewno 
kominkowe, sprasowane trociny drzewne, rozpałki, wióry 
drzewne, zrębki drzewne, zrzyny drzewne, do użytku jako 
paliwo.

(210) 499175 (220) 2019 04 25
(731) PAWLUS RAFAŁ KAMLOT, Świebodzin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRISTAR

(531) 01.01.04, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 4 pellet drzewny, brykiet drzewny,drewno komin-
kowe, sprasowane trociny drzewne, rozpałki, wióry drzewne, 
zrębki drzewne, zrzyny drzewne do użytku jako paliwo.
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(210) 499176 (220) 2019 04 25
(731) PAWLUS RAFAŁ KAMLOT, Świebodzin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PELLET

(531) 01.01.04, 14.03.13, 26.02.03, 26.05.08, 26.05.13, 26.05.18, 
27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 4 pellet drzewny, brykiet drzewny, drewno 
kominkowe, sprasowane trociny drzewne, rozpałki, wióry 
drzewne, zrębki drzewne, zrzyny drzewne do użytku jako 
paliwo.

(210) 499193 (220) 2019 04 26
(731) KAWAŁKOWSKA MARIA SPECTRUM-DISPLAYS, Morąg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) spectrum displays

(531) 21.01.11, 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, reklama banerowa, reklama zewnętrzna.

(210) 499195 (220) 2019 04 26
(731) POGŁODZIŃSKI KRZYSZTOF P.H.U., Września
(540) (znak słowny)
(540) PARADO
(510), (511) 2 tusze w kartridżach, tusze do drukarek i foto-
kopiarek, kartridże z tuszem, napełnione, do drukarek i foto-
kopiarek, tonery do drukarek i fotokopiarek, kartridże napeł-
nione tonerem, wkłady z tonerem [pełne] do fotokopiarek 
termicznych, wkłady z tonerem [pełne] do drukarek igłowych, 
wkłady z tonerem [pełne] do drukarek laserowych, wkłady 
z tonerem [pełne] do urządzeń fotokopiujących, 35 sprzedaż 
za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów detalicznych 
i hurtowych sprzętu informatycznego, oprogramowania 
komputerowego, urządzeń drukujących, kserujących, skanu-
jących, niszczarek oraz części i materiałów eksploatacyjnych 
do tych urządzeń, w tym kartridżów z tuszem, tuszu, wkła-
dów z tonerem, tonerów, bębnów, sprzedaż za pośrednic-
twem sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych 
materiałów i artykułów biurowych, w tym: przyborników, 
długopisów, papieru, spinaczy, zszywek, segregatorów, 
taśm, teczek na dokumenty, sprzedaż za pośrednictwem 
sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych środ-
ków utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, 
produktów żywnościowych dla pracowników biur, w tym: 
kawy, herbaty, wody, wody mineralnej, reklamy radiowe i te-
lewizyjne, reklamy za pośrednictwem mediów elektronicz-
nych, zwłaszcza Internetu, usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pośrednictwem mediów społecznościo-
wych, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, dru-
ków, prospektów, broszur), analizy rynkowe, badania rynku, 

badania opinii publicznej, zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, edytorskie usługi w zakresie reklamy, handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom.

(210) 499206 (220) 2019 04 26
(731) BRANDS & MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MCM PROJECT

(531) 07.01.10, 27.05.01, 07.01.25
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, drew-
no budowlane, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla 
budownictwa, okna niemetalowe, drzwi niemetalowe, 
rury niemetalowe stosowane w budownictwie, przenośne 
budynki niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stoso-
wane w budownictwie, budynki przenośne niemetalowe, 
37 usługi doradcze w zakresie budowania, usługi budow-
lane, budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, 
budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa 
obiektów publicznych, budowa hal sportowych, budowa 
obiektów rolnych, wznoszenie konstrukcji stalowych, usłu-
gi instalacyjne w tym instalacji elektrycznych, grzewczych, 
wentylacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, roboty 
wykończeniowe, izolowanie budynków - wszystkie wskaza-
ne za wyjątkiem montażu, konserwacji i naprawy wszelkie-
go rodzaju urządzeń i aparatury bezpieczeństwa i kradzieży 
oraz za wyjątkiem systemów MASTER KEY we wszystkich 
obiektach budowlanych, bez względu na ich przeznaczenie, 
42 projektowanie architektoniczne, usługi projektowe zwią-
zane z nieruchomościami.

(210) 499210 (220) 2019 04 26
 (310) 40-2018-0148051 (320) 2018 10 29 (330) KR
(731) SAMWON ACT CO., LTD., Busan, KR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLASSTION

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe panele do ścian wewnętrznych, 
metalowe płyty sufitowe, płyty metalowe, płyty metalowe 
ozdobne.

(210) 499215 (220) 2019 04 28
(731) KRUPSKI KRYSTIAN K2 MEDICAL, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) K2Medical
(510), (511) 44 usługi medyczne.

(210) 499230 (220) 2019 04 29
(731) TOYOTA MOTOR POLAND COMPANY LIMITED 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STOP SMOG GO HYBRID
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(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 pojazdy, w tym samochody, urządzenia słu-
żące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, 
części i akcesoria do pojazdów, 35 reklama, marketing i pro-
mocja sprzedaży, w szczególności w odniesieniu do samo-
chodów i ich części i akcesoriów do nich, produkcja i pre-
zentacja filmów reklamowych, usługi handlu detalicznego 
artykułami merchandisingowymi w dziedzinie samocho-
dów, mianowicie w odniesieniu do takich towarów, jak 
okulary przeciwsłoneczne, odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
opaski na głowę, paski, gry, zabawki, artykuły sportowe, sa-
mochodziki do zabawy, modele pojazdów w zmniejszonej 
skali, pluszowe zabawki, karty do gry, podkładki pod myszy, 
druki, nagrane i nienagrane nośniki komputerowe, pokrowce 
na komórki, magnesy, urządzenia nawigacyjne do pojazdów 
(komputery pokładowe), przyrządy nawigacyjne, usługi han-
dlu detalicznego artykułami merchandisingowymi w dzie-
dzinie samochodów, mianowicie w odniesieniu do takich 
towarów, jak druki, materiały biurowe, naklejki, notatniki, ze-
szyty, długopisy, ołówki, torby, torebki, aktówki, portfele, ple-
caki, teczki szkolne, torby sportowe, portmonetki, etui na klu-
cze, ozdoby, zegarki, łańcuszki i breloki do kluczy, zawieszki 
do telefonów komórkowych, ozdobne plakietki, parasole, 
termosy do napojów, naczynia na napoje, dyski latające, piłki 
sportowe, zarządzanie w działalności gospodarczej, admini-
strowanie działalności gospodarczej, przygotowywanie kon-
kursów, sponsoring w formie reklamy, zawieranie transakcji 
handlowych dla osób trzecich, także w ramach handlu elek-
tronicznego, pośrednictwo w umowach dla osób trzecich, 
odnośnie kupna i sprzedaży towarów, pośrednictwo w umo-
wach dla osób trzecich, odnośnie świadczenia usług, aktu-
alizowanie, pielęgnowanie, systematyzowanie i zestawianie 
danych w komputerowych bazach danych, 36 działalność 
finansowa, usługi finansowania, w szczególności w odniesie-
niu do samochodów, finansowe usługi bankowe, informacje 
finansowe, pożyczki ratalne, leasing finansowy, doradztwo 
finansowe (doradztwo kredytowe), analizy finansowe, usłu-
gi w odniesieniu do leasingu finansowego, ubezpieczenia, 
zwłaszcza pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi ubezpie-
czeniowe, w szczególności w odniesieniu do samochodów, 
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych.

(210) 499231 (220) 2019 04 29
(731) TOYOTA MOTOR POLAND COMPANY LIMITED 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STOP SMOG GO HYBRID

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 pojazdy, w tym samochody, urządzenia słu-
żące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, 
części i akcesoria do pojazdów, 35 reklama, marketing i pro-
mocja sprzedaży, w szczególności w odniesieniu do samo-
chodów i ich części i akcesoriów do nich, produkcja i pre-
zentacja filmów reklamowych, usługi handlu detalicznego 
artykułami merchandisingowymi w dziedzinie samocho-
dów, mianowicie w odniesieniu do takich towarów, jak 
okulary przeciwsłoneczne, odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
opaski na głowę, paski, gry, zabawki, artykuły sportowe, sa-
mochodziki do zabawy, modele pojazdów w zmniejszonej 
skali, pluszowe zabawki, karty do gry, podkładki pod myszy, 
druki, nagrane i nienagrane nośniki komputerowe, pokrowce 
na komórki, magnesy, urządzenia nawigacyjne do pojazdów 

(komputery pokładowe), przyrządy nawigacyjne, usługi han-
dlu detalicznego artykułami merchandisingowymi w dzie-
dzinie samochodów, mianowicie w odniesieniu do takich 
towarów, jak druki, materiały biurowe, naklejki, notatniki, ze-
szyty, długopisy, ołówki, torby, torebki, aktówki, portfele, ple-
caki, teczki szkolne, torby sportowe, portmonetki, etui na klu-
cze, ozdoby, zegarki, łańcuszki i breloki do kluczy, zawieszki 
do telefonów komórkowych, ozdobne plakietki, parasole, 
termosy do napojów, naczynia na napoje, dyski latające, piłki 
sportowe, zarządzanie w działalności gospodarczej, admini-
strowanie działalności gospodarczej, przygotowywanie kon-
kursów, sponsoring w formie reklamy, zawieranie transakcji 
handlowych dla osób trzecich, także w ramach handlu elek-
tronicznego, pośrednictwo w umowach dla osób trzecich, 
odnośnie kupna i sprzedaży towarów, pośrednictwo w umo-
wach dla osób trzecich, odnośnie świadczenia usług, aktu-
alizowanie, pielęgnowanie, systematyzowanie i zestawianie 
danych w komputerowych bazach danych, 36 działalność 
finansowa, usługi finansowania, w szczególności w odniesie-
niu do samochodów, finansowe usługi bankowe, informacje 
finansowe, pożyczki ratalne, leasing finansowy, doradztwo 
finansowe (doradztwo kredytowe), analizy finansowe, usłu-
gi w odniesieniu do leasingu finansowego, ubezpieczenia, 
zwłaszcza pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi ubezpie-
czeniowe, w szczególności w odniesieniu do samochodów, 
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych.

(210) 499234 (220) 2019 04 29
(731) ARYSTA LIFESCIENCE POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DELFIN
(510), (511) 5 środki ochrony roślin: herbicydy, fungicydy, 
insektycydy.

(210) 499236 (220) 2019 04 29
(731) KAMERALNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAMERALNIE

(531) 26.04.19, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy dotyczącej nieru-
chomości, w tym nieruchomości mieszkaniowych i komer-
cyjnych świadczone na rzecz osób trzecich oraz świadczone 
na rzecz osób trzecich usługi w zakresie promocji obrotu 
nieruchomościami mieszkalnymi, wszystkie powyższe z wy-
łączeniem usług polegających na organizowaniu targów, 
wystaw, konferencji i zebrań o charakterze biznesowym, han-
dlowym, reklamowym i komercyjnym, 36 usługi dotyczące 
nieruchomości nie ujęte w innych klasach, obrót nierucho-
mościami, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, 
administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieru-
chomości, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, usłu-
gi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, 
doradztwo w zakresie dotyczącym nieruchomości, w tym 
dotyczące inwestowania w nieruchomości, obrotu nieru-
chomościami oraz doradztwo związane z finansowaniem 
inwestycji w nieruchomości, organizowanie finansowania 
zakupu nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczą-
cych nieruchomości, usługi w zakresie najmu lub dzierżawy 
nieruchomości, w tym nieruchomości budynkowych i loka-
lowych, ocena, szacowanie i wycena nieruchomości, usługi 
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w zakresie inwestowania w nieruchomości, pomoc w na-
bywaniu nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe 
dotyczące nieruchomości, 39 usługi transportowe nie ujęte 
w innych klasach, transport osób i rzeczy, wynajmowanie 
garaży i miejsc parkingowych, wynajmowanie powierzchni 
i obiektów magazynowych.

(210) 499237 (220) 2019 04 29
(731) RUPIŃSKA KATARZYNA SWING, Szumowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Swing POLISH FASHION CONCEPT

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 sukienki, sukienki ślubne, sukienki wieczo-
rowe, bluzki, koszule, topy [odzież], t-shirty [odzież], tuniki, 
swetry, okrycia wierzchnie [odzież], płaszcze, kurtki, futra 
[odzież], spodnie, kombinezony [odzież], obuwie codzienne, 
obuwie damskie, obuwie męskie, obuwie dziecięce, balerinki 
[obuwie], sandały, buty na wysokim obcasie, buty na płaskim 
obcasie, kozaki [obuwie], klapki [obuwie], bielizna, akcesoria 
na szyje, szaliki, apaszki, czapki [nakrycia głowy], kapelusze, 
35 usługi sklepów detalicznych on-line w branży odzieżowej, 
usługi sklepów detalicznych w branży odzieżowej, reklama 
i usługi reklamowe, promowanie sprzedaży przy użyciu me-
diów społecznościowych.

(210) 499240 (220) 2019 04 29
(731) RUPIŃSKA KATARZYNA SWING, Szumowo
(540) (znak słowny)
(540) SWING POLISH FASHION CONCEPT
(510), (511) 25 sukienki, sukienki ślubne, sukienki wieczo-
rowe, bluzki, koszule, topy [odzież], T-shirty [odzież], tuniki, 
swetry, okrycia wierzchnie [odzież], płaszcze, kurtki, futra 
[odzież], spodnie, kombinezony [odzież], obuwie codzienne, 
obuwie damskie, obuwie męskie, obuwie dziecięce, balerinki 
[obuwie], sandały, buty na wysokim obcasie, buty na płaskim 
obcasie, kozaki [obuwie], klapki [obuwie], bielizna, akcesoria 
na szyje, szaliki, apaszki, czapki [nakrycia głowy], kapelusze, 
35 usługi sklepów detalicznych online w branży odzieżowej, 
usługi sklepów detalicznych w branży odzieżowej, reklama 
i usługi reklamowe, promowanie sprzedaży przy użyciu me-
diów społecznościowych.

(210) 499265 (220) 2019 04 29
(731) GAZDA MAGDALENA, GAZDA PIOTR ALUPLASTI 

SPÓŁKA CYWILNA, Kozienice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALUPLASTI

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 moskitiery metalowe, rolety metalowe, rolety 
zewnętrzne metalowe, rolety zaciemniające [zewnętrzne] 
z metalu, 20 rolety wewnętrzne, rolety okienne, rolety mate-
riałowe wewnętrzne, rolety do okien, rolety okienne tekstyl-
ne wewnętrzne, rolety wykonane z drewna [wewnętrzne], 
24 moskitiery.

(210) 499268 (220) 2019 04 29
(731) BINEK WOJCIECH, Oświęcim
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HAPPY Hot Dogs

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 08.07.10, 04.05.99
(510), (511) 30 kanapki z parówką [hot-dog], 43 usługi za-
opatrzenia w żywność i napoje.

(210) 499270 (220) 2019 04 29
(731) TKOCZ MARCIN TC, Zabrze
(540) (znak słowny)
(540) KRYNICKI
(510), (511) 18 portfele, portfele skórzane, portmonetki.

(210) 499272 (220) 2019 04 29
(731) WOSANA SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów
(540) (znak słowny)
(540) SŁOWIANKA
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napo-
je bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy 
i inne preparaty do produkcji napojów.

(210) 499275 (220) 2019 04 29
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) TIMOHEP
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne stosowane w cho-
robach wątroby.

(210) 499276 (220) 2019 04 29
(731) ALIF ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIAMOND KEBAB

(531) 29.01.14, 27.05.01, 02.01.11, 11.03.18
(510), (511) 43 restauracje, usługi cateringowe.

(210) 499277 (220) 2019 04 29
(731) 4MASS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) POLI GEL
(510), (511) 3 kosmetyki, akrylożel do modelowania i prze-
dłużania paznokci, do manicure i pedicure hybrydowego.
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(210) 499280 (220) 2019 04 29
(731) 4MASS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Flexi GEL
(510), (511) 3 kosmetyki, akrylożel do modelowania i prze-
dłużania paznokci, do manicure i pedicure hybrydowego.

(210) 499282 (220) 2019 04 29
(731) HOLPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skalmierzyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) holpol

(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału, przetwory owo-
cowe i warzywne, żelatyna spożywcza, galaretki owocowe, 
skórki owocowe, rodzynki, 30 produkty żywnościowe na ba-
zie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, mąka, prepa-
raty zbożowe, wyroby piekarnicze, preparaty do wyrobów 
piekarniczych, mieszanki do chleba, nielecznicze słodycze 
jako wyroby cukiernicze, cukier, ciasta, mieszanki do ciast, cia-
sta mrożone, aromaty do ciast, preparaty do ciast, dekoracje 
cukiernicze do ciast, syrop glukozowy do użytku jako środek 
żelujący do żywności, drożdże i zaczyny, polewy cukiernicze, 
kremy, drożdże, kakao, kawa, przyprawy, lody, sorbety, mie-
szanki do sporządzania lodów, proszki do przygotowywania 
lodów, preparaty aromatyczne do lodów, 35 usługi sprzeda-
ży następujących towarów: nabiał i substytuty nabiału, prze-
twory owocowe i warzywne, żelatyna spożywcza, galaretki 
owocowe, skórki owocowe, rodzynki, produkty żywnościowe 
na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, mąka, 
preparaty zbożowe, wyroby piekarnicze, preparaty do wyro-
bów piekarniczych, mieszanki do chleba, nielecznicze słody-
cze jako wyroby cukiernicze, cukier, ciasta, mieszanki do ciast, 
ciasta mrożone, aromaty do ciast, preparaty do ciast, dekoracje 
cukiernicze do ciast, syrop glukozowy do użytku jako środek 
żelujący do żywności, drożdże i zaczyny, polewy cukiernicze, 
kremy, drożdże, kakao, kawa, przyprawy, lody, sorbety, mie-
szanki do sporządzania lodów, proszki do przygotowywania 
lodów, preparaty aromatyczne do lodów.

(210) 499287 (220) 2019 04 29
(731) EKORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ekord

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału, przetwory owo-
cowe i warzywne, żelatyna spożywcza, galaretki owocowe, 
skórki owocowe, rodzynki, 30 produkty żywnościowe na ba-
zie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, mąka, prepa-
raty zbożowe, wyroby piekarnicze, preparaty do wyrobów 
piekarniczych, mieszanki do chleba, nielecznicze słodycze 
jako wyroby cukiernicze, cukier, ciasta, mieszanki do ciast, cia-
sta mrożone, aromaty do ciast, preparaty do ciast, dekoracje 
cukiernicze do ciast, syrop glukozowy do użytku jako środek 

żelujący do żywności, drożdże i zaczyny, polewy cukiernicze, 
kremy, drożdże, kakao, kawa, przyprawy, lody, sorbety, mie-
szanki do sporządzania lodów, proszki do przygotowywania 
lodów, preparaty aromatyczne do lodów, 35 usługi sprzeda-
ży następujących towarów: nabiał i substytuty nabiału, prze-
twory owocowe i warzywne, żelatyna spożywcza, galaretki 
owocowe, skórki owocowe, rodzynki, produkty żywnościowe 
na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, mąka, 
preparaty zbożowe, wyroby piekarnicze, preparaty do wyro-
bów piekarniczych, mieszanki do chleba, nielecznicze słody-
cze jako wyroby cukiernicze, cukier, ciasta, mieszanki do ciast, 
ciasta mrożone, aromaty do ciast, preparaty do ciast, dekoracje 
cukiernicze do ciast, syrop glukozowy do użytku jako środek 
żelujący do żywności, drożdże i zaczyny, polewy cukiernicze, 
kremy, drożdże, kakao, kawa, przyprawy, lody, sorbety, mie-
szanki do sporządzania lodów, proszki do przygotowywania 
lodów, preparaty aromatyczne do lodów.

(210) 499290 (220) 2019 04 29
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) COXITEX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutycznie, środki sanitarne 
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje 
przystosowane do medycznego użycia, suplementy diety 
dla ludzi.

(210) 499291 (220) 2019 04 29
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) OXYRIN
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze, kosmetyki w postaci 
kremów, kosmetyki w formie żelów, kremy do ciała, mydła, 
nielecznicze pasty do zębów, preparaty do kąpieli, odświe-
żacze do ust w aerozolu, środki do pielęgnacji zębów i jamy 
ustnej, preparaty do czyszczenia protez zębowych, chus-
teczki nasączane płynami kosmetycznymi, olejki eteryczne, 
5 kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne, leki, wita-
miny, preparaty mineralne do celów leczniczych, mineral-
ne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające 
leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze 
do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zio-
ła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biologiczne, bak-
teriobójcze, krwiopochodne, biotechnologiczne do celów 
medycznych, szczepionki, surowice, preparaty farmaceu-
tyczne do pielęgnacji skóry, płyny farmaceutyczne, plastry, 
opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, środki sanitarne 
do celów medycznych, środki odkażające, leki weterynaryj-
ne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, kremy 
lecznicze, bandaże opatrunkowe, higieniczne.

(210) 499292 (220) 2019 04 29
(731) SOLVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLVIA odszkodowania
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.02.01
(510), (511) 45 usługi prawne.

(210) 499302 (220) 2019 04 30
(731) LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 24.17.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, optyczne, 
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, 
do celów dydaktycznych, nagrania filmów i programów te-
lewizyjnych, nagrania obrazu, dźwięku lub muzyki, publi-
kacje elektroniczne do pobrania dostarczane on-line z baz 
danych lub z Internetu, publikacje elektroniczne na nośni-
kach, 16 wydawnictwa, druki, książki, broszury, materiały 
dydaktyczne, 35 sprzedaż artykułów medycznych i leczni-
czych, w tym leków, kosmetyków, aparatury oraz wyposa-
żenia i mebli stosowanych w lecznictwie i szpitalnictwie, 
36 usługi zbiórki funduszy na cele dobroczynne, usługi 
zarządzania wynajmem i wynajmowaniem nierucho-
mości, usługi zarządzania inwestycjami w nieruchomo-
ści, 39 usługi transportu, transport sanitarny i medyczny 
krajowy i międzynarodowy, przewóz chorych, pogoto-
wie do nagłych wezwań chorobowych i wypadkowych, 
41 prowadzenie przedszkoli i opieki nad dziećmi w wieku 
szkolnym, medyczne usługi edukacyjne, usługi edukacyj-
ne i szkoleniowe dotyczące zdrowia i profilaktyki zdrowot-
nej, usługi edukacyjne dotyczące farmacji, organizowanie 
sympozjów, wykładów, konferencji i zjazdów w celach 
edukacyjnych i szkoleniowych, usługi w zakresie tworze-
nia standardów edukacyjnych w zakresie medycyny, zdro-
wia i profilaktyki zdrowotnej, wszystkie wyżej wymienio-
ne usługi edukacyjne i szkoleniowe świadczone również 
przez Internet, 42 usługi prowadzenia prac badawczych 
i rozwojowych w zakresie ochrony zdrowia, badania la-
boratoryjne, genetyczne, medyczne badania naukowe, 
43 prowadzenie żłobków, prowadzenie domów opieki 
dla osób starszych lub potrzebujących pomocy, 44 szpi-
tale, usługi medyczne, kliniki medyczne, usługi w zakresie 
ochrony zdrowia, usługi stomatologiczne, medyczne ba-
dania osób, opieka pielęgniarska, placówki rekonwalescen-
cji, świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi 
ludźmi, usługi w zakresie prowadzenia domów spokojnej 
starości, usługi domów opieki, usługi rehabilitacji i rekon-
walescencji, usługi w zakresie badań przesiewowych, me-
dyczne usługi oceniania zdrowia i kondycji, usługi doradz-
twa, informacyjne i konsultingowe w zakresie wszystkich 
wyżej wymienionych usług.

(210) 499305 (220) 2019 04 30
(731) KAWULSKI MACIEJ FUTURE SPACE, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NIE
(510), (511) 41 produkcja filmów innych niż reklamowe, pro-
dukcja programów radiowych i telewizyjnych.

(210) 499306 (220) 2019 04 30
(731) LIPIŃSKA BLANKA, Puławy
(540) (znak słowny)

(540) Ten dzień
(510), (511) 41 działalność rozrywkowa i kulturalna, produk-
cja filmów innych niż reklamowe, produkcja programów te-
lewizyjnych i radiowych, nagrywanie filmów (filmowanie), 
montaż filmów, dystrybucja i wypożyczanie filmów.

(210) 499308 (220) 2019 04 30
(731) LIPIŃSKA BLANKA, Puławy
(540) (znak słowny)
(540) kolejne 365 dni
(510), (511) 41 działalność rozrywkowa i kulturalna, produk-
cja filmów innych niż reklamowe, produkcja programów te-
lewizyjnych i radiowych, nagrywanie filmów (filmowanie), 
montaż filmów, dystrybucja i wypożyczanie filmów.

(210) 499309 (220) 2019 04 30
(731) IVANENKO OLEKSANDR, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) roadexpay

(531) 24.15.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 banki z dostępem bezpośrednim np. przez In-
ternet, informacje bankowe, operacje bankowe, oszczędności 
bankowe, bankowość hipoteczna, emisja bonów wartościo-
wych, emisja czeków podróżnych, emisja kart kredytowych, 
zarządzanie finansami, wycena finansowa, doradztwo finan-
sowe, informacje finansowe, operacje finansowe, usługi finan-
sowe, tworzenie funduszy inwestycyjnych, karty debetowe, 
usługi w zakresie kart kredytowych, emisja kart kredytowych, 
operacje bankowe, operacje finansowe, operacje walutowe, 
organizacja zbiórek, wymiana pieniędzy, transakcje finansowe, 
transfer elektroniczny kapitału, tworzenie funduszy inwesty-
cyjnych, operacje walutowe, wymiana walut, wymiana pienię-
dzy, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń 
biurowych [nieruchomości], zarządzanie finansami, zarządza-
nie majątkiem nieruchomym.

(210) 499328 (220) 2019 04 30
(731) KACHEL-TUJDOWSKI MICHAŁ VIN-BAD, Konin
(540) (znak słowny)
(540) CUSTOS
(510), (511) 33 wino.

(210) 499329 (220) 2019 04 30
(731) KACHEL-TUJDOWSKI MICHAŁ VIN-BAD, Konin
(540) (znak słowny)
(540) PRIOR
(510), (511) 33 wino.

(210) 499333 (220) 2019 04 30
(731) KACHEL-TUJDOWSKI MICHAŁ VIN-BAD, Konin
(540) (znak słowny)
(540) MONACHUS
(510), (511) 33 wino.

(210) 499335 (220) 2019 04 30
(731) KACHEL-TUJDOWSKI MICHAŁ VIN-BAD, Konin
(540) (znak słowny)
(540) ABBAS
(510), (511) 33 wino.
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(210) 499342 (220) 2019 04 30
(731) LIPIŃSKI JERZY RYSZARD NRI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HaloBudka.pl Rozmawiaj swobodnie w biurze

(531) 07.01.17, 27.05.01, 26.02.07
(510), (511) 6 kabiny telefoniczne metalowe, 19 budki te-
lefoniczne niemetalowe, 20 meble, meble biurowe, meble 
metalowe, wolnostojące przepierzenia [meble].

(210) 499344 (220) 2019 04 30
(731) DGW-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) FUMIGIUM
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne 
oraz surowce naturalne, środki chemiczne do odkażania 
zanieczyszczonych miejsc, preparaty chemiczne do stabi-
lizowania gleby, preparaty od oczyszczania wody, mate-
riały poprawiające kondycję gleby, preparaty biologiczne 
do użytku w przemyśle i nauce, substancje do uzdatniania 
gleby, dodatki chemiczne do gleby, probiotyczne preparaty 
bakteryjne [inne niż do celów medycznych], organizmy mi-
krobiotyczne inne niż do użytku medycznego, bakterie [inne 
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], preparaty 
enzymatyczne do rozkładu odpadów, bakterie do uzdatnia-
nia wody, mikroorganizmy do użytku w uzdatnianiu wody.

(210) 499370 (220) 2019 05 05
(731) WYTWÓRNIA PĄCZKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Wytwórnia Pączków Piekarczyk
(510), (511) 30 wypieki, w tym pączki, bułeczki, babeczki, 
herbatniki, ciasteczka, ciasta i chleb, kanapki, muesli, gotowa 
kawa, gotowa herbata, lody oraz desery mrożone, czekolada, 
słodycze i wyroby cukiernicze, posiłki gotowe, kawa mielona 
i ziarnista, kakao, herbata (ziołowa i zwykła), kawa, herbata, 
kakao i napoje, espresso, i napoje wyprodukowane na bazie 
kawy i/lub espresso, napoje wyprodukowane na herbaty, pro-
szek czekoladowy i wanilia, sosy do dodawania do napojów, 
syropy czekoladowe, syropy smakowe dodawane do napo-
jów, pączki, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, 
lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, wyroby pie-
karnicze, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, ciasto 
do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego 
przygotowywania, drożdże i zaczyny, lody, lody o specyficz-
nym kształcie, lody sorbetowe, lody w proszku, lody na patyku, 
batony lodowe, desery lodowe, rolady i torty lodowe, aromaty 
owocowe naturalne, aromaty do lodów, dodatki do deserów 
zwłaszcza w postaci lodów jadalnych, sandwicze lodowe, 
słodycze, lód do chłodzenia, 35 usługi sprzedaży detalicznej 
lub hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi 
sprzedaży detalicznej lub hurtowej w związku z wyrobami 
piekarniczymi, usługi doradcze w zakresie reklamy dla fran-
czyzobiorców, pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach 
kontraktu franczyzowego, pomoc w komercjalizacji produktu 
w ramach kontraktu franczyzowego, usługi doradztwa bizne-
sowego związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, 
usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc 
w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlo-
wych lub w zarządzaniu nimi, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 

je oglądać i kupować w dużym sklepie wielobranżowym, 
lodziarni, supermarkecie, kafeterii, kawiarni, restauracji, w skle-
pach i na stronie internetowej lub używając środków teleko-
munikacji dla wyspecjalizowanej w sprzedaży lodów i arty-
kułów spożywczych, prowadzenie lodziarni, usługi (agencje) 
eksportowe i importowe, pomoc handlowa w zakresie organi-
zowania i prowadzenia przedsiębiorstwa również świadczona 
w ramach umowy franchisingowej, usługi promocyjne i mar-
ketingowe, promocja sprzedaży lodów i deserów lodowych, 
43 restauracje, kawiarnie, kafeterie, snack-bary, kantyny, bary 
szybkiej obsługi, bary kawowe i bary/kawiarnie, restauracje 
sprzedające posiłki na wynos, usługi kateringowe, zapew-
nianie kawy dla biur, usługi w zakresie żywienia zbiorowego, 
przygotowywanie posiłków, przygotowywanie żywności 
i napojów na wynos, kawiarnia, herbaciarnie, lodziarnie, ser-
wowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, snack-
-bary, usługi barowe, bary, usługi doradcze dotyczące żywno-
ści, usługi doradcze związane z technikami pieczenia, usługi 
kawiarni, usługi mobilnych restauracji, usługi restauracyjne, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem.

(210) 499373 (220) 2019 05 05
(731) SHEN MENG SURIX, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vgate

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 karty interfejsowe do urządzeń przetwarza-
nia danych w postaci obwodów drukowanych, interfejsy 
magistrali danych, interfejsy do detektorów, skomputery-
zowana aparatura do analizy [pracy] silników w pojazdach 
mechanicznych, złącza do kabli, bezprzewodowe sterow-
niki do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowania 
i statusu innych urządzeń lub systemów elektrycznych, elek-
tronicznych i mechanicznych, urządzenia do komunikacji 
bezprzewodowej służące do przesyłania głosu, danych lub 
obrazu, urządzenia diagnostyczne nie do celów medycz-
nych, urządzenia do testowania i kontroli jakości.

(210) 499374 (220) 2019 05 05
(731) BARTKOWIAK PIOTR COMBART, 
(540) (znak słowny)
(540) wierszykolandia
(510), (511) 41 publikowanie tekstów innych niż teksty rekla-
mowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), 
usługi rozrywkowe on-line.

(210) 499379 (220) 2019 05 06
(731) ITCENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OMNIcommerce

(531) 18.01.19, 26.04.04, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie 
komputerowe [programy], programy na smartfony, pro-
gramy komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie 
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i przeszukiwanie baz danych on-line, oprogramowanie kom-
puterowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji 
(API), oprogramowanie systemów CMS [system zarządzania 
treścią], oprogramowanie do prowadzenia sklepu on-line, 
oprogramowanie komputerowe do opracowywania dyna-
micznych witryn internetowych.

(210) 499387 (220) 2019 05 06
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KARABELA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Tarnobrzeg

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KARABELA

(531) 23.01.01, 29.01.12, 27.05.01, 26.04.09
(510), (511) 9 urządzenia zabezpieczające, ochronne, sy-
gnalizacyjne, 37 instalowanie, naprawa i konserwacja alar-
mów włamaniowych, czyszczenie i sprzątanie budynków 
od wewnątrz i na zewnątrz, 45 ochrona osobista, obiektów 
i sprzętu.

(210) 499389 (220) 2019 05 06
(731) MAXROY.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) I Love Commerce
(510), (511) 41 kształcenie, rozrywka, usługi sportowe i kul-
turalne, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizo-
wanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadze-
nie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów, publikowanie 
materiałów drukowanych, publikowanie czasopism elektro-
nicznych, publikowanie elektroniczne, publikowanie elektro-
niczne, publikowanie czasopism, publikowanie materiałów 
multimedialnych online, publikowanie w formie elektronicz-
nej, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism 
i gazet, publikowanie książek i czasopism elektronicznych 
w systemie on-line, organizowanie konferencji, wystaw 
i konkursów, organizowanie seminariów i konferencji, przy-
gotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji.

(210) 499390 (220) 2019 05 06
(731) ST. NICOLAUS a.s., Liptovsky Mikulas, SK
(540) (znak słowny)
(540) ST. NICOLAUS
(510), (511) 2 barwniki spożywcze, 30 musztarda, ocet, ke-
czup, przyprawy, aromaty (preparaty) do żywności, 32 napo-
je bezalkoholowe, 33 alkohole wysokoprocentowe.

(210) 499391 (220) 2019 05 06
(731) GLOBAL HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GLOBAL HUB

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01
(510), (511) 35 usługi przedstawicielstw handlowych, po-
średnictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, 
pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz 
osób trzecich, doradztwo i konsultacje w zakresie działalno-
ści gospodarczej.

(210) 499395 (220) 2019 05 06
(731) FENU MALINOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fenu

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 dmuchawy kominowe, elektryczne płyty 
kuchenne, instalacje do filtrowania powietrza, instalacje 
i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], kuchenki, sprzęt 
kuchenny elektryczny, urządzenia do pieczenia i opiekania, 
urządzenia do smażenia gorącym powietrzem, urządzenia 
i instalacje do gotowania, urządzenia i maszyny do oczysz-
czania powietrza, urządzenia jonizujące do oczyszczania 
powietrza lub wody, urządzenia na gorące powietrze, wen-
tylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], wentylatory elek-
tryczne do użytku osobistego, wyciągi kuchenne, wyciągi 
wentylacyjne.

(210) 499402 (220) 2019 05 06
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KARABELA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Tarnobrzeg

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KARABELA OCHRONA

(531) 23.01.01, 25.05.02, 24.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia zabezpieczające, ochronne, sy-
gnalizacyjne, 37 instalowanie, naprawa i konserwacja alar-
mów włamaniowych, czyszczenie i sprzątanie budynków 
od wewnątrz i na zewnątrz, 45 ochrona osobista, obiektów 
i sprzętu.

(210) 499406 (220) 2019 05 06
(731) TUZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TUZ UBEZPIECZENIA

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 administracja w zakresie ubezpieczeń, 
administrowanie działalnością ubezpieczeniową, agen-
cje ubezpieczeniowe, badania dotyczące ubezpieczeń, 
badania w zakresie ubezpieczeń, doradztwo finansowe 
i ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpie-
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czeniowych dotyczące pożarów, doradztwo w sprawach 
ubezpieczeniowych, doradztwo związane z zawieraniem 
ubezpieczeń, ubezpieczenia, ubezpieczenia samochodowe, 
ubezpieczenia budynków, ubezpieczenia towarów, organi-
zowanie ubezpieczenia, ubezpieczenia kredytów, gwarancje 
ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi 
ubezpieczeniowe, agencje ubezpieczeniowe, doradztwo 
ubezpieczeniowe, ubezpieczenie dotyczące pojazdów, 
usługi ubezpieczania pojazdów, ubezpieczenia od pożaru, 
ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, ubezpieczenia mająt-
kowe [nieruchomości], informacja o ubezpieczeniach, za-
rządzanie ubezpieczeniami grupowymi, zarządzanie ryzy-
kiem ubezpieczeniowym, usługi agencji ubezpieczeniowej, 
usługi agencji ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpie-
czeniowego, regulowanie roszczeń ubezpieczeniowych, 
rozliczanie roszczeń ubezpieczeniowych, ocena strat ubez-
pieczeniowych, udzielanie ubezpieczeń kredytów hipotecz-
nych, usługi ubezpieczeń gospodarstw domowych, usługi 
ubezpieczeń pojazdów mechanicznych, administrowanie 
roszczeniami ubezpieczeniowymi, wycena roszczeń ubez-
pieczeniowych, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, 
ubezpieczenie towarów podczas tranzytu, ubezpieczenia 
od odpowiedzialności zawodowej, ubezpieczenie od wy-
datków prawnych, ubezpieczenia (doradztwo w sprawach 
-), ubezpieczenia (informacje w sprawach -), ubezpieczenia 
od wypadków samochodowych, usługi ubezpieczenio-
we dotyczące mienia, usługi ubezpieczeniowe dotyczące 
nieruchomości, wyliczanie stawek składek ubezpieczenio-
wych, podawanie wysokości składek ubezpieczeniowych, 
rozstrzyganie roszczeń w zakresie ubezpieczeń, obsługa 
roszczeń z tytułu ubezpieczeń, ubezpieczenia od odpowie-
dzialności osób trzecich, ubezpieczenia związane z mieniem 
osobistym, gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczenio-
we, wycena i obsługa roszczeń ubezpieczeniowych, usłu-
gi doradcze dotyczące umów ubezpieczeniowych, usługi 
ubezpieczeniowe w zakresie telefonów komórkowych, usłu-
gi ubezpieczeniowe związane z umowami kredytowymi, 
usługi finansowe świadczone przez firmy ubezpieczenio-
we, usługi informacyjne i doradztwo dotyczące warunków 
ubezpieczeń, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń dla 
firm, ubezpieczenie indywidualne związane z zobowiąza-
niem spłaty pożyczki, udzielanie informacji dotyczących 
usług finansowych i ubezpieczeniowych, zawieranie umów 
ubezpieczeniowych innych niż na życie, usługi doradztwa 
i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami domu, usłu-
gi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami 
turystycznymi, usługi doradztwa i pośrednictwa związane 
z ubezpieczeniami pojazdów, usługi informacyjne i konsul-
tacyjne w zakresie ubezpieczeń i finansów, uregulowanie 
roszczeń z tytułu ubezpieczeń innych niż na życie, udzielanie 
informacji związanych z zawieraniem ubezpieczeń innych 
niż na życie.

(210) 499407 (220) 2019 05 06
(731) FENU MALINOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e-okapy.pl

(531) 26.01.18, 27.05.01, 24.17.01, 24.17.02, 29.01.13
(510), (511) 11 dmuchawy kominowe, instalacje do filtro-
wania powietrza, urządzenia i instalacje do gotowania, 
urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, maszyny 

jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, urządzenia 
na gorące powietrze, wentylatory [części instalacji klimaty-
zacyjnych], wentylatory elektryczne do użytku osobistego, 
wyciągi kuchenne, wyciągi wentylacyjne.

(210) 499408 (220) 2019 05 06
(731) KACZMAREK BARTOSZ, Piła
(540) (znak słowny)
(540) b.center
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-
puterowych bazach danych, indeksowanie stron interneto-
wych w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing, 
produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów 
reklamowych, projektowanie wizytówek, reklama onli-
ne za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu 
„płać za kliknięcie”, usługi marketingowe, usługi w zakresie 
opracowania graficznego do celów reklamowych, 42 ho-
sting stron internetowych, hosting serwerów, indeksowa-
nie stron internetowych w celach handlowych lub rekla-
mowych, optymalizacja stron internetowych, tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
wynajem nazw domen internetowych, zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, projektowanie systemów komputerowych, projek-
towanie graficzne materiałów promocyjnych.

(210) 499409 (220) 2019 05 06
(731) KRYSIAK ROBERT, Naruszewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKA OD KUCHNI festiwal kulinarny

(531) 02.01.23, 02.03.23, 03.07.03, 03.07.24, 03.09.01, 03.09.24, 
11.01.01, 11.01.02, 11.01.03, 11.01.04, 08.07.11, 11.03.18, 
08.05.03, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 16 książki, albumy, publikacje drukowane, 35 re-
klama, administrowanie działalności handlowej, 41 organizo-
wanie festiwali, rozrywka, usługi związane ze sportem i kul-
turą, imprezy kulturalne, usługi wydawnicze, publikowanie 
książek.

(210) 499411 (220) 2019 05 06
(731) ST. NICOLAUS a.s., Liptovsky Mikulas, SK
(540) (znak słowny)
(540) NICOLAUS
(510), (511) 2 barwniki spożywcze, 30 musztarda, ocet, ke-
czup, przyprawy, aromaty (preparaty) do żywności, 32 napo-
je bezalkoholowe, 33 alkohole wysokoprocentowe.
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(210) 499414 (220) 2019 03 26
(731) LENART IRENEUSZ OMEGA, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII woda sodowa perła 

wśród wód 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2019 2020 
2021

(531) 27.05.01, 27.07.01, 11.03.01, 11.03.02, 29.01.15, 26.01.01, 
26.01.06, 26.04.02, 26.04.17, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 32 wody i napoje niegazowane i gazowane.

(210) 499415 (220) 2019 05 06
(731) TECHFORMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełmek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TECHFORMONT Ch

(531) 26.03.01, 26.03.18, 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02, 26.04.11, 
26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 7 narzędzia [części maszyn], formy [części ma-
szyn], 16 matryce, 40 szlifowanie, hartowanie metali, obrób-
ka metali, 42 projektowanie techniczne.

(210) 499419 (220) 2019 05 06
(731) STĘPNIEWSKI SEBASTIAN, Piaseczno
(540) (znak słowny)
(540) DENTOLOGIA
(510), (511) 44 stomatologia kosmetyczna, stomatologia 
z sedacją, doradztwo związane ze stomatologią.

(210) 499432 (220) 2019 05 06
(731) LEGENDZIEWICZ JACEK JORDAN GROUP, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) WOWKrakow!
(510), (511) 39 usługi transportowe, usługi świadczone 
przez kierowców, autobusowe usługi transportowe, trans-
port rzeczny, organizowanie wycieczek, zwiedzanie tury-
styczne, usługi osób towarzyszących podróżnym, pilotowa-
nie, rezerwacja miejsc na podróż, wypożyczanie pojazdów, 
rejsy statkami wycieczkowymi, rezerwacja transportu.

(210) 499438 (220) 2019 05 06
(731) DZIKI PAWEŁ PARKARIA MAŁA ARCHITEKTURA, 

Żuków
(540) (znak słowny)
(540) Parkaria
(510), (511) 6 kosze metalowe, kosze z metali nieszlachet-
nych do użytku przemysłowego, metalowe kosze na śmie-
ci papierowe do użytku przemysłowego, stojaki podtrzy-
mujące [konstrukcje] z metalu na rowery, rampy metalowe 

do parkowania pojazdów, metalowe stojaki do przechowy-
wania rowerów, metalowe krawężniki - ograniczniki parkin-
gowe, stołki metalowe, słupki metalowe, blokady parkin-
gowe metalowe, bariery parkingowe metalowe, metalowe 
słupki ogrodowe, słupki parkingowe metalowe, 19 stojaki 
do przechowywania rowerów, niemetalowe, urządzenia nie-
metalowe do parkowania rowerów, niemetalowe ogranicz-
niki parkingowe, słupki z materiałów niemetalowych, słupy 
betonowe, słupki z naturalnego kamienia, słupki ze sztucz-
nego kamienia, pachołki betonowe, ławki betonowe, ko-
sze betonowe, budowlane elementy z betonu, pachołki 
betonowe, 20 meble, meble uliczne niemetalowe, meble 
ze stali i drewna, meble wykonane ze stali, ławki metalowe, 
ławki, kosze niemetalowe, kosze drewniane, kosze z tworzyw 
sztucznych [duże] do celów przemysłowych, donice uliczne, 
donice drewniane w postaci skrzyń, drewniane skrzynie, sto-
ły parkowe, stoły, stoliki, stoły łączone na stałe z siedzeniami 
[meble piknikowe], stoły piknikowe, stoły metalowe, stoły 
kempingowe, stoły z betonu, 21 donice z tworzyw sztucz-
nych, donice do roślin, gliniane donice, metalowe kosze 
na śmieci, kosze na śmieci, 35 usługi sprzedaży detalicznej 
i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu 
sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem teleko-
munikacji, następujących towarów: kosze metalowe, kosze 
z metali nieszlachetnych do użytku przemysłowego, meta-
lowe kosze na śmieci papierowe do użytku przemysłowego, 
stojaki podtrzymujące [konstrukcje] z metalu na rowery, ram-
py metalowe do parkowania pojazdów, metalowe stojaki 
do przechowywania rowerów, metalowe krawężniki - ogra-
niczniki parkingowe, stołki metalowe, słupki metalowe, blo-
kady parkingowe metalowe, bariery parkingowe metalowe, 
metalowe słupki ogrodowe, słupki parkingowe metalowe, 
stojaki do przechowywania rowerów, niemetalowe, urzą-
dzenia niemetalowe do parkowania rowerów, niemetalowe 
ograniczniki parkingowe, słupki z materiałów niemetalo-
wych, słupy betonowe, słupki z naturalnego kamienia, słupki 
ze sztucznego kamienia, pachołki betonowe, ławki betono-
we, kosze betonowe, budowlane elementy z betonu, pa-
chołki betonowe, meble, meble uliczne niemetalowe, meble 
ze stali i drewna, meble wykonane ze stali, ławki metalowe, 
ławki, kosze niemetalowe, kosze drewniane, kosze z tworzyw 
sztucznych [duże] do celów przemysłowych, donice uliczne, 
donice drewniane w postaci skrzyń, drewniane skrzynie, sto-
ły parkowe, stoły, stoliki, stoły łączone na stałe z siedzeniami 
[meble piknikowe], stoły piknikowe, stoły metalowe, stoły 
kempingowe, stoły z betonu, słupki parkingowe, donice 
z tworzyw sztucznych, donice do roślin, gliniane donice, me-
talowe kosze na śmieci, kosze na śmieci, stoły do gier, stoły 
do piłkarzyków, stoły do tenisa stołowego, 40 powlekanie 
proszkowe, spawanie, wycinanie laserowe, obróbka metali, 
obróbka stali, blach, cięcie stali.

(210) 499453 (220) 2019 05 07
(731) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SPÓŁKA 

AKCYJNA, Kruszwica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) słynne MR roślinne

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 margaryny, oleje i tłuszcze jadalne.
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(210) 499483 (220) 2019 05 07
(731) HOLDING LIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOTEL WARSZAWA

(531) 26.11.03, 26.11.07, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji i prowa-
dzenia działalnością gospodarczą, zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą, reklama, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, usługi sprzedaży hurtowej lub detalicznej 
świadczone w sklepie, supermarkecie, magazynie fabrycz-
nym lub celnym, w hurtowni, w sprzedaży bezpośredniej, 
obnośnej i internetowej artykułów żywnościowych, kosme-
tyków, produktów leczniczych, napojów alkoholowych, 
41 usługi w zakresie działalności rekreacyjnej i sportowej, 
usługi w zakresie organizowania i obsługi przyjęć i balów, 
konferencji, sympozjów, wykładów, szkoleń i zjazdów, usłu-
gi siłowni, usługi klubów i dyskotek, 43 usługi w zakresie 
tymczasowego zakwaterowania, usługi hotelarskie, usługi 
w zakresie schronisk turystycznych, usługi w zakresie pól 
kempingowych, usługi w zakresie prowadzenia restauracji, 
kawiarni, barów, stołówek, bistro, usługi cateringowe, usłu-
gi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi wynaj-
mowania sal na posiedzenia, usługi wypożyczania krzeseł, 
stołów, bielizny stołowej i zastawy stołowej, wypożyczanie 
urządzeń gastronomicznych.

(210) 499553 (220) 2019 05 08
(731) JAJCZYK EMIL, Grodzisk Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) ANSŁAW
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby 
(w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), 31 płody rolne 
i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, 39 transport.

(210) 499559 (220) 2019 05 09
(731) WACŁAWEK ANNA ELEVEN AGENCY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eleven

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17, 26.05.01
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzanie sympozjów 
naukowych, usługi w zakresie konferencji, przygotowywa-
nie, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowa-
nie i prowadzanie konferencji i seminariów, organizowanie 
konferencji związanych z biznesem, organizowanie kon-
ferencji związanych z handlem, planowanie konferencji 
w celach edukacyjnych, organizowanie konferencji doty-
czących działalności kulturalnej, organizowanie konferen-
cji dotyczących szkoleń, organizowanie i obsługa konfe-
rencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 

warsztatów, warsztaty do celów rekreacyjnych, warsztaty 
w celach szkoleniowych, warsztaty w celach kulturalnych, 
prowadzenie warsztatów edukacyjnych w dziedzinie biz-
nesu, usługi doradcze i informacyjne związane z przygoto-
wywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów, 
organizacja imprez rozrywkowych, zapewnianie imprez 
rekreacyjnych, organizowanie imprez sportowych, plano-
wanie specjalnych imprez, organizowanie imprez tanecz-
nych, organizowanie imprez muzycznych, organizowanie 
imprez edukacyjnych, prowadzenie imprez edukacyjnych, 
prowadzenie imprez rozrywkowych, prowadzenie imprez 
kulturalnych, usługi imprez muzycznych na żywo, reali-
zacja imprez rozrywkowych na żywo, planowanie i prze-
prowadzanie imprez, prowadzenie imprez rozrywkowych 
na żywo, organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, 
obsługa gości na imprezach rozrywkowych, usługi edycji 
wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi technika oświe-
tlenia na potrzeby realizacji imprez, organizacja i przepro-
wadzanie imprez rozrywkowych na żywo, usługi doradcze 
w zakresie organizowania imprez sportowych, rezerwowa-
nie osobistości sportu na imprezy, zamawianie artystów 
estradowych na imprezy, didżeje na przyjęcia i imprezy 
specjalne, usługi rozrywkowe w postaci organizowania 
społecznych imprez rozrywkowych, usługi w zakresie in-
żynierii dźwięku do obsługi imprez, usługi prowadzących 
uroczystości w zakresie przyjęć i imprez specjalnych, usłu-
gi w zakresie dystrybucji i rezerwacji biletów na imprezy, 
usługi w zakresie firmowych imprez dla klientów lub pra-
cowników, udzielanie informacji na temat rozrywki i im-
prez rozrywkowych za pośrednictwem sieci online i Inter-
netu, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie 
rozrywki, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzi-
nie edukacji, zarządzanie koncertami, prezentacja koncer-
tów, rezerwacje koncertów, obsługa koncertów muzycz-
nych, organizowanie koncertów muzycznych, koncerty 
muzyczne, koncerty muzyczne na żywo, usługi rezerwacji 
biletów na koncerty, przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie koncertów, usługi doradcze i informacyjne 
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowa-
dzeniem koncertów.

(210) 499565 (220) 2019 05 09
(731) SPINEK MICHAŁ ULTRACOAT, Ostrów Mazowiecka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ULTRACOAT

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17, 26.04.09
(510), (511) 17 izolacyjne powłoki wyrabiane z topionej 
krzemionki i włókien ceramicznych.

(210) 499582 (220) 2019 05 10
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowny)
(540) Femina Essential Protection
(510), (511) 3 preparaty do higieny intymnej, chusteczki 
oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, 5 wkładki hi-
gieniczne, podpaski higieniczne, tampony higieniczne.
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(210) 499583 (220) 2019 05 10
(731) LOLO ADRIAN, Niegosławice
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 15.07.01, 26.03.04
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do akcesoriów odzieżowych, usługi reklamowe w zakresie 
artykułów odblaskowych, usługi reklamowe w zakresie na-
klejek, usługi reklamowe w zakresie odzieży, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z artykułami odblaskowymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z naklejkami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z artykułami odblaskowymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z naklejkami, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z odzieżą, usługi w zakresie wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, 
usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej artyku-
łów odblaskowych, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej naklejek.

(210) 499586 (220) 2019 05 10
(731) BOCHEN PIEKARSKO-CIASTKARSKA SPÓŁDZIELNIA 

PRACY, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOCHEN

(531) 29.01.12, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.01, 
26.11.06, 26.11.09, 08.01.01

(510), (511) 30 pieczywo, bułki, chleb, ciastka, ciasta mącz-
ne, mąka spożywcza, płatki zbożowe, przyprawy, suchary, 
sól spożywcza, żywność na bazie mąki, wyroby cukiernicze, 
39 dostawa towarów, dostawa towarów zamówionych kore-
spondencyjnie, dostarczanie pieczywa, dostarczanie wyro-
bów cukierniczych, dostarczanie ciastek.

(210) 499610 (220) 2019 05 10
(731) METRUM CRYOFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Blizne Łaszczyńskiego

(540) (znak słowny)
(540) METRUM
(510), (511) 10 aparaty i instrumenty chirurgiczne, medycz-
ne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu 
i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania sto-
sowane w chirurgii.

(210) 499611 (220) 2019 05 10
(731) BELOS-PLP SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała;

ZIAD BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) energo rodeo

(531) 01.15.03, 03.04.04, 03.04.24, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12, 
07.01.06

(510), (511) 35 doradztwo w dziedzinie strategii komuni-
kacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie stra-
tegii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, organizowanie targów 
w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama 
korespondencyjna, zewnętrzna oraz online za pośrednic-
twem sieci komputerowej, reklamy radiowe i telewizyj-
ne, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, usługi marketin-
gowe, usługi public relations, wypożyczanie materiałów 
reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy 
w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, 41 informacja o edukacji, imprezach rozrywkowych 
oraz rekreacji, kształcenie praktyczne jako pokazy, organi-
zowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem 
osób, organizowanie i prowadzenie koncertów, konferen-
cji, kongresów, seminariów i sympozjów, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów jako szkolenie, organizowanie 
konkursów jako edukacja lub rozrywka, organizowanie wi-
dowisk jako impresariat, organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, publikowanie książek, pu-
blikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, pu-
blikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, udostęp-
nianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie 
obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji 
elektronicznych [nie do pobrania], usługi rozrywkowe, usłu-
gi w zakresie oświaty jako nauczanie, wystawianie spektakli 
na żywo.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 499614 (220) 2019 05 10
(731) METRUM CRYOFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Blizne Łaszczyńskiego

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MC METRUM CRYOFLEX

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 10 aparaty i instrumenty chirurgiczne, medycz-
ne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu 
i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania sto-
sowane w chirurgii.
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(210) 499615 (220) 2019 05 10
(731) BELOS-PLP SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała; 

ZIAD BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) ENERGO RODEO
(510), (511) 35 doradztwo w dziedzinie strategii komunika-
cyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie orga-
nizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradz-
two w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem, organizowanie targów w celach 
handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama koresponden-
cyjna, zewnętrzna oraz online za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, reklamy radiowe i telewizyjne, udostępnianie 
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, usługi marketingowe, usługi public re-
lations, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypoży-
czanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych 
lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, 41 informacja 
o edukacji, imprezach rozrywkowych oraz rekreacji, kształ-
cenie praktyczne jako pokazy, organizowanie i prowadzenie 
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i pro-
wadzenie koncertów, konferencji, kongresów, seminariów 
i sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
jako szkolenie, organizowanie konkursów jako edukacja lub 
rozrywka, organizowanie widowisk jako impresariat, organi-
zowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjne-
go, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostęp-
nianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi 
rozrywkowe, usługi w zakresie oświaty jako nauczanie, wy-
stawianie spektakli na żywo.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 499616 (220) 2019 05 10
(731) ALPINUS CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski
(540) (znak słowny)
(540) ALPINUSEPTOL
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, nauki, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa 
i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, two-
rzywa sztuczne w stanie surowym, mieszanki gaśnicze 
i przeciwpożarowe, preparaty do hartowania i lutowania, 
substancje do garbowania skór zwierzęcych, kleje (spoiwa) 
przeznaczone dla przemysłu, kity i inne pasty do wypeł-
niania, kompost, nawozy, preparaty biologiczne do użytku 
w przemyśle i nauce, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty 
medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów me-
dycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane 
do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla 
niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, 
materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, 
woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania 
robactwa, fungicydy, herbicydy.

(210) 499617 (220) 2019 05 10
(731) BELOS-PLP SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała;  

ZIAD BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)

(540) ENERGY RODEO
(510), (511) 35 doradztwo w dziedzinie strategii komunika-
cyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie orga-
nizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradz-
two w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem, organizowanie targów w celach 
handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama koresponden-
cyjna, zewnętrzna oraz online za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, reklamy radiowe i telewizyjne, udostępnianie 
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, usługi marketingowe, usługi public re-
lations, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypoży-
czanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych 
lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, 41 informacja 
o edukacji, imprezach rozrywkowych oraz rekreacji, kształ-
cenie praktyczne jako pokazy, organizowanie i prowadzenie 
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i pro-
wadzenie koncertów, konferencji, kongresów, seminariów 
i sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
jako szkolenie, organizowanie konkursów jako edukacja lub 
rozrywka, organizowanie widowisk jako impresariat, organi-
zowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjne-
go, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostęp-
nianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi 
rozrywkowe, usługi w zakresie oświaty jako nauczanie, wy-
stawianie spektakli na żywo.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 499630 (220) 2019 05 11
(731) HUMIĘCKA DARIA LUSTRE, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LUSTRÉ
(510), (511) 44 usługi kosmetyczne, salony piękności, zabie-
gi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, 
higiena i pielęgnacja urody, usługi doradcze dotyczące uro-
dy, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi fizjotera-
pii, masaże, usługi w zakresie makijażu, zabiegi depilacyjne, 
usługi pielęgnacji paznokci.

(210) 499632 (220) 2019 05 11
(731) HUMIĘCKA DARIA LUSTRE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUSTRÉ BEAUTY BOUTIQUE

(531) 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.11
(510), (511) 44 usługi kosmetyczne, salony piękności, zabie-
gi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, 
higiena i pielęgnacja urody, usługi doradcze dotyczące uro-
dy, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi fizjotera-
pii, masaże, usługi w zakresie makijażu, zabiegi depilacyjne, 
usługi pielęgnacji paznokci.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 496089, 496103, 497777, 497779, 499006, 499169, 499344, 499616

2 498008, 499195, 499390, 499411

3 495644, 495658, 496146, 496804, 496884, 496900, 497090, 497091, 497097, 497102, 497150, 497357, 497731, 
497791, 498425, 498427, 498428, 498429, 499277, 499280, 499291, 499582

4 499174, 499175, 499176

5 495249, 495687, 496120, 496146, 496217, 496884, 496900, 497090, 497091, 497097, 497102, 497150, 497357, 
497791, 497817, 498126, 498134, 498175, 498425, 498427, 498428, 498429, 498901, 499169, 499234, 499275, 
499290, 499291, 499582, 499616

6 492625, 497627, 499210, 499265, 499342, 499438

7 491933, 495484, 495835, 496571, 497173, 499415

8 491933, 497328

9 491933, 492625, 495835, 495910, 496571, 496884, 496900, 496978, 496979, 496980, 497062, 497114, 497150, 
497345, 497578, 497676, 497687, 497692, 497693, 497694, 498224, 498235, 498908, 498910, 499302, 499373, 
499379, 499387, 499402

10 499610, 499614

11 491933, 496202, 496571, 497950, 498213, 499395, 499407

12 492625, 495496, 495662, 498899, 499230, 499231

14 491933, 492625, 496955, 496969

16 492625, 494378, 495835, 496801, 496884, 496900, 496978, 496979, 496980, 497062, 497114, 497150, 497578, 
498177, 498224, 498235, 499170, 499171, 499302, 499409, 499415

17 498008, 499565

18 491933, 492625, 499270

19 496202, 497127, 498008, 499206, 499342, 499438

20 492625, 497950, 499265, 499342, 499438

21 491933, 492625, 495835, 499438

24 492625, 499265

25 492625, 494378, 494882, 495582, 496062, 496803, 496884, 496900, 496978, 496979, 496980, 497062, 497114, 
497150, 497181, 497345, 498126, 499237, 499240

26 492625

28 492625, 494378, 496884, 496900, 496978, 496979, 496980, 497062, 497114, 497150

29 485761, 494220, 496193, 496884, 496900, 497150, 497161, 497162, 497676, 497687, 497694, 498134, 499282, 
499287, 499453, 499553

30 485761, 488782, 491872, 494220, 494378, 494579, 494972, 495137, 496193, 496884, 496900, 497050, 497150, 
497161, 497272, 497676, 497687, 497694, 497766, 497791, 498134, 498386, 498387, 498423, 498424, 499268, 
499282, 499287, 499370, 499390, 499411, 499586

31 497161, 498134, 499553

32 485761, 491872, 492540, 494220, 494579, 496884, 496900, 497150, 498092, 498100, 498109, 498110, 498134, 
498918, 499272, 499390, 499411, 499414

33 496757, 496873, 498759, 498988, 499328, 499329, 499333, 499335, 499390, 499411



1 2

58 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT25/2019

35 491322, 492625, 494378, 495574, 496120, 496152, 496155, 496571, 496797, 496801, 496803, 496830, 496834, 
496968, 496978, 496979, 496980, 497050, 497062, 497114, 497161, 497162, 497181, 497345, 497346, 497357, 
497578, 497676, 497687, 497691, 497694, 497766, 497791, 498126, 498157, 498158, 498177, 498183, 498222, 
498224, 498235, 498764, 498773, 498782, 498892, 498896, 498908, 498910, 499193, 499195, 499230, 499231, 
499236, 499237, 499240, 499282, 499287, 499302, 499370, 499391, 499408, 499409, 499438, 499483, 499583, 
499611, 499615, 499617

36 494393, 494455, 495574, 496152, 496155, 497119, 498062, 498222, 498773, 498782, 498896, 499230, 499231, 
499236, 499302, 499309, 499406

37 495484, 495574, 495835, 495910, 496202, 497173, 497981, 498062, 498117, 498762, 498773, 498782, 498910, 
499206, 499387, 499402

38 495835, 496801, 496978, 496979, 496980, 496984, 497062, 497114, 497345, 497578

39 490455, 496816, 496830, 496834, 497050, 497357, 497578, 498222, 498898, 498900, 499236, 499302, 499432, 
499553, 499586

40 492625, 495835, 497050, 497627, 498177, 499415, 499438

41 491322, 492625, 494693, 496797, 496801, 496827, 496978, 496979, 496980, 496984, 497062, 497114, 497345, 
497357, 497578, 498183, 498222, 498224, 498235, 498988, 499302, 499305, 499306, 499308, 499374, 499389, 
499409, 499483, 499559, 499611, 499615, 499617

42 495574, 496797, 496827, 496978, 496979, 496980, 497062, 497114, 497345, 497578, 497627, 498062, 498177, 
498773, 498782, 499206, 499302, 499408, 499415

43 494220, 495574, 497050, 497578, 497676, 497687, 497691, 497694, 497766, 498224, 498988, 499268, 499276, 
499302, 499370, 499483

44 491322, 497357, 497578, 497762, 498183, 498235, 498908, 499072, 499215, 499302, 499419, 499630, 499632

45 494393, 495835, 497357, 499292, 499387, 499402



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

100% HELL POWER 492540

307 KREISEL KONTAKT GRUNT 497779

822 KREISEL AQUA DUO 497777

ABBAS 499335

AktiCalc IV. GENERACE 496103

AKTYWNE EMOLIENTY 496146

ALDARO 495249

ALMA ALPINEX Świętokrzyskie  
Centrum Logistyki i Dystrybucji 496816

ALPINUSEPT 499169

ALPINUSEPTOL 499616

ALUDESIGN 497627

ALUPLASTI 499265

ANABOLIC LIFE 498126

ANSŁAW 499553

AROMAT piekarnia 497766

Atol 496202

AUTO CENTRUM BARANOWSKI  
WWW.ACB24.PL 495484

AUTOHOLICY BY TUNE-UP 498899

B ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH POZNAŃ 494693

b.center 499408

BABELL 495582

BBsolar 495910

BIFIX ACTIVE 498134

Bio Cykl MN 497091

Bio Immunit 497097

Bio Neurostress 497090

Bio Vittal 497102

BOCHEN 499586

BRAINBOX 496797

BROWAR RZEMIEŚLNICZY BROWARS  
WARZONE WEDŁUG tradycyjnych  
RECEPTUR CHOCHOŁOWSKIE JASNE 498100

BROWAR RZEMIEŚLNICZY BROWARS  
WARZONE WEDŁUG tradycyjnych  
RECEPTUR KOŚCIELISKIE PILS 498110

BROWAR RZEMIEŚLNICZY BROWARS  
WARZONE WEDŁUG tradycyjnych  
RECEPTUR TATRZAŃSKIE LAGER 498109

BROWARS BROWAR RZEMIEŚLNICZY 498092

carly pl 498898

CARLY 498900

CBF Crime Book Festival 496801

CLASSTION 499210

CLAYTON nanotechnology 495658

CLAYTON 495644

COVERLOVER 494378

COXITEX 499290

CRAZY TATTS 491872

CROCO D’ORO 496968

CROCO D’ORO 496969

CUKROWNIA SOPLICOWO 497272

CUSTOS 499328

CYRILOVY BRAMBŮRKY 497162

CZYBEKA 498117

Damar sp. z o.o. 498762

DE MONO 496984

DELFIN 499234

DENTOLOGIA 499419

DIAMOND KEBAB 499276

DOCTOR 499072

E ELITEHOFF 491933

EH EVOLUTION HOME 497950

ekord 499287

elemeno 496062

eleven 499559

energo rodeo 499611

ENERGO RODEO 499615

ENERGY RODEO 499617

e-okapy.pl 499407

ESOHYAL 498425

etorebki.eu 498158

EXTRABIOTIN 498175

Femina Essential Protection 499582

fenu 499395

FG FIGARO 498177

FILOFARM 496217

Flexi GEL 499280

FORTIS INVESTMENTS 498062

Francis’ SOAP SHOP 497357

FRICTION 499170

FRIXY 499171

FUMIGIUM 499344

GetitFit 496193

GLOBAL HUB 499391

Głos Dnia 496979

GOOD NOOTS 497687

GR8BE ONE PLACE FITS YOU ALL 491322

HaloBudka.pl  
Rozmawiaj swobodnie w biurze 499342



1 2 1 2

60 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT25/2019

HAPPY Hot Dogs 499268

HARMONIA 499302

HEBROS 496757

holpol 499282

HOTEL INWEST BUDUJEMY HOTELE 495574

HOTEL WARSZAWA 499483

HR NA DESER 496827

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII woda sodowa  
perła wśród wód 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
27 28 29 30 31 2019 2020 2021 499414

I Love Commerce 499389

J C CENTRUM-JA 498183

Jacht otwartopokładowy SIGMA 495496

JUNIOR 498222

K2Medical 499215

KAMERALNIE 499236

KARABELA OCHRONA 499402

KARABELA 499387

Kesler.pl 497328

KING ROYBEN BRANDY DISTILLERY  
COMPANY - VERY OLD TRADITION  
NATURAL RECIPE PRODUCTION CHIEF  
PRODUCER OAK BARREL 12 MONTH-OLD  
BRANDY ADDED 12 YEAR-OLD BRANDY  
100% PURE GRAPE 498759

KIVI 494882

kolejne 365 dni 499308

KP19 496884

KP9 496900

KRAJČI 497161

KRYNICKI 499270

krzysztof piątek 497150

LATIKA 497181

LEGALWELL 494393

LOODMAPS 497693

LOODTRACK 497692

LUSTRÉ BEAUTY BOUTIQUE 499632

LUSTRÉ 499630

mastercard PLN płać kartą i wypłacaj  
wpłacaj na kartę 497119

MC METRUM CRYOFLEX 499614

MCM PROJECT 499206

Me&Mom 496803

METRUM 499610

moje Gotowanie 498224

MONACHUS 499333

Motocyklowy Zlot u Wikinga 492625

mój piękny Ogród 498235

MTZ PARTS ORIGINAL EQUIPMENT  
ORIGINAL EQUIPMENT PARTS THE BEST  
QUALITY PARTS CERTIFIED MANAGEMENT  
SYSTEM 490455

mubio 498896

my LINE 496120

Naruciak 497345

NATOORALNY 497694

NawiPoland 495662

NICOLAUS 499411

NIE DO PODROBIENIA 498008

NIE 499305

Nieziemscy 496978

NM NEW MASUMI 497731

NOOT 497676

NOVERRA 498892

NOVOURO 498429

O MAŁY WŁOS! 497762

OGRODNIK 485761

OMNIcommerce 499379

OXYRIN 499291

P180 NIESKOŃCZENIE WIELE MOŻLIWOŚCI 498773

P180 NIESKOŃCZENIE WIELE MOŻLIWOŚCI 498782

Pan Telefonik 498910

panstyropian 497127

PANZYFITOL 498428

PARADO 499195

Park Glinki 496152

Park Office GLINKI 496155

Parkaria 499438

PELLET 499176

POLI GEL 499277

POLISH cannabis CLINICS 498901

POLSKA OD KUCHNI festiwal kulinarny 499409

poradnik DOMOWY 497578

PRIOR 499329

provema 494455

PureVit 494579

roadexpay 499309

SAFE BRICK 499006

SAMA VALLEY WINNICA JANKOWICE 498988

SEL ENERGY 497981

Siewcy Słowa 497114

SIX SILVER JUBILER 498764

Sky Share Aviation 496834

Sky-Share 496830

SŁOWIANKA 499272

słynne MR roślinne 499453

smakidiet 497050

SOLVIA odszkodowania 499292

spectrum displays 499193

ST. NICOLAUS 499390

STARPAT 497346

STOP SMOG GO HYBRID 499230

STOP SMOG GO HYBRID 499231



1 2 1 2

Nr  ZT25/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 61

SU EXCELENCIA 496873

Super Mag 496089

Swing POLISH FASHION CONCEPT 499237

SWING POLISH FASHION CONCEPT 499240

Śnieżka legendarne michałki 498423

Śnieżka michałki gdańskie 498387

Śnieżka michałki poznańskie 498424

Śnieżka michałki wrocławskie 498386

TAR 498213

TEALOVE 497791

TECHFORMONT Ch 499415

Ten dzień 499306

TIMOHEP 499275

T-MASTER 495835

TRISTAR 499174

TRISTAR 499175

TROOCK 497691

TUZ UBEZPIECZENIA 499406

TVP INFO 496980

ULTRACOAT 499565

URBAN FOOD 494220

URICOLIN 498427

VC VICTORIA CYMES 1981 OGRÓD  
SMAKÓW SYROP O SMAKU MALINOWYM  
TWÓJ ULUBIONY! VC VICTORIA CYMES 1981  
spożywać 1:10 rozcieńczony 498918

VESOLIGO 497817

Vgate 499373

VIS-a-VIS 497062

VitaMedicus 495687

viteco NATURAL ENERGY SYSTEMS 496571

wa FELEK 494972

waFELEK 495137

WASHKUNG 496804

wierszykolandia 499374

WOWKrakow! 499432

WYTWÓRNIA LODÓW Młynarczyk lody  
tradycyjne SMAK DZIECIŃSTWA 488782

Wytwórnia Pączków Piekarczyk 499370

X RAY 498908

ZBMD 497173



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.

1357806 VI HUONG (2019 03 20)
CFE: 27.05.01 30

1365076 INDIGO Mental training club (2019 04 25)
CFE: 26.07.20, 27.05.10, 29.01.15 41

1430569 SKIN STORIES (2019 04 30) 3,
1468660 PECTOLVAN (2019 02 22, 2019 02 13) 5
1468672 AAA (2019 04 12)

CFE: 01.15.23, 26.04.10, 27.05.19 9
1468674 PREDOL (2019 04 05) 5
1468691 EPIC GAMES (2018 12 14, 2018 06 18)

CFE: 26.05.01, 27.05.10 9, 41, 42
1468699 nanoleaf (2019 03 29, 2018 12 26)

CFE: 05.03.11, 27.05.01 11
1468708 JULONG (2019 03 11)

CFE: 27.05.01, 28.03.00 12
1468724 vmx (2018 11 23)

CFE: 27.03.15, 27.05.01 7, 8
1468748 Ibis. We are open (2019 04 05, 

2019 01 22)
43

1468749 AVLITC (2019 04 05)
CFE: 27.05.02 9, 11, 35

1468780 2019 04 05)
CFE: 28.03.00 41

1468787 TEAMYOUTH (2019 04 05)
CFE: 05.03.03, 14.05.21, 26.03.23, 
26.15.25, 27.01.01, 27.05.01

28

1468788 CONFIDENCE IN A NECK CREAM 
(2019 03 26, 2018 10 05)

3

1468793 smile mom (2019 04 05)
CFE: 27.03.01, 27.05.01 7, 8, 21

1468807 PUSH (2019 01 30, 2019 01 30)
CFE: 26.03.04, 27.05.01 25, 28

1468811 Baltais (2019 03 28)
CFE: 25.01.05, 26.11.13, 27.05.24, 29.01.13 29

1468898 MAXHUB (2018 12 13)
CFE: 27.05.01 16

1468903 YelloMint (2019 03 25, 2019 03 04) 3
1468970 EAT REAL (2019 01 04, 2019 01 03) 29, 30
1468986 RKS (2018 10 04)

CFE: 27.05.01, 29.01.12 12
1469028 Bauer (2018 12 13, 2018 06 26)

CFE: 04.05.05, 26.04.03, 
27.05.09

29, 30, 31, 32

1469037 PROBUGAS (2019 03 26)
CFE: 26.03.01, 26.05.01, 27.05.01, 
29.01.12

6, 12

1469045 MAG (2019 03 18) 9
1469055 2019 04 05)

CFE: 28.03.00 25
1469142 WONLAMI (2019 04 05)

CFE: 26.04.03 16
1469172 2018 09 19, 2018 03 19)

CFE: 26.01.01, 26.04.09 18
1469208 BM RENT (2019 04 04, 2018 11 27)

CFE: 26.04.12, 26.11.02, 
27.05.24, 29.01.12

37

1469210 BM RENT PARTNERS (2019 04 04, 2018 11 27)
CFE: 26.04.12, 26.11.02, 
27.05.24, 29.01.12

37

1469216 SHIFT PRO (2019 04 18, 2018 12 18) 25
1469222 BD DANCE (2019 04 05)

CFE: 26.04.18, 27.05.24 25
1469226 BM RENT HEAVY EQUIPMENT  

(2019 04 04, 2018 11 27)
CFE: 26.04.12, 26.11.02, 27.05.24, 29.01.12 37

1469292 LYNRED (2019 04 08, 2019 02 13) 9, 10
1469414 WOMEN IN MOTION (2019 03 12, 2018 09 13)

CFE: 27.05.09 41
1469419 SABAROT (2019 03 25) 29, 30, 31
1469439 2019 04 05)

CFE: 28.03.00 35, 36
1469457 CONFIDENCE IN A GEL LOTION 

(2019 04 08, 2018 11 29)
3

1469460 WONKA (2019 04 05, 2018 10 11) 30
1469481 100 GRAND (2019 04 05, 2018 10 11) 30
1469488 Gleeco (2019 05 09) 1
1469556 Bonssofa (2018 07 09, 2018 05 29)

CFE: 03.02.09, 27.05.02 20, 24
1469564 TANDEM (2019 03 28) 36
1469607 BURMESTER ESTD 1750 SEMPER IDEM 

(2019 04 01)
CFE: 05.07.10, 24.01.10, 24.09.02, 
25.01.06, 29.01.12

33

1469662 soda SODA is you be kind pretty kind  
(2019 03 29)
CFE: 01.15.01, 02.09.01, 05.07.18, 
10.05.15, 11.03.01, 16.03.13, 17.02.01, 
29.01.15

3, 8, 18, 
20, 21

1469666 PRENEO (2019 02 26, 2019 02 13) 5



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  1469488 

3  1430569, 1468788, 1468903, 1469457, 1469662 

5  1468660, 1468674, 1469666 

6  1469037 

7  1468724, 1468793 

8  1468724, 1468793, 1469662 

9  1468672, 1468691, 1468749, 1469045, 1469292 

10  1469292 

11  1468699, 1468749 

12  1468708, 1468986, 1469037 

16  1468898, 1469142 

18  1469172, 1469662 

20  1469556, 1469662 

21  1468793, 1469662 

24  1469556 

25  1468807, 1469055, 1469216, 1469222 

28  1468787, 1468807 

29  1468811, 1468970, 1469028, 1469419 

30  1357806, 1468970, 1469028, 1469419, 1469460, 1469481 

31  1469028, 1469419 

32  1469028 

33  1469607 

35  1468749, 1469439 

36  1469439, 1469564 

37  1469208, 1469210, 1469226 

41  1365076, 1468691, 1468780, 1469414 

42  1468691 

43  1468748



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.

476981 Novo Banco S.A.
2019 02 19 35, 36, 38

491596 Al Arafa For Investment In Garments  
Manufacturing S.A.E.
2019 02 26 25

491673 HOLDING EMOCJI !FEST SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 02 25 33, 35, 43

491669 HOLDING EMOCJI !FEST SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 02 25 33, 35, 43

490255 The Hershey Company
2019 03 08 30, 35

490172 INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 04 30 3, 5, 32, 33, 43, 44

492021 ENGIE Deutschland GmbH
2019 05 17 7, 9, 12, 35, 37
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