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B I U L E T Y N

Urzędu Patentowego



Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 1461 ust. 1 i 3, art. 1526 ust. 1 i 2 oraz art. 2331 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. 

Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów 

wydanych na podstawie art. 152 powołanej ustawy – dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszonych 

znakach towarowych. 

W Biuletynie ogłasza się informacje o:

 zgłoszonych znakach towarowych,

 wyznaczonych na terytorium RP międzynarodowych znakach towarowych,

 informację o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium RP 

międzynarodowego znaku towarowego.

Ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych 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),

– prezentację znaku towarowego,

– klasy elementów obrazowych wg Klasyfi kacji wiedeńskiej,

– wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe oraz wykaz towarów i/lub usług.

Ogłoszenia o wyznaczonych na terytorium RP międzynarodowych znakach towarowych Ogłoszenia o wyznaczonych na terytorium RP międzynarodowych znakach towarowych publikowane są w ukła-

dzie 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 sprzeciwachOgłoszenia o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium RP mię-

dzynarodowego 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,

– numery klas objętych sprzeciwem, 

– datę wniesienia sprzeciwu.

Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń znaków towarowych w układzie klasowym i alfabetycz-

nym. Po wykazie ogłoszeń o wyznaczonych na terytorium RP międzynarodowych znakach towarowych publikowane są wykazy 

wyznaczonych na terytorium RP międzynarodowych znaków towarowych w układzie klasowym. 

* * ** * *

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego 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 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 wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego 
na terytorium RP (art. 152na terytorium RP (art. 1526a6a i art. 152 i art. 1521717 – ustawy Prawo własności przemysłowej). – 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.Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.



BIULETYN
Urzędu Patentowego

Znaki towarowe

Warszawa, dnia 13 lutego 2017 r. Nr ZT07

OGŁOSZENIA  O  ZGŁOSZONYCH  W  URZĘDZIE PATENTOWYM 
ZNAKACH  TOWAROWYCH

Cyfrowe kody identyfi kujące (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 klasyfi kacją 

przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego

(531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyfi kacji Wiedeńskiej)

(540) – prezentacja znaku towarowego

(551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, o które ubiega się zgłaszający, 

jeżeli zgłoszenie dotyczy wspólnego znaku towarowego, wspólnego 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
DO DNIA 14 KWIETNIA 2016 R.

(210) 465400 (220) 2014 01 22

(731) Santapark Oy, Napapiiri Rovaniemi, FI

(540) Santapark

(511) 41

(210) 465791 (220) 2007 02 06

(731) FETIM B.V., Amsterdam, NL

(540) Solidfl oor The professional’s choice

WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZGŁOSZONYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

W TRYBIE KRAJOWYM  DO  DNIA  14  KWIETNIA  2016 R

Numer 
zgłoszenia

Znak

RADICALmed 465907

Santapark 465400

Solidfl oor The professional’s choice 465791

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM

DO  DNIA  14  KWIETNIA  2016 R.

5 465907

19 465791

41 465400

(531) 27.05.01, 26.11.13, 29.01.12

(511) 19

(210) 465907 (220) 2014 12 02

(731) INSTYTUT DERMOKOSMETYKÓW IDEEPHARM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Kraków

(540) RADICALmed

(511) 5



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) 453905 (220) 2016 04 21

(731) GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce

(540) Mały elemenTaRz

(531) 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 9 audiobooki (książki mówione), e-booki (książ-

ki w formie elektronicznej) na nośnikach informatycznych, 

interfejsy komputerowe, programy komputerowe, kompu-

terowe bazy danych, 16 czasopisma, publikacje periodycz-

ne broszury, ulotki, biuletyny publikacje drukowane, książki, 

podręczniki, 39 dystrybucja książek i czasopism, 40 druko-

wanie książek i czasopism, usługi poligrafi czne i skład dru-

karski, 41 usługi w zakresie szkoleń na odległość, wydawania 

i publikowania tekstów literackich i dydaktycznych, pisania 

tekstów innych niż reklamowe, wszelkie usługi wydawnicze 

inne niż reklamowe, w tym prowadzone z wykorzystaniem 

wszystkich nośników elektronicznych, usługi nauczania i or-

ganizowania konkursów edukacyjnych, usługi organizowa-

nia wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, usługi dotyczące 

publikowania książek i tekstów innych niż teksty reklamowe, 

publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, pu-

blikowanie elektroniczne on-line publikacji zawartych w tej 

klasie, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycz-

nych, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, 

konferencji, kongresów i zjazdów.

(210) 455041 (220) 2016 04 18

(731) CZECH GRZEGORZ, Wrocław

(540) DCN GALLERY

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04, 29.01.06

(510), (511) 16 afi sze, plakaty z papieru lub kartonu, akwa-

rele (obrazy, malarstwo), albumy, artykuły biurowe z wyjąt-

kiem mebli, bielizna stołowa papierowa, bloczki do pisania, 

bloki do pisania, bloki listowe (papeteria), bloki rysunkowe, 

błony z tworzyw sztucznych (samoprzyczepne, rozciągliwe) 

do paletyzacji, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma 

(periodyki), fotografi e (wydrukowane), fotograwiura, kalen-

darze, kartki z życzeniami, karty pocztowe, koperty (artykuły 

piśmienne), książki, litografi czne dzieła sztuki, litografi e, ma-

larstwo (obrazy) oprawione lub nie, materiały do rysowania, 

materiały drukowane, materiały opakowaniowe (amortyzują-

ce, do wyściełania) z papieru lub kartonu, materiały piśmien-

ne, nalepki, naklejki (materiały piśmienne), notatniki (notesy), 

notesy podręczne, obrazy, papier do pisania, płótno do ma-

larstwa, podręczniki (książki), podstawki pod kufl e do piwa, 

portrety, prospekty, publikacje drukowane, pudełka kartono-

we lub papierowe, ramki do fotografi i, reprodukcje grafi czne, 

ryciny (grawerowanie), sztalugi malarskie, teczki na doku-

menty (artykuły biurowe), teczki, skoroszyty (artykuły biuro-

we), torebki do pakowania (koperty, woreczki) z papieru lub 

tworzyw sztucznych, torebki papierowe (rożki) w kształcie 

stożka, ulotki, wydruki grafi czne, wyroby z kartonu, zakładki 

do książek, zawiadomienia (artykuły piśmienne), zeszyty.

(210) 455561 (220) 2016 04 25

(731) KLIŚ DARIUSZ, Kęty

(540) ROOFER

(531) 07.01.08, 07.01.09, 07.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12

(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, pokry-

cia dachowe niemetalowe, łupek naturalny, dachówka ce-

ramiczna, więźby dachowe niemetalowe, elewacje z łupka 

naturalnego.

(210) 455644 (220) 2016 04 27

(731) Thinkware Corporation, Seongnam-si, KR

(540) THINKWARE DASH CAM

(510), (511) 9 samochodowe rejestratory obrazu, elektro-

niczne rejestratory danych i nagrywarki dla pojazdów sil-

nikowych, rejestratory dźwięku dla pojazdów silnikowych, 

odbiorniki dźwięku i odbiorniki obrazu dla pojazdów silniko-

wych, urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania 

dźwięku lub obrazów dla pojazdów silnikowych, kamery dla 

pojazdów, tylne kamery dla pojazdów, oprogramowanie 

komputerowe dla samochodowych rejestratorów obrazu, 

a mianowicie oprogramowanie do użytku w zarządzaniu 

bazami danych lub w elektronicznym przechowywaniu da-

nych, oprogramowanie komputerowe do obsługi samocho-

dowych rejestratorów obrazu, pobieralne oprogramowanie 

komputerowe dla samochodowych rejestratorów obrazu, 

a mianowicie służące do odtwarzania obrazów zarejestro-

wanych za pomocą rejestratorów obrazu zainstalowanych 

w pojazdach silnikowych, 38 transmisja danych, dźwięku 

i obrazów za pomocą satelitów, transmisja danych video 

za pomocą bezprzewodowego połączenia z Internetem, 

transmisja informacji zawartych w bazach danych za pomocą 

sieci telekomunikacyjnych, transmisja satelitarna, komunika-

cja za pomocą sieci światłowodowych, komunikacja poprzez 

terminale komputerowe, przesyłanie danych, usługi szero-

kopasmowych bezprzewodowych sieci komunikacyjnych, 

usługi przywoławcze telefoniczne lub świadczone za pomo-

cą innych środków komunikacji elektronicznej, komunikacja 

za pomocą sieci z ofertą usług dodatkowych (VAN), 42 pro-
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jektowanie produktów, opracowywanie produktów, projek-

towanie części pojazdów silnikowych, projektowanie pojaz-

dów silnikowych, badania w dziedzinie mechaniki, badania 

techniczne, analiza i ocena projektów produktów, analiza 

i ocena opracowywania produktów.

(210) 455647 (220) 2016 04 27

(731) Thinkware Corporation, Seongnam-si, KR

(540) THINKWARE

(510), (511) 9 samochodowe rejestratory obrazu, elektro-

niczne rejestratory danych i nagrywarki dla pojazdów sil-

nikowych, rejestratory dźwięku dla pojazdów silnikowych, 

odbiorniki dźwięku i odbiorniki obrazu dla pojazdów silniko-

wych, urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania 

dźwięku lub obrazów dla pojazdów silnikowych, kamery dla 

pojazdów, tylne kamery dla pojazdów, oprogramowanie 

komputerowe dla samochodowych rejestratorów obrazu, 

a mianowicie oprogramowanie do użytku w zarządzaniu 

bazami danych lub w elektronicznym przechowywaniu da-

nych, oprogramowanie komputerowe do obsługi samocho-

dowych rejestratorów obrazu, pobieralne oprogramowanie 

komputerowe dla samochodowych rejestratorów obrazu, 

a mianowicie służące do odtwarzania obrazów zarejestro-

wanych za pomocą rejestratorów obrazu zainstalowanych 

w pojazdach silnikowych, 38 transmisja danych, dźwięku 

i obrazów za pomocą satelitów, transmisja danych video 

za pomocą bezprzewodowego połączenia z Internetem, 

transmisja informacji zawartych w bazach danych za pomocą 

sieci telekomunikacyjnych, transmisja satelitarna, komunika-

cja za pomocą sieci światłowodowych, komunikacja poprzez 

terminale komputerowe, przesyłanie danych, usługi szero-

kopasmowych bezprzewodowych sieci komunikacyjnych, 

usługi przywoławcze telefoniczne lub świadczone za pomo-

cą innych środków komunikacji elektronicznej, komunikacja 

za pomocą sieci z ofertą usług dodatkowych (VAN), 42 pro-

jektowanie produktów, opracowywanie produktów, projek-

towanie części pojazdów silnikowych, projektowanie pojaz-

dów silnikowych, badania w dziedzinie mechaniki, badania 

techniczne, analiza i ocena projektów produktów, analiza 

i ocena opracowywania produktów.

(210) 456070 (220) 2016 05 09

(731) SPORT LIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) EKO NATURALNI

(510), (511) 3 środki toaletowe, preparaty do pielęgnacji 

zwierząt, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, prepa-

raty do czyszczenia i odświeżania, 29 mięso i wędliny, ryby, 

owoce morza i mięczaki, nabiał i substytuty nabiału, jaja 

ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze, przetworzone owoce, 

warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączko-

wych), gotowe dania z mięsa, gotowe dania składające się 

głównie z mięsa, gotowe dania składające się głównie z ko-

tletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu, zupy 

i buliony, przekąski i desery, 30 gotowe dania z ryżu, dania 

gotowe zawierające makaron, gotowe dania z makaronu, da-

nia gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, go-

towe dania na bazie węglowodanów, przekąski sezamowe, 

przekąski z kukurydzy, chrupki serowe (przekąski), przekąski 

na bazie tortilli, przekąski wykonane z ryżu, przekąski na ba-

zie ryżu, przekąski wykonane z pszenicy, przekąski na bazie 

pszenicy, przekąski na bazie kukurydzy, wyciskane przekąski 

zawierające kukurydzę, przekąski z pieczywa chrupkiego, 

przekąski wytwarzane z muesli, przekąski wykonane z kuku-

rydzy, przekąski z produktów zbożowych, przekąski na ba-

zie zbóż, przekąski z ekstrudowanej pszenicy, przekąski sło-

ne na bazie mąki, przekąski wykonane ze skrobi zbożowej, 

przekąski wykonane z mąki zbożowej, przekąski wykonane 

z mąki sojowej, przekąski przyrządzone z mąki ziemniacza-

nej, przekąski przygotowane z mąki ziemniaczanej, przekąski 

wykonane z mąki kukurydzianej, przekąski wykonane z mąki 

ryżowej, przekąski wykonane z mąki razowej, przekąski w po-

staci ciast owocowych, przekąski na bazie wafl i ryżowych, 

gotowe przekąski na bazie zbóż, przekąski sporządzone 

z produktów zbożowych, przekąski wytwarzane z produk-

tów zbożowych, przekąski wykonane ze sproszkowanych 

sucharów, dmuchane kuleczki serowe (przekąski kukurydzia-

ne), przekąski zbożowe o smaku sera, przekąski składające się 

głównie z makaronu, przekąski składające się głównie z ryżu, 

przekąski składające sie produktów zbożowych, przekąski 

z kukurydzy w formie kół, przekąski składające się głównie 

z chleba, przekąski składające się głównie ze zboża, chrup-

ki serowe w kształcie kulek (przekąski), przekąski składające 

się głównie z wyrobów cukierniczych, przekąski z kukurydzy, 

w formie ciasta francuskiego, przekąski składające się głów-

nie z wyciśniętych ziaren zbóż, gotowe do spożycia solone 

przekąski z mąki kukurydzianej formowane przez wyciskanie, 

sól, przyprawy i dodatki smakowe, wypieki, wyroby cukierni-

cze, czekolada i desery, cukry, naturalne słodziki, polewy cu-

kiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożywcze, 

mrożone jogurty i sorbety, kawa, herbata, kakao i namiastki 

tych towarów, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych 

towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, 31 płody rolne 

i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, karmy i pasze 

dla zwierząt, 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bez-

alkoholowe, preparaty do produkcji napojów, 33 preparaty 

do produkcji napojów alkoholowych, napoje alkoholowe (z 

wyjątkiem piwa), 35 usługi reklamowe, marketingowe i pro-

mocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla 

konsumentów, pomoc w prowadzeniu działalności gospo-

darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-

darczą, analizy i badania dotyczące działalności gospodar-

czej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodar-

czej, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 456071 (220) 2016 05 09

(731) SPORT LIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) ECO NATURALNI

(510), (511) 3 środki toaletowe, preparaty do pielęgnacji 

zwierząt, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, prepa-

raty do czyszczenia i odświeżania, 29 mięso i wędliny, ryby, 

owoce morza i mięczaki, nabiał i substytuty nabiału, jaja pta-

sie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze, przetworzone owoce, wa-

rzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), 

gotowe dania z mięsa, gotowe dania składające się głównie 

z mięsa, gotowe dania składające się głównie z kotletów ryb-

nych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu, zupy i buliony, 

przekąski i desery, 30 gotowe dania z ryżu, dania gotowe za-

wierające makaron, gotowe dania z makaronu, dania gotowe 

suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, gotowe dania 

na bazie węglowodanów, przekąski sezamowe, przekąski 

z kukurydzy, chrupki serowe (przekąski), przekąski na bazie 

tortilli, przekąski wykonane z ryżu, przekąski na bazie ryżu, 

przekąski wykonane z pszenicy, przekąski na bazie pszenicy, 

przekąski na bazie kukurydzy, wyciskane przekąski zawiera-

jące kukurydzę, przekąski z pieczywa chrupkiego, przekąski 

wytwarzane z muesli, przekąski wykonane z kukurydzy, prze-

kąski z produktów zbożowych, przekąski na bazie zbóż, prze-

kąski z ekstrudowanej pszenicy, przekąski słone na bazie mąki, 

przekąski wykonane ze skrobi zbożowej, przekąski wykonane 
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z mąki zbożowej, przekąski wykonane z mąki sojowej, przeką-

ski przyrządzone z mąki ziemniaczanej, przekąski przygoto-

wane z mąki ziemniaczanej, przekąski wykonane z mąki kuku-

rydzianej, przekąski wykonane z mąki ryżowej, przekąski wy-

konane z mąki razowej, przekąski w postaci ciast owocowych, 

przekąski na bazie wafl i ryżowych, gotowe przekąski na bazie 

zbóż, przekąski sporządzone z produktów zbożowych, prze-

kąski wytwarzane z produktów zbożowych, przekąski wy-

konane ze sproszkowanych sucharów, dmuchane kuleczki 

serowe (przekąski kukurydziane), przekąski zbożowe o smaku 

sera, przekąski składające się głównie z makaronu, przekąski 

składające się głównie z ryżu, przekąski składające sie produk-

tów zbożowych, przekąski z kukurydzy w formie kół, przekąski 

składające się głównie z chleba, przekąski składające się głów-

nie ze zboża, chrupki serowe w kształcie kulek (przekąski), 

przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, 

przekąski z kukurydzy, w formie ciasta francuskiego, przeką-

ski składające się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, gotowe 

do spożycia solone przekąski z mąki kukurydzianej formowa-

ne przez wyciskanie, sól, przyprawy i dodatki smakowe, wy-

pieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, cukry, naturalne 

słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, 

lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, kawa, her-

bata, kakao i namiastki tych towarów, ziarna przetworzone, 

skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia 

i drożdże, 31 płody rolne i z akwakultury, produkty ogrod-

nicze i leśne, karmy i pasze dla zwierząt, 32 piwo i produkty 

piwowarskie, napoje bezalkoholowe, preparaty do produkcji 

napojów, 33 preparaty do produkcji napojów alkoholowych, 

napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 35 usługi reklamowe, 

marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi 

informacyjne dla konsumentów, pomoc w prowadzeniu dzia-

łalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działal-

nością gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności 

gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności go-

spodarczej, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 457870 (220) 2016 06 15

(731) KŁOCZKO KATARZYNA MARZENA TREC NUTRITION, 

Gdynia

(540) VITAMIN SHOP

(510), (511) 5 tabletki zmniejszające apetyt, suplementy die-

ty zawierające białko, błonnik pokarmowy, suplementy diety 

zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, 

suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety za-

wierające kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki pszeni-

cy, suplementy diety zawierające lecytynę, mineralne suple-

menty diety, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, 

tabletki wspomagające odchudzanie, odżywcze suplementy 

diety, suplementy diety zawierające olej lniany, tabletki an-

tyoksydacyjne, tran, preparaty witaminowe, 35 doradztwo 

specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, do-

radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 

gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 

doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, marke-

ting, prezentowanie produktów dla celów sprzedaży detalicz-

nej, outsourcing [doradztwo handlowe], pomoc w prowadze-

niu działalności gospodarczej, reklama, usługi menedżerskie 

dla sportowców, 45 licencjonowanie własności intelektualnej, 

prawne administrowanie licencjami, doradztwo w zakresie 

własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi.

(210) 457959 (220) 2016 06 16

(731) EGIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) DIP. Dopasowane Interwencje Przeciwbólowe 

na bóle mięśni i stawów

(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, 5 kosmetyki lecznicze, 

produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, w tym: maści, 

kremy, aerozole do celów leczniczych, maści, kremy i aerozo-

le do celów medycznych, parafarmaceutyki, środki przeciw-

bólowe, balsamy do celów leczniczych, 10 silikonowe plastry 

żelowe do leczenia blizn, okłady do podtrzymywania ran, 

okłady z lodu do leczenia obrażeń, rozpylacze aerozoli do ce-

lów medycznych, 16 materiały drukowane, książki, czasopi-

sma, biuletyny, raporty, broszury, publikacje, materiały szko-

leniowe i do nauczania - związane ze sprawami medyczny-

mi, opieki zdrowotnej i dobrego samopoczucia, 35 sprzedaż 

detaliczna i hurtowa, reklama, usługi promocyjne, dystrybu-

cja materiałów reklamowych, handlowe informacje i porady 

udzielane konsumentom, rozpowszechnianie ogłoszeń re-

klamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych 

lub reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produk-

tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja 

fi lmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamo-

wych, kolportaż próbek, udzielanie licencji na towary i usługi 

dla osób trzecich (zarobkowe zarządzanie) - dotyczące ww. 

towarów wskazanych w klasach 3, 5,10 i 16, 41 usługi eduka-

cyjne i szkoleniowe, w tym rozpowszechnianie materiałów 

innych niż reklamowe, usługi monitorowania, konsultacji, in-

formacyjne i doradcze w zakresie zdrowia, medyczne oraz 

osobistego dobrego samopoczucia,, 44 usługi informacyjne 

i doradcze w zakresie farmacji i leczenia.

(210) 458844 (220) 2016 07 08

(731) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Toruń

(540) FERTIVITA

(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (fi tohormony), po-

lepszacze do gleby, regulatory wzrostu roślin, stymulatory 

wzrostu [inne niż do użytku medycznego lub weterynaryj-

nych], bakterie [inne niż do celów medycznych lub wetery-

naryjnych], środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż fun-

gicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], 

środki do ochrony nasion, płyny wspomagające do użytku 

wraz z dodatkami do fungicydów, chemiczne środki wspo-

magające do użytku w rolnictwie, chemiczne środki wspo-

magające do użytku w ogrodnictwie, naturalne i syntetycz-

ne czynniki wspomagające wzrost roślin, środki do wspoma-

gania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki do wspo-

magania wzrostu roślin, aktywatory biologiczne, aktywatory 

[środki chemiczne], środki nawilżające do użytku jako środki 

wspomagające do preparatów ochrony roślin, środki ochro-

ny roślin przeciw patogenom, 5 pestycydy, preparaty che-

miczne do zwalczania szkodników, środki grzybobójcze, 

środki chwastobójcze, preparaty do niszczenia robactwa, 

insektycydy, fungicydy, herbicydy.

(210) 459874 (220) 2016 08 03

(731) SIKORSKI MARCIN, Nysa

(540) HELLO
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(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 

26.04.10, 27.05.05, 29.01.12

(510), (511) 9 adaptory elektryczne, akceleratory cząstek, ak-

tynometry, akumulatory elektryczne, akumulatory elektrycz-

ne do pojazdów, sygnalizatory akustyczne, alarmy, alarmy 

antywłamaniowe, alidady [części składowe przyrządów 

optycznych], alkoholomierze, amperomierze, anteny, aparaty 

fotografi czne, aparaty kinematografi czne, aparaty roentge-

nowskie nie do celów medycznych, apertometry [optyka], 

urządzenia i przyrządy astronomiczne, audiowizualne urzą-

dzenia dydaktyczne, automaty biletowe, uruchamiane mone-

tą automaty muzyczne [szafy grające], automatyczne sekre-

tarki, automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w opo-

nach pojazdów, automatyczne wyłączniki czasowe [z wyłą-

czeniem zegarmistrzostwa], balony meteorologiczne, banko-

maty, barometry, celki baterii, baterie anodowe, baterie 

do oświetlania, baterie elektryczne, baterie elektryczne 

do pojazdów, baterie galwaniczne, baterie słoneczne, baterie 

wysokonapięciowe, betatrony, bezpieczniki topikowe, biuro-

we urządzenia do dziurkowania kart, błyskowe żarówki 

do lamp [fotografi ka], boje do oznakowania torów wodnych, 

boje sygnalizacyjne, boje znakowe [oznakowanie torów wod-

nych], brzęczyki, busole, celki akumulatorowe, celowniki foto-

grafi czne, celowniki teleskopowe do broni artyleryjskiej, ce-

lowniki teleskopowe do broni palnej, cewki dławikowe [impe-

dancje], cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, chipy 

[układy scalone], chipy z kodem DNA, chromatografy do ce-

lów laboratoryjnych, chronografy [aparaty rejestrujące prze-

bieg zjawiska w czasie], ciemnie fotografi czne, ciężarki do pio-

nów, sygnalizatory automatyczne spadku ciśnienia w opo-

nach pojazdów, cyklotrony, czasomierze do gotowania jajek 

[klepsydry], częstotliwościomierze, czujniki, czujniki ciśnienia, 

czujniki mikrometryczne, czujniki poziomu benzyny, czujniki 

poziomu paliwa, czujniki znaczników [stolarstwo], czytniki 

[sprzęt przetwarzania danych], czytniki kodów kreskowych, 

czytniki znaków optycznych, dalekopisy, dalmierze [odległo-

ściomierze], densymetry, densytometry, aparatura do  desty-

lacji do celów naukowych, diody świecące [LED], urządzenia 

elektryczne do dozorowanie, urządzenia do dozowania, do-

zymetry, drogowe światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnali-

zacyjne], drukarki komputerowe, drut miedziany izolowany, 

druty [przewody] elektryczne, druty [przewody] telefoniczne, 

druty [przewody] telegrafi czne, druty ze stopów metali [bez-

pieczniki topikowe], aparatura do dyfrakcji [mikroskopia], dyk-

tafony, dynamometry [siłomierze], dyski do rejestracji dźwię-

ku, dyski kompaktowe [audio-wideo], dyski kompaktowe [CD 

- ROM-y], dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski 

optyczne, dyskietki, dystrybutory dysków komputerowych, 

dysze wylotowe do węży pożarniczych dzwonki [urządzenia 

ostrzegające], dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki 

do ściągnięcia do telefonu komórkowego, dzwonki sygnali-

zacyjne, dźwięk urządzenia do transmisji dźwięku, dźwignie 

[bezmiany] wag przesuwnikowych, dźwigniowe wagi prze-

suwnikowe, ekrany [fotografi ka], ekrany fl uoryzujące, ekrany 

projekcyjne, ekrany radiologiczne do celów przemysłowych, 

elektrolizery, elektroniczne pióra świetlne [ekranopisy], elek-

tryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne urządze-

nia kontrolno - sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, 
epidiaskopy [rzutniki], ergometry, etui na okulary, etui na pin-
ce-nez, etui na smartfony, etui do tabletów, etykietki na towa-
rach elektroniczne, wykrywacze fałszywych monet, fi lmy 
[błony] naświetlone, fi lmy kinematografi czne naświetlone, 

fi lmy rysunkowe animowane, fi ltry [fotografi ka], fi ltry do ma-

sek do oddychania, fi ltry promieni ultrafi oletowych do foto-

grafi ki, urządzenia i przyrządy do fi zyki, suszarki do klisz foto-

grafi cznych, fotokopiarki, fotometry, urządzenia do kontroli 

frankowania, futerały na przyrządy i aparaturę fotografi czną, 

kryształy galenitu [detektory], galwanometry, gaśnice,  gazo-

metry [urządzenia pomiarowe], geodezyjne taśmy miernicze, 

gęstościomierze, głośniki, gniazdka, wtyczki i inne kontakty 

[złącza elektryczne], gogle do uprawiania sportu, gramofony, 

grodzie akumulatorów elektrycznych, gwizdki alarmowe 

ostrzegawcze, gwizdki do przywoływania psów, gwizdki sy-

gnalizacyjne, hełmy żołnierskie, hologramy, igły gramofono-

we, urządzenia do wymiany igieł  gramofonowych, induktory 

[elektryczność], inkubatory dla kultur bakteryjnych, instalacje 

elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania 

procesami przemysłowymi, instalacje tryskaczy przeciwpoża-

rowych, interfejsy komputerowe [informatyka], iskrochrony, 

kable elektryczne, kable koncentryczne, kable optyczne 

[światłowody], kable rozruchowe do silników, kalkulatory, kal-

kulatory kieszonkowe, kamery wideo zespolone z magneto-

fonem, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kapsuły 

ratunkowe przeznaczone do stosowania podczas klęsk ży-

wiołowych, karkasy dla cewek elektrycznych, zakodowane 

magnetycznie karty magnetyczne, karty magnetyczne zako-

dowane, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, 

kasety wideo, kasety wideo z grami, kaski jeździeckie, kaski 

ochronne, kaski ochronne dla uprawiania sportu, kasy reje-

strujące, katody, kątomierze [przyrządy pomiarowe], klawiatu-

ry komputerowe, klepsydry [czasomierze], koce strażackie, 

kodery magnetyczne, kodowane identyfi kacyjne bransoletki 

magnetyczne, kolektory elektryczne, koła ratunkowe, kombi-

nezony dla nurków, kombinezony ochronne dla lotników, ko-

mory dekompresyjne, komparatory, kompasy [przyrządy po-

miarowe], kompasy okrętowe, komputerowe urządzenia pe-

ryferyjne, komputery, komputery przenośne, komputery 

przenośne [podręczne], urządzenia do komunikacji  we-

wnętrznej, aparatura elektryczna do komutacji, komutatory, 

kondensatory, kondensatory elektryczne, kondensatory 

optyczne, przyrządy do kosmografi i, miarki krawieckie, kroko-

mierze [pedometry], kuwety fotografi czne, kwasomierze [are-

ometry], kwasomierze do akumulatorów, laktodensymetry, 

laktometry [mlekomierze], lampy błyskowe [fotografi a], lampy 

ciemniowe [fotografi ka], lampy elektronowe, lampy elektro-

nowe próżniowe [radio], lampy elektronowe wzmacniające, 

lampy katodowe, lampy optyczne, lampy roentgenowskie 

nie do celów medycznych, lampy wyładowcze elektryczne 

inne niż do oświetlenia, rurowe  lampy wyładowcze elek-

tryczne inne niż do oświetlenia, lasery nie do celów medycz-

nych, latarnie magiczne [aparaty projekcyjne], latarnie optycz-

ne, latarnie sygnalizacyjne, lepkościomierze, liczniki, liczniki 

gęstości osnowy, liczniki obrotów, liczydła, linijki [przyrządy 

miernicze], linki do pionów, liny do sond, logi [instrumenty 

pomiarowe], lornetki, lunety celownicze do broni palnej, lupy 

[optyka], lusterka optyczne, lustra do kontroli pracy, łańcuszki 

do okularów, łączniki elektryczne, magnesy, magnesy dekora-

cyjne, magnetofony taśmowe, magnetowidy, magnetyczne 

karty identyfi kujące, magnetyczne nośniki danych, manekiny 

do symulacji zderzeń, manekiny reanimacyjne [przyrządy dy-

daktyczne], manometry, maski do nurkowania, maski do od-

dychania inne niż do sztucznego oddychania, maski ochron-

ne, maszty do anten bezprzewodowych, maszyny księgujące, 

maszyny sumujące, materiały na przewody instalacji elek-

trycznych, meble laboratoryjne, mechanizmy do urządzeń 

uruchamianych monetami, mechanizmy do urządzeń uru-

chamianych żetonami, mechanizmy na monety lub żetony 

do włączania telewizorów, megafony, membrany [akustyka], 

membrany do aparatury naukowej, miarki [przyrządy mierni-

cze], miarki ciesielskie, miary, mierniki [przyrządy pomiarowe], 

mierniki czasu naświetlania [światłomierze], migacze [światła 

sygnalizacyjne], wyzwalacze migawek  [fotografi ka], migawki 

[fotografi ka], mikrofony, mikrometry, mikroprocesory, mikro-

skopy, mikrotomy, modemy, monitory [hardware komputero-
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wy], monitory [programy komputerowe], monitory ekranowe, 

motopompy strażackie, myszy [informatyka], nadajniki [tele-

komunikacja], nadajniki sygnałów elektronicznych, nakolanni-

ki dla robotników, napędy dyskowe [informatyka], napędy 

dysków do komputera, neony reklamowe, nici identyfi kacyj-

ne do przewodów elektrycznych, niwelatory, niwelatory [po-

ziomnice, przyrządy do ustalania linii poziomej], noniusze, 

nośniki do rejestracji dźwięku, magnetyczne  nośniki informa-

cji, optyczne nośniki informacji, nośniki płyt ciemniowych 

[fotografi ka], notesy elektroniczne, obciążenia do urządzeń 

świetlnych, obciążniki do sond, obiektywy [soczewki] [opty-

ka], obiektywy [soczewki] do astrofotografi i, obuwie zabez-

pieczające przed wypadkami, promieniowaniem i ogniem, 

obwody drukowane, ochraniacze przed udarem napięcio-

wym, ochraniacze zębów, ociekacze do suszenia prac foto-

grafi cznych [suszarki], odbiorniki [audio- i wideo], suszarki 

do odbitek fotografi cznych, odgromniki, przyrządy do po-

miaru odległości, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, 

odtwarzacze płyt kompaktowych, odważniki, odzież azbe-

stowa do ochrony przed ogniem, odzież chroniąca przed 

ogniem, odzież chroniąca przed wypadkami, napromienio-

waniem i ogniem, odzież kuloodporna, odzież przeznaczona 

do użycia w laboratoriach, przełączniki ogniwa [elektrycz-

ność], ogniwa fotoelektryczne, ogniwa galwaniczne, ogra-

niczniki [elektryczność], ogrodzenia zelektryfi kowane, oktan-

ty, okulary, okulary [optyka], okulary przeciwoślepieniowe, 

okulary przeciwsłoneczne, omomierze [omometry], oporniki 

elektryczne [rezystory], oprawki do okularów, oprawki do pin-

ce-nez, oprogramowanie komputerowe, nagrane, optyczne 

nośniki danych, optyczne włókna przewodzące promienie 

świetlne [światłowody], oscylografy, osłony azbestowe dla 

strażaków, osłony końcówek [wyjść] elektrycznych, osłony 

obiektywów [optyka], osłony przeciwodblaskowe, osłony za-

bezpieczające twarze robotników, osobiste urządzenia ste-

reofoniczne, ozonizatory [ozonatory], pamięci komputerowe, 

pamięci zewnętrzne USB, panele słoneczne do wytwarzania 

energii elektrycznej, parkometry, pasy bezpieczeństwa, inne 

niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego, 

pasy ratunkowe, peryskopy, piece do doświadczeń laborato-

ryjnych, pierścienie kalibrujące, łańcuszki do pince-nez, sznu-

reczki do pince-nez, pince-nez [binokle], piorunochrony, pi-

pety, pirometry, plandeki ratownicze, planimetry, pliki grafi cz-

ne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki muzyczne 

do ściągnięcia do telefonu komórkowego, plotery [pisaki x-y], 

płytki krzemowe [obwody scalone] półprzewodnikowe, płyty 

do akumulatorów elektrycznych, płyty fonografi czne, pochyl-

niki [eklimetry], pochyłomierze, podkładki pod myszy kompu-

terowe, podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, 

pojemniczki na szkła kontaktowe, pojemniki na płytki mikro-

skopowe, polarymetry, pomiarowe naczynia szklane, pompy 

strażackie, powłoki [osłony] kabli elektrycznych, powłoki 

do identyfi kacji przewodów elektrycznych, poziomnice, po-

ziomnice rtęciowe, półprzewodniki, prędkościomierze do po-

jazdów, probówki, procesory [centralne jednostki przetwa-

rzania], procesory tekstu, programy gier komputerowych, 

programy komputerowe [software ładowalny], programy 

komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, 

nagrane, prostowniki, prostowniki prądu, przyrządy i urządze-

nia do prób materiałowych, próżniomierze, pryzmaty [opty-

ka], przeglądarki jaj, przekaźniki elektryczne, przełączniki elek-

tryczne, przemienniki, inwertory [elektryczność], przenośne 

odtwarzacze mediów, przenośny radiowy sprzęt nadawczo-

odbiorczy, przetwornice elektryczne, przewodniki elektrycz-

ne, przewody akustyczne, przewody elektryczne, przewody 

magnetyczne, aparatura kadrująca do przezroczy, przezrocza 

[fotografi ka], ramki do przezroczy fotografi cznych, przyciski 

do dzwonków, przyrządy do pomiarów geodezyjnych, przy-

rządy do rejestrowania odległości, przyrządy do wyznaczania 

azymutu, przyrządy matematyczne, przyrządy meteorolo-

giczne, przyrządy nawigacyjne, przyrządy niwelacyjne, przy-

rządy obserwacyjne, przyrządy pomiarowe, przysłony [foto-

grafi ka], przyspieszeniomierze, publikacje elektroniczne [mo-

duły ładowalne], pulpity rozdzielcze [elektryczność], puszki 

przełącznikowe [elektryczność], radary, radia [odbiorniki ra-

diowe, radia samochodowe, radio pagery, ramiona gramofo-

nowe, ramki do przezroczy, rastry do fotograwiury, reduktory 

[elektryczność], refraktometry, refraktory, regulatory napięcia 

do pojazdów, regulatory prędkości do gramofonów, regula-

tory świateł scenicznych, rejestratory przebytej drogi [w kilo-

metrach] dla pojazdów, rejestratory przebytej drogi [w milach] 

dla pojazdów, reostaty, respiratory do fi ltrowania powietrza, 

respiratory inne niż do sztucznego oddychania, retorty, rękaw 

lotniskowy do wskazywania kierunku wiatru, rękawice azbe-

stowe do ochrony przed wypadkami, rękawice dla nurków, 

rękawice do ochrony przed promieniami rentgenowskimi 

do celów przemysłowych, rękawice do ochrony przed wy-

padkami, różdżki dla róźdżkarzy, rurki kapilarne, rzutniki 

do slajdów, sacharometry, satelity do celów naukowych, sek-

stansy, sferometry, siarkometry, siatki bezpieczeństwa, siatki 

ratunkowe, siatki zabezpieczające przed wypadkami, skanery 

[informatyka], skarpetki podgrzewane elektrycznie, przyrządy 

do mierzenia grubości skóry, przybory do pomiaru grubości 

skór wyprawionych, skrzynki akumulatorowe, skrzynki 

do przyłączy [elektryczność], skrzynki na baterie, skrzynki roz-

dzielcze [elektryczność], słuchawki na uszy, słuchawki telefo-

niczne, zestawy soczewek [wzierniki, okulary], soczewki ko-

rekcyjne [optyka], soczewki optyczne, solomierze, sonary 

[hydrolokatory], maszyny i urządzenia do sondowania, sondy 

[radarowe lub ultradźwiękowe], sondy do celów naukowo-

badawczych, spektrografy, spektroskopy, sprawdziany do po-

miarów gwintów, sprzęgacze [urządzenia przetwarzania da-

nych], sprzęgacze akustyczne, sprzęt do gaszenia ognia, 

sprzęt komputerowy, sprzęt radiotelefoniczny, stacje taśm 

magnetycznych dla komputerów, statki pożarnicze, statywy 

do aparatów fotografi cznych, stereoskopy, stojaki do retort, 

stoliki miernicze [przyrządy geodezyjne], styki elektryczne, 

suszarki klisz [fotografi a], suwaki logarytmiczne, suwmiarki, 

suwmiarki, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, sygnały 

mgłowe niewybuchowe, symulatory do sterowania i kontroli 

pojazdów, syreny, szafki na głośniki, szafy grające, szafy roz-

dzielcze [elektryczność], szkła kontaktowe, szkła optyczne, 

szkło optyczne, szkło pokryte powłoką przewodzącą elek-

tryczność, sznureczki do okularów, szpule [fotografi ka], szyldy 

[znaki] mechaniczne, szyldy [znaki] świecące, ściemniacze 

światła [regulatory], elektryczne, śruby mikrometryczne do in-

strumentów optycznych, światła błyskowe [sygnały świetlne], 

tablice ogłoszeń elektroniczne, tablice połączeń, tablice roz-

dzielcze [elektryczność], tablice sterownicze [elektryczność], 

tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, tace labo-

ratoryjne, tachometry, taksometry, taktomierze [metronomy], 

tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania 

wypadkom drogowym, taśmy do czyszczenia głowic [nagry-

wanie], taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, 

przyrządy rozmagnesowujące do taśm magnetycznych, ta-

śmy wideo, telefoniczne urządzenia nadawcze, telefony bez-

przewodowe, telefony komórkowe, telefony przenośne, tele-

grafy [aparaty], telekopiarki, teleskopy, teodolity, termometry 

nie do celów medycznych, termostaty, termostaty do pojaz-

dów, totalizatory, transformatory elektryczne, transformatory 

podnoszące napięcie, translatory elektroniczne kieszonkowe, 

transpondery, tranzystory [elektronika], tratwy ratunkowe, 

triody napięciowe, trójkąty ostrzegające o niesprawnym sa-

mochodzie, trójnogi do aparatów fotografi cznych, trzepaczki 

strażackie, tuby do głośników, tuby głosowe, tuleje złączowe 
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do kabli elektrycznych, tworniki [elektryczność], tyczki, łaty 

[przyrządy pomiarowe], tygle [laboratoryjne], tygle probier-

cze do kupelacji [laboratoryjne], ubiory chroniące przed 

ogniem, uchwyty do telefonów komórkowych, układy scalo-

ne, urynometry, urządzenia anty interferencyjne [elektrycz-

ność], urządzenia diagnostyczne - nie do celów medycznych, 

urządzenia do analizy inne niż do celów medycznych, urzą-

dzenia do analizy gazu, urządzenia do analizy żywności., urzą-

dzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, urzą-

dzenia do cięcia fi lmów, urządzenia do czyszczenia płyt fono-

grafi cznych, urządzenia do czyszczenia płyt gramofonowych, 

urządzenia do destylacji do badań laboratoryjnych, urządze-

nia do fakturowania, urządzenia do fermentacji [urządzenia 

laboratoryjne], urządzenia do fotokopiowania, urządzenia 

do fototelegrafi i, urządzenia do głosowania, urządzenia do ka-

todowania używane przy zabezpieczaniu przed korozją, 

urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia do kon-

troli stemplowania korespondencji pocztowej, urządzenia 

do liczenia i sortowania pieniędzy, urządzenia do ładowania 

akumulatorów elektrycznych, urządzenia do montażu fi lmów 

kinematografi cznych, urządzenia do nabłyszczania odbitek 

fotografi cznych, urządzenia do namierzania dźwięku [sono-

metry], urządzenia do nauczania, urządzenia do nawigacji 

satelitarnej, urządzenia do ochrony osobistej przed wypadka-

mi, urządzenia do oddychania inne niż do sztucznego oddy-

chania, urządzenia do oddychania pod wodą, urządzenia 

do odtwarzania dźwięku, urządzenia do pomiarów precyzyj-

nych, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia do pomia-

ru prędkości [fotografi ka], urządzenia do powiększania [foto-

grafi a], urządzenia do przelewania, przepompowania tlenu, 

urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do reje-

strowania dźwięku, urządzenia do rejestrowania przebiegu 

zjawisk czasowych, urządzenia do rozmagnesowywania taśm 

magnetycznych, urządzenia do rysowania wykrojów krawiec-

kich, urządzenia do stereoskopii, urządzenia do sterowania 

i kontroli bojlerów, urządzenia do suszenia odbitek fotogra-

fi cznych, urządzenia do sygnalizacji morskiej, urządzenia 

do ważenia, urządzenia do wyważania, urządzenia do zapew-

nienia bezpieczeństwa w ruchu kolejowym, urządzenia elek-

trodynamiczne do zdalnego sterowania, urządzenia elektro-

dynamiczne do zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowy-

mi, urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu, urządzenia 

GPS, urządzenia heliografi czne, urządzenia i instalacje do wy-

twarzania promieni rentgenowskich do celów innych niż me-

dyczne, urządzenia i przyrządy do ważenia, urządzenia i przy-

rządy do żeglugi morskiej, urządzenia i przyrządy geodezyj-

ne, urządzenia i przyrządy optyczne, urządzenia i sprzęt dla 

ratownictwa, urządzenia jonizujące nie do powietrza i wody, 

urządzenia kadrujące do przezroczy, urządzenia nawigacyjne 

dla pojazdów [komputery pokładowe], urządzenia podpo-

wiadające dla prezenterów telewizyjnych [sufl er telewizyjny, 

prompter], urządzenia pomiarowe, urządzenia projekcyjne, 

urządzenia radiologiczne do celów przemysłowych, urządze-

nia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, urządzenia wysokiej 

częstotliwości, urządzenia zabezpieczające przed promienio-

waniem nie do celów medycznych, urządzenia zawierające 

wizjery optyczne, urządzenia zdalnego sterowania, wagi, 

wagi do listów, wagi laboratoryjne, wagi pomostowe, wali-

zeczki z przyborami do autopsji [badania mikroskopowe], wa-

riometry, węże gaśnicze, wideofony, wilgotnościomierze, wi-

rówki laboratoryjne, wizjery do drzwi [judasze], woltomierze, 

wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], wskaźniki ciśnienia 

w zaworach, wskaźniki elektroniczne emitujące światło, 

wskaźniki ilości, wskaźniki nachylenia [spadku], wskaźniki po-

ziomu wody, wskaźniki prędkości, wskaźniki strat elektrycz-

nych, wskaźniki temperatury, wtyczki, gniazdka i inne kontak-

ty [złącza elektryczne], wyjścia bezpieczeństwa, wykrywacze 

[detektory], wykrywacze dymu, wykrywacze przedmiotów 

metalowych stosowane w przemyśle lub wojsku, wyłączniki 

samoczynne, wyłączniki zdalnie sterowane, wyroby optycz-

ne, wysokościomierze, wyzwalacze migawek [fotografi a], 

wzmacniacze, wzorniki [przyrządy pomiarowe], zaciski 

do nosa dla nurków i pływaków, zaciski przewodów [elek-

tryczność], zamki elektryczne, zatyczki do uszu do nurkowa-

nia, zawory elektromagnetyczne [przełączniki elektromagne-

tyczne], zawory elektromagnetyczne [przełączniki],aparatura 

elektrodynamiczna do zdalnego sterowania sygnałami, apa-

ratura elektrodynamiczna do zdalnego sterowania zwrotnica-

mi kolejowymi, zdjęcia rentgenowskie inne niż do celów me-

dycznych, naświetlone fi lmy do zdjęć roentgenowskich zega-

ry kontrolne [czasomierze rejestrujące], zelektryfi kowane szy-

ny do zawieszania refl ektorów punktowych, zespoły nadaw-

cze [telekomunikacja], zestawy głośnomówiące do telefonów, 

złącza [elektryczność], złącza do przewodów elektrycznych, 

złącza elektryczne, złączki [elektryczność], znaki cyfrowe, zna-

ki drogowe świecące lub mechaniczne, znaki nawigacyjne 

świetlne, 38 agencje informacyjne, agencje prasowe, udo-

stępnianie internetu dla forum dyskusyjnego, informacja o te-

lekomunikacji, komunikacja radiowa, komunikacja za pośred-

nictwem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednic-

twem telefonów komórkowych, łączność poprzez terminale 

komputerowe, łączność telefoniczna, łączność telegrafi czna, 

nadawanie bezprzewodowe, obsługa telekonferencji, poczta 

elektroniczna, przekazywanie on-line kartek z życzeniami, 

przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej i ob-

razowej za pomocą komputera, przesyłanie telegramów, 

przesyłanie telekopii, przydzielanie dostępu do baz danych, 

przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług zwią-

zanych z telezakupami, transfer strumieniowy danych, trans-

misja plików cyfrowych, transmisja poprzez telewizję kablo-

wą, transmisja programów radiowych, transmisja programów 

telewizyjnych, transmisja satelitarna, udostępnianie połącze-

nia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem tele-

komunikacji, usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunika-

cja], usługi poczty głosowej, usługi telefoniczne, usługi tele-

grafi czne, usługi teleksowe, usługi związane z ustalaniem tras 

połączeń i połączeń dla telekomunikacji, wypożyczanie czasu 

dostępu do światowej sieci komputerowej, wypożyczanie 

modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urzą-

dzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń 

do telekopiowania, wypożyczanie urządzeń telekomunika-

cyjnych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci kompute-

rowych, zlecenia przywoławcze [radio, telefon lub inne środki 

łączności elektronicznej], 42 akwanautyka (eksploracja pod-

wodna), analizy chemiczne, analizy dla eksploatacji pokładów 

roponośnych, analizy pisma ręcznego [grafologia], analizy 

systemów komputerowych, analizy wody, usługi artystów 

grafi ków, badania bakteriologiczne, badania biologiczne, ba-

dania chemiczne, badania techniczne, badania w dziedzinie 

fi zyki, badania w dziedzinie kosmetyki, badania w dziedzinie 

mechaniki, badania w zakresie ochrony środowiska natural-

nego, prace badawczo-rozwojowe [dla osób trzecich], usługi 

dla chemii, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradz-

two architektoniczne, doradztwo w zakresie oprogramowa-

nia komputerowego, doradztwo w zakresie planowania zuży-

cia energii, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju 

sprzętu komputerowego, dostarczanie [opracowywanie] wy-

szukiwarek internetowych, ocena jakości drewno na pniu, 

ekspertyzy pól naftowych, ekspertyzy geologiczne, elektro-

niczna konwersja danych lub programów, badania geologicz-

ne, ekspertyzy geologiczne, poszukiwania geologiczne, in-

stalacje oprogramowania komputerowego, inżynieria tech-

niczna, kalibrowanie, cechowanie [pomiary], programowanie 

komputerów, projektowanie systemów komputerowych, wy-
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pożyczanie komputerów, konserwacja oprogramowania 

komputerowego, kontrola jakości, konwersja danych lub do-

kumentów na formę elektroniczną, usługi świadczone przez 

laboratoria naukowe, miernictwo, monitoring systemów 

komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, ocena jako-

ści drewna na pniu, ocena jakości wełny, usługi komputerowe 

w zakresie ochrony antywirusowej, odzyskiwanie danych 

komputerowych, opracowywanie projektów technicznych, 

aktualizacja oprogramowania komputerowego, instalacje 

oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramo-

wania komputerowego, planowanie urbanistyczne, progno-

zowanie pogody, pomiary geodezyjne, poszukiwania geolo-

giczne, poszukiwania ropy naftowej, powielanie oprogramo-

wania komputerowego, prognozowanie pogody, usługi 

związane z prognozy meteorologicznymi, projektowanie bu-

dynków, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie opa-

kowań, projektowanie oprogramowania komputerowego, 

projektowanie systemów komputerowych, rozsiewanie środ-

ków chemicznych w chmurach w celu wywołania deszczu, 

stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, stylizacja [wzornic-

two przemysłowe], kontrola szybów naftowych, testowanie 

tekstyliów, testowanie materiałów, testowanie pojazdów, 

tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trze-

cich, udostępnianie informacji naukowej i doradztwa w za-

kresie kompensacji emisji dwutlenku węgla, udostępnianie 

miejsca na serwerach [strony internetowe], usługi architekto-

niczne, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi do-

radcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi dorad-

cze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi pod-

miotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi pro-

jektantów mody, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie 

oprogramowania komputerowego, wypożyczanie serwerów 

[hosting], wzornictwo przemysłowe.

(210) 459875 (220) 2016 08 03

(731) WENTA ELŻBIETA CUKIERNIA E.M. WENTA, 

Wejherowo

(540) LODY BURSZTYNOWE

(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 dese-

rów, 35 usługi importowo - eksportowe, usługi prowadzenia 

sprzedaży w hurtowniach, sklepach, cukierniach, lodziar-

niach oraz za pośrednictwem strony internetowej następują-

cych towarów: lody spożywcze, usługi marketingowe, usługi 

reklamowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamo-

wych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja i obsługa wy-

staw i targów w celach handlowych i reklamowych wyżej 

wymienione usługi w odniesieniu do lodów.

(210) 459904 (220) 2016 08 03

(731) SKOPIŃSKA-PIĘTA DARIA  ZOOKSY PRODUCENT 

SKARPET, Łowicz

(540) ZOOKSY

(531) 26.01.01, 27.05.01

(510), (511) 25 produkcja i sprzedaż skarpetek sportowych, 

produkcja i sprzedaż skarpetek męskich, produkcja i sprzedaż 

skarpetek damskich, produkcja i sprzedaż skarpetek antypo-

ślizgowych, projektowanie i sprzedaż skarpetek dziecięcych, 

skarpetki, 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, 40 sito-

druk, 42 projektowanie opakowań, projektowanie wizualne, 

projektowanie broszur, projektowanie mody, projektowanie 

wzorów, projektowanie i projektowanie grafi czne do two-

rzenia stron www w Internecie, projektowanie użytkowe 

i artystyczne.

(210) 460345 (220) 2016 08 16

(731) EKO-VIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź

(540) YAYO

(510), (511) 12 przyczepy do pojazdów, przyczepy 

kempingowe.

(210) 460618 (220) 2016 08 23

(731) RESCANTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobrzechów

(540) RESCANTE

(510), (511) 41 prowadzenie zajęć sportowych i edukacyj-

nych dla osób w podeszłym wieku, chorych oraz niepełno-

sprawnych, 43 tymczasowe zakwaterowanie, udostępnianie 

zakwaterowania tymczasowego, usługi w zakresie zakwate-

rowania na pobyt czasowy, usługi w zakresie zakwaterowania 

na pobyt czasowy, wynajmowanie kwater, wynajmowanie 

pomieszczeń na pobyt czasowy, zakwaterowanie na pobyt 

czasowy, zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, 

zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, prowadze-

nie prywatnych hoteli i pensjonatów, usługi zaopatrzenia 

w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna z własnym 

zapleczem, produktami i transportem, 44 usługi w zakresie: 

opieki zdrowotnej dla ludzi, specjalistycznej i podstawowej 

opieki zdrowotnej, prowadzenia hospicjów i zakładów opie-

kuńczo-leczniczych, położnictwa, pielęgniarstwa, masażu, 

optyki, medycznej działalności laboratoryjnej i diagnostycz-

nej, pomocy medycznej, farmakologii, poradnictwa psycho-

logicznego, rehabilitacji leczniczej, opieki sanatoryjnej, pro-

wadzenia prywatnych szpitali, prowadzenia prywatnych do-

mów opieki dla osób w podeszłym wieku, chorych oraz nie-

pełnosprawnych, pomocy społecznej z zakwaterowaniem 

dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, 

pomocy społecznej bez zakwaterowania dla osób w pode-

szłym wieku i osób niepełnosprawnych, higieny i pielęgnacji 

urody ludzi.

(210) 460634 (220) 2016 08 23

(731) GOLD FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków

(540) GOLD nieruchomości DORADCY RYNKU 

MIESZKANIOWEGO

(531) 26.01.05, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

(210) 460654 (220) 2016 08 24

(731) FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin

(540) Pszczółka Słoneczne

(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, cukierki, wyro-

by czekoladowe, czekoladki, praliny, batony, ciastka.
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(210) 460985 (220) 2016 09 01

(731) BURCZYK  ANDRZEJ DÖNER KING, Zblewo

(540) DÖNER KING KEBAB

(531) 24.09.02, 24.09.09, 27.05.01

(510), (511) 29 mięso, drób, ekstrakty mięsne, wyroby mię-

sne typu „kebab”, wyroby mięsne smażone i pieczone, wy-

roby mięsne mrożone, warzywa, owoce, majonez, ketchup, 

frytki karbowane i proste, paluszki serowe, produkty mrożo-

ne ziemniaczane, produkty z nabiałem, 30 produkty mączne, 

sosy do mięs, dressingi, pity, tortille, 40 przetwarzanie i kon-

serwowanie mięsa, przetwarzanie i konserwowanie drobiu, 

43 przygotowywanie żywności i napojów do konsumpcji, 

usługi w zakresie prowadzenia barów, pizzerii, restauracji, 

kawiarni, usługi w zakresie przygotowywania dań i napojów 

na zamówienie oraz ich dostawa.

(210) 460998 (220) 2016 09 01

(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) T & R

(531) 27.05.01

(510), (511) 9 okulary przeciwsłoneczne i etui na okulary, 

14 biżuteria, zegarki, 18 parasole i parasolki, walizy, torby 

podróżne, torby, walizki, torebki, portfele, portmonetki, sa-

kiewki, teczki i aktówki, tornistry szkolne, saszetki biodrowe, 

plecaki, etui na karty, dokumenty i klucze, futerały na doku-

menty, kosmetyczki i kuferki kosmetyczne, paski, pokrowce, 

25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 461140 (220) 2016 09 05

(731) PROFPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stary Węgrzynów

(540) P PROFPLAST

(531) 27.01.01, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 6 ceramiczne izolatory elektryczne, dielektry-

ki, elektryczne izolatory, izolatory do elektrycznych prze-

wodów, izolatory do kabli elektrycznych, izolatory do kabli, 

izolatory do przewodów elektrycznych, izolatory elektrycz-

ne, izolatory wykonane z cementu włóknistego, izolatory 

wysokonapięciowe, izolatory, konstrukcje niemetalowe 

do pochłaniania hałasu, płyty dźwiękochłonne do sufi tów, 

profi le uszczelniające niemetalowe, profi le z gumy do użyt-

ku w produkcji, wełna z surowego włókna szklanego, weł-

na z surowych włókien skalnych, wełna z surowych włókien 

węglowych, 9 ogrodzenia zelektryfi kowane, 11 elektrosta-

tyczne fi ltry powietrza, fi ltry do oczyszczania powietrza, 

fi ltry powietrza do celów przemysłowych, fi ltry powietrza 

do instalacji przemysłowych, fi ltry powietrza do urządzeń kli-

matyzacyjnych, fi ltry powietrza do użytku domowego, fi ltry 

powietrza, 17 aluminiowe profi le do użytku w urządzeniach 

do wyświetlania lub informacyjnych, drzwiowe ościeżnice 

metalowe, metalowe materiały na ogrodzenia, metalowe 

ogrodzenia druciane, metalowe ogrodzenia łańcuchowe, 

metalowe ogrodzenia stosowane w pomieszczeniach, me-

talowe okiennice wykonane z listewek, metalowe ościeżnice 

do drzwi, metalowe ościeżnice drzwi do chłodni, metalowe 

ościeżnice okienne, metalowe profi le odwadniające, metalo-

we profi le wyciskane, metalowe profi le, ogrodzenia balkono-

we, ogrodzenia metalowe, ogrodzenia z drutu, ogrodzenia 

z metali nieszlachetnych, okiennice metalowe, okiennice 

ochronne, ościeżnice metalowe, profi le aluminiowe, profi le 

metalowe do celów termoizolacyjnych, profi le metalowe 

do użytku w budownictwie, profi le metalowe, profi le z me-

talu na drzwi, termoizolacyjne profi le metalowe, wewnętrz-

ne okiennice metalowe, 19 drewniane ościeżnice drzwio-

we, drewniane profi le, drzwiowe ościeżnice niemetalowe, 

niemetalowe listwy dekoracyjne, niemetalowe ościeżnice 

do drzwi, niemetalowe ościeżnice do okien, niemetalowe 

zewnętrzne okiennice do budynków, ograniczenia z siatki 

plecionej, niemetalowej, ogrodzenia (płoty) graniczne z ma-

teriałów niemetalowych, ogrodzenia balkonowe, ogrodzenia 

niemetalowe, ogrodzenia z laminowanego szkła, ogrodze-

nia z tworzyw sztucznych, okiennice drewniane, okiennice 

niemetalowe do okien, okiennice niemetalowe, okiennice 

szczeblinowe, okiennice wewnętrzne, niemetalowe, okienni-

ce wykonane z materiałów niemetalowych, okiennice z two-

rzyw sztucznych, profi le drewniane, profi le niemetalowe dla 

budownictwa, profi le niemetalowe do budownictwa, pro-

fi le niemetalowe do gzymsów, profi le panelowe z materia-

łów niemetalowych, profi le pokładowe, nie z metalu, szyny 

na ogrodzenia.

(210) 461141 (220) 2016 09 05

(731) PROFPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stary Węgrzynów

(540) PROFPLAST

(510), (511) 6 ceramiczne izolatory elektryczne, dielektry-

ki, elektryczne izolatory, izolatory do elektrycznych prze-

wodów, izolatory do kabli elektrycznych, izolatory do kabli, 

izolatory do przewodów elektrycznych, izolatory elektrycz-

ne, izolatory wykonane z cementu włóknistego, izolatory 

wysokonapięciowe, izolatory, konstrukcje niemetalowe 

do pochłaniania hałasu, płyty dźwiękochłonne do sufi tów, 

profi le uszczelniające niemetalowe, profi le z gumy do użyt-

ku w produkcji, wełna z surowego włókna szklanego, weł-

na z surowych włókien skalnych, wełna z surowych włókien 

węglowych, 9 ogrodzenia zelektryfi kowane, 11 elektrosta-

tyczne fi ltry powietrza, fi ltry do oczyszczania powietrza, 

fi ltry powietrza do celów przemysłowych, fi ltry powietrza 

do instalacji przemysłowych, fi ltry powietrza do urządzeń kli-

matyzacyjnych, fi ltry powietrza do użytku domowego, fi ltry 

powietrza, 17 aluminiowe profi le do użytku w urządzeniach 

do wyświetlania lub informacyjnych, drzwiowe ościeżnice 

metalowe, metalowe materiały na ogrodzenia, metalowe 

ogrodzenia druciane, metalowe ogrodzenia łańcuchowe, 

metalowe ogrodzenia stosowane w pomieszczeniach, me-

talowe okiennice wykonane z listewek, metalowe ościeżnice 

do drzwi, metalowe ościeżnice drzwi do chłodni, metalowe 

ościeżnice okienne, metalowe profi le odwadniające, metalo-

we profi le wyciskane, metalowe profi le, ogrodzenia balkono-

we, ogrodzenia metalowe, ogrodzenia z drutu, ogrodzenia 

z metali nieszlachetnych, okiennice metalowe, okiennice 

ochronne, ościeżnice metalowe, profi le aluminiowe, profi le 
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metalowe do celów termoizolacyjnych, profi le metalowe 

do użytku w budownictwie, profi le metalowe, profi le z me-

talu na drzwi, termoizolacyjne profi le metalowe, wewnętrz-

ne okiennice metalowe, 19 drewniane ościeżnice drzwio-

we, drewniane profi le, drzwiowe ościeżnice niemetalowe, 

niemetalowe listwy dekoracyjne, niemetalowe ościeżnice 

do drzwi, niemetalowe ościeżnice do okien, niemetalowe 

zewnętrzne okiennice do budynków, ograniczenia z siatki 

plecionej, niemetalowej, ogrodzenia (płoty) graniczne z ma-

teriałów niemetalowych, ogrodzenia balkonowe, ogrodzenia 

niemetalowe, ogrodzenia z laminowanego szkła, ogrodze-

nia z tworzyw sztucznych, okiennice drewniane, okiennice 

niemetalowe do okien, okiennice niemetalowe, okiennice 

szczeblinowe, okiennice wewnętrzne, niemetalowe, okienni-

ce wykonane z materiałów niemetalowych, okiennice z two-

rzyw sztucznych, profi le drewniane, profi le niemetalowe dla 

budownictwa, profi le niemetalowe do budownictwa, pro-

fi le niemetalowe do gzymsów, profi le panelowe z materia-

łów niemetalowych, profi le pokładowe, nie z metalu, szyny 

na ogrodzenia.

(210) 461164 (220) 2016 09 06

(731) MIKULA BARTŁOMIEJ LEDLIVE, Stalowa Wola

(540) LEDLIVE

(510), (511) 9 telebimy, ekrany ledowe, anteny, urządzenia 

telewizyjne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, diody 

świecące, ekrany projekcyjne, ekrany fl uoryzujące, hologra-

my, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesa-

mi przemysłowymi, karty z układem scalonym i mikropro-

cesorem,  kolektory elektryczne, komputerowe urządzenia 

peryferyjne, komputery, urządzenia do wyświetlania obrazu 

i emisji dźwięku, lampy optyczne,  mikroprocesory, monitory, 

monitory (hardware komputerowy), monitory ekranowe, na-

dajniki sygnałów elektronicznych, neony reklamowe, odbior-

niki (audio i video), oprogramowanie komputerowe, proceso-

ry, programy komputerowe (software ładowalny), programy 

sterujące ekranami ledowymi, sprzęt komputerowy, sygna-

lizatory świetlne, elektroniczne tablice ogłoszeń, wskaźniki 

elektroniczne emitujące światło, urządzenia do zdalnego ste-

rowania sygnałami ekranów ledowych, znaki drogowe świe-

cące, znaki cyfrowe, diody świecące [led], wskaźniki z diodą 

elektroluminescencyjną, wskaźniki elektroniczne emitujące 

światło, wskaźniki ilości, optyczna aparatura komunikacyjna, 

ekrany wideo, tranzystory [elektronika], światła błyskowe [sy-

gnały świetlne], latarnie sygnalizacyjne, znaki świecące, urzą-

dzenia do sygnalizacji morskiej, tablice sygnalizacyjne, świetl-

ne lub mechaniczne, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, 

elektroniczne tablice wyświetlające, sygnalizacja świetlna 

[aparatura sygnalizacyjna], 35 agencje reklamowe, dekoracja 

wystaw sklepowych, badania rynku, doradztwo w zakresie 

organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,  

wyświetlanie reklam, emisja reklam, dystrybucja materiałów 

reklamowych, impresariat w działalności artystycznej, roz-

powszechnianie ogłoszeń reklamowych, pokazy towarów, 

publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, reklama 

telewizyjna, wynajem elektronicznych tablic reklamowych, 

rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszech-

nianie ogłoszeń reklamowych,  prowadzenie kampanii re-

klamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, wyna-

jem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 

wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie 

przestrzeni reklamowej, usługi doradcze w kampaniach re-

klamowych na telebimach, 41 wynajem ekranów ledowych, 

wynajem telebimów.

(210) 461981 (220) 2016 09 26

(731) ZEMAN MACIEJ ART ZONE, Łomianki

(540) art zone

(531) 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 35 reklama zewnętrzna, reklama banerowa, re-

klama w czasopismach, broszurach i gazetach, usługi agen-

cji modelek i modeli związane z reklamą, usługi w zakresie 

tworzenia marki (reklama i promocja), dekoracja wystaw skle-

powych, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku 

z drukami, w szczególności gazet, katalogów, ulotek, plaka-

tów i innych materiałów drukowanych, projektowanie ma-

teriałów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych 

i reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingo-

wych i promocyjnych, w szczególności ulotek, prospektów, 

materiałów drukowanych, próbek .

(210) 462715 (220) 2016 10 14

(731) SARE SPÓŁKA AKCYJNA, Rybnik

(540) SARE

(531) 20.05.13, 24.15.15, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 9 dane na nośnikach magnetycznych, optycz-

nych, interfejsy, programy komputerowe (software) ładowal-

ne, programy komputerowe nagrane, komputerowe progra-

my sterujące, 35 usługi reklamowe i promocyjne, produkcja 

reklam, animacje i wizualizacje komputerowe, prowadzenie 

kampanii reklamowych na rzecz osób trzecich, usługi mar-

ketingowe, usługi informatyczne w zakresie produkcji inter-

netowych reklam i ogłoszeń, stron portali internetowych, 

rozpowszechnianie informacji i ogłoszeń reklamowych 

w sieciach teleinformatycznych usługi w zakresie kompilacji 

informacji do komputerowych baz danych, systematyza-

cja informacji w komputerowych bazach danych, 38 usługi 

komputerowego przesyłania danych i obrazów, komunikacji 

radiowej, telefonicznej i telewizyjnej, poczty elektronicznej, 

przekazu satelitarnego, przekazu danych, obrazów i informa-

cji na nośnikach cyfrowych, magnetycznych i optycznych, 

telewizji kablowej.

(210) 462824 (220) 2016 10 17

(731) BAFIA ANITA F.H.U. U BAFII, Poronin

(540) Śliwowica Góralska
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(531) 02.01.04, 03.04.11, 25.01.01, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.15, 

06.01.02

(510), (511) 33 wyroby i napoje alkoholowe, napoje alkoho-

lowe, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.

(210) 463047 (220) 2016 10 24

(731) AXXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Myconafi ne Terbinafi num 250 mg, tabletki AXXON

(531) 09.01.17, 09.01.18, 27.05.01, 29.01.14, 26.04.02, 26.04.17

(510), (511) 3 kosmetyki, 5 leki, suplementy diety dla ludzi, 

preparaty medyczne zawarte w tej klasie.

(210) 463180 (220) 2016 10 26

(731) BANACHOWSKA KROMKA MONIKA, Gdańsk

(540) KROMKA

(531) 26.01.01, 27.05.01, 27.05.24

(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mię-

sne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce 

i warzywa, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, 

napoje mleczne lub z przewagą mleka, kefi r, jogurt, napoje 

jogurtowe, bita śmietana, ser, wędliny, kiełbasy, fl aki, pasz-

tety, krokiety, kiełbaski w cieście, sałatki warzywne, sałatki 

owocowe, zupy, buliony, galaretki owocowe inne niż słody-

cze, przekąski na bazie owoców, galaretki jadalne, galarety 

mięsne, żywność przygotowywana z ryb, potrawy rybne, 

placki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, 30 kawa, herba-

ta, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka 

i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, 

lody, miód, melasa, syropy, drożdże, proszek do pieczenia, 

sól, musztarda, ocet, sosy, przyprawy, lód, czekolada, napoje 

na bazie czekolady, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje 

na bazie kakao, napoje kakaowe z mlekiem, napoje na bazie 

kawy, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie herbaty, 

kasze spożywcze, kukurydza prażona, preparaty zbożowe, 

płatki kukurydziane, płatki owsiane, potrawy na bazie mąki, 

kanapki, bułki, ciasta, ciasta mączne, makarony spożywcze, 

chipsy (produkty zbożowe), pizze, spaghetti, kluski, placki, 

produkty żywnościowe ze skrobi, muesli, pierogi, pierożki 

ravioli, paszteciki, mięso zapiekane w cieście, sajgonki, prze-

kąski ryżowe, przekąski zbożowe, tabule, tako, tarty z nadzie-

niem z jajek, sera, boczku, itp., tarty z owocami, sushi, kapary, 

sosy do sałatek, sosy mięsne, sosy do polewania deserów, 

galaretki owocowe (słodycze), 43 usługi zaopatrzenia w żyw-

ność i napoje, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, kafeterie, 

restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, obsługa 

gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-

portem, wynajmowanie sal na posiedzenia.

(210) 463201 (220) 2016 10 27

(731) Unilab, LP, Rockville, US

(540) Mivago

(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, 

witaminy, minerały zawarte w tej klasie, mineralne dodatki 

do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, prepa-

raty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne 

środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty zioło-

we, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, środki bakteriobójcze 

i preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i wetery-

naryjnych, produkty biologiczne do celów medycznych lub 

weterynaryjnych, szczepionki, surowice, produkty krwiopo-

chodne, produkty biotechnologiczne, preparaty farmaceu-

tyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, 

środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żyw-

ność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne 

do celów medycznych, środki odkażające, produkty wetery-

naryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk me-

dycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, 

czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczni-

czych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, 

napary lecznicze, leki wzmacniające, materiały, bandaże, 

plastry opatrunkowe, implanty chirurgiczne, aerozole chło-

dzące do celów medycznych, preparaty bakteryjne do ce-

lów medycznych, balsamy do użytku medycznego, biolo-

giczne kultury tkankowe do celów medycznych, chusteczki 

do celów medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów 

medycznych, gąbka do ran, kompresy, plastry samoprzylep-

ne, plastry do celów medycznych, 10 bransolety do celów 

medycznych, rozpylacze do aerozoli do celów medycznych, 

aparatura do analizy do celów medycznych, aplikatory pi-

gułek, aplikatory bandaży, aplikatory do leków, aplikatory 

do preparatów antyseptycznych, aplikatory do preparatów 

farmaceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryj-

nych, ręczne spraye do celów medycznych, spraye [aerozole] 

do celów medycznych, inhalatory, inhalatory tlenowe do ce-

lów medycznych, bandaże elastyczne, bandaże gipsowe, bu-

telki dla niemowląt, smoczki do butelek dla niemowląt, za-

mknięcia do butelek dla niemowląt, gorsety do celów leczni-

czych, gryzaki dla ząbkujących dzieci, igły co celów medycz-

nych, inkubatory dla noworodków, inkubatory medyczne, 

irygatory do celów medycznych, irygatory do wstrzykiwań, 

butelki do karmienia, kompresory stosowane w chirurgii, 

lekarskie przyborniki, łyżki do leków, pojemniki do apliko-

wania leków, nici chirurgiczne, opaski gipsowe, opaski pod-

trzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski, bandaże 

przepuklinowe, poduszki do celów leczniczych, przyborniki 

na instrumenty medyczne, rozpylacze do celów leczniczych, 

smoczki, smoczki do butelek do karmienia, smoczki dziecię-

ce, strzykawki do celów medycznych, strzykawki do cewki 

moczowej, strzykawki do użytku medycznego, strzykawki 

do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopo-

chwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki do czyszczenia 

języka, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, środki an-

tykoncepcyjne niechemiczne, termoelektryczne kompresy 

stosowane w chirurgii, termometry do celów medycznych, 

zamknięcia do butelek do karmienia, igły do zszywania, ma-

teriały do zszywania, kremy o statusie wyrobu medycznego, 

terapeutyczne plastry, okłady .
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(210) 463205 (220) 2016 10 27

(731) OAK DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) OAK DEVELOPMENT

(510), (511) 36 usługi agencji pośrednictwa w handlu nieru-

chomościami i wynajmu nieruchomości, usługi doradztwa 

w sprawach fi nansowych, pozyskiwanie środków fi nanso-

wych, usługi inwestycyjne ze środków własnych i powie-

rzonych dotyczące nieruchomości, usługi developerskie 

dotyczące organizacji etapów inwestycji w zakresie pozyski-

wania nieruchomości, pozyskiwanie środków fi nansowych, 

wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego, admi-

nistrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sporządzanie 

umów najmu, usługi w zakresie ubezpieczeń, usługi w za-

kresie wyceny nieruchomości, wynajmowanie powierzchni 

biurowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomo-

ściami, sprzedaż hurtowa i detaliczna nieruchomości z ryn-

ku wtórnego i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem 

Internetu nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, 

pośrednictwo w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz 

gruntów, 37 usługi budowlane, usługi doradztwa budow-

lanego, budowa domów wielo oraz jednorodzinnych, usłu-

gi budowlane dotyczące infrastruktury technicznej, prace 

remontowe, prace konserwacyjne, prace wykończeniowe, 

usługi budowlane instalacyjne, usługi informacji oraz nadzo-

ru budowlanego, instalowanie i naprawa urządzeń klimaty-

zacyjnych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 

tynkowanie, malowanie, uszczelnianie budynków, zabezpie-

czanie budynków przed wilgocią, asfaltowanie, układanie 

nawierzchni dróg, instalowanie i naprawa urządzeń przeciw-

włamaniowych, usługi generalnego wykonawcy i inwestora 

zastępczego robót budowlanych, usługi w zakresie obsługi 

i napraw pojazdów mechanicznych, pojazdów samocho-

dowych, usługi wulkanizacyjne, usługi mycia i czyszczenia 

pojazdów samochodowych, usługi regeneracji pojazdów 

mechanicznych oraz części zamiennych do tych pojazdów, 

42 usługi projektowania budynków, usługi projektowania in-

stalacji sanitarnych i elektrycznych, architektura krajobrazu, 

projektowanie terenów zielonych, zieleńców i parków, usługi 

polegające na projektowaniu wzornictwa przemysłowego, 

usługi polegające na aranżacji wystroju wnętrz i dekorowa-

nia wnętrz, badania, opinie, ekspertyzy i analizy techniczne 

w zakresie budownictwa, pomiary gruntu, badania, eksper-

tyzy i pomiary geologiczne, pomiary geodezyjne, pomiary 

inwentaryzacyjne budowlane, usługi doradztwo w zakresie 

ochrony środowiska, usługi opracowywania projektów tech-

nicznych związanych z ochroną środowiska, usługi w zakre-

sie planowania urbanistycznego.

(210) 463206 (220) 2016 10 27

(731) OAK DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) OAK DEVELOPMENT

(531) 05.03.02, 05.03.14, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13

(510), (511) 36 usługi agencji pośrednictwa w handlu nieru-

chomościami i wynajmu nieruchomości, usługi doradztwa 

w sprawach fi nansowych, pozyskiwanie środków fi nanso-

wych, usługi inwestycyjne ze środków własnych i powie-

rzonych dotyczące nieruchomości, usługi developerskie 

dotyczące organizacji etapów inwestycji w zakresie pozyski-

wania nieruchomości, pozyskiwanie środków fi nansowych, 

wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego, admi-

nistrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sporządzanie 

umów najmu, usługi w zakresie ubezpieczeń, usługi w za-

kresie wyceny nieruchomości, wynajmowanie powierzchni 

biurowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomo-

ściami, sprzedaż hurtowa i detaliczna nieruchomości z ryn-

ku wtórnego i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem 

Internetu nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, 

pośrednictwo w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz 

gruntów, 37 usługi budowlane, usługi doradztwa budowla-

nego,obudowa domów wielo oraz jednorodzinnych, usłu-

gi budowlane dotyczące infrastruktury technicznej, prace 

remontowe, prace konserwacyjne, prace wykończeniowe, 

usługi budowlane instalacyjne, usługi informacji oraz nadzo-

ru budowlanego, instalowanie i naprawa urządzeń klimaty-

zacyjnych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 

tynkowanie, malowanie, uszczelnianie budynków, zabezpie-

czanie budynków przed wilgocią, asfaltowanie, układanie 

nawierzchni dróg, instalowanie i naprawa urządzeń przeciw-

włamaniowych, usługi generalnego wykonawcy i inwestora 

zastępczego robót budowlanych, usługi w zakresie obsługi 

i napraw pojazdów mechanicznych, pojazdów samocho-

dowych, usługi wulkanizacyjne, usługi mycia i czyszczenia 

pojazdów samochodowych, usługi regeneracji pojazdów 

mechanicznych oraz części zamiennych do tych pojazdów, 

42 usługi projektowania budynków, usługi projektowania in-

stalacji sanitarnych i elektrycznych, architektura krajobrazu, 

projektowanie terenów zielonych, zieleńców i parków, usługi 

polegające na projektowaniu wzornictwa przemysłowego, 

usługi polegające na aranżacji wystroju wnętrz i dekorowa-

nia wnętrz, badania, opinie, ekspertyzy i analizy techniczne 

w zakresie budownictwa, pomiary gruntu, badania, eksper-

tyzy i pomiary geologiczne, pomiary geodezyjne, pomiary 

inwentaryzacyjne budowlane, usługi doradztwo w zakresie 

ochrony środowiska, usługi opracowywania projektów tech-

nicznych związanych z ochroną środowiska, usługi w zakre-

sie planowania urbanistycznego.

(210) 463207 (220) 2016 10 27

(731) REVERS COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raszyn

(540) REVERS BEAUTY & CARE

(531) 27.05.01, 27.05.17

(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, 

olejki eteryczne, preparaty do mycia, dezodoranty do użyt-

ku osobistego, odświeżacze do ust w aerozolu,  preparaty 

do golenia, kremy do golenia, płyny po goleniu, sole do ką-

pieli inne niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 

wody kolońskie, kremy kosmetyczne, kremy do rąk, mleczka 

i balsamy do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia włosów, 

lakiery do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery do włosów, 

olejki perfumeryjne, pasty, proszki i płyny do zębów,  toni-

ki, żele, odżywki, preparaty do kąpieli, sole wspomagające 

wyszczuplanie, maski do zabiegów kosmetycznych, kremy 

do pillingu, preparaty do makijażu, preparaty kosmetyczne 

wyszczuplające, perfumy, preparaty do pielęgnacji skóry, po-

madki, szminki, szampony, preparaty do pielęgnacji włosów, 

cienie, pudry, fl uidy do makijażu, błyszczyki, maskary, tusze 

do rzęs, zmywacze do paznokci, płyny i proszki do prania, 

płyny do płukania, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia 

szyb, kosmetyki samochodowe, płyny do mycia powierzchni, 



16 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT07/2017

saszetki zapachowe do bielizny, środki do namaczania bieli-

zny, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, prepara-

ty do czyszczenia, krochmal, preparaty do mycia, mydła, my-

dła w płynie, preparaty do odtłuszczania, środki czyszczące 

i polerujące do parkietu, pasty do mebli i do podłogi, pasty 

do skór, preparaty do polerowania, kosmetyki do opalania, 

5 środki sanitarne stosowane w higienie osobistej, chustecz-

ki nawilżane antybakteryjne, płatki kosmetyczne antybakte-

ryjne do oczyszczania cery, waciki odkażające, materiały opa-

trunkowe, podpaski, tampony, wkładki higieniczne, wody 

termalne, 35 usługi dotyczące zarządzania działalnością go-

spodarczą handlową, usługi doradztwa w zakresie organizo-

wania i zarządzania działalnością gospodarczą handlową, or-

ganizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, 

pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych 

i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów 

reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 

wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 

uaktualnianie materiałów reklamowych, sprzedaż hurtowa 

i detaliczna kosmetyków, artykułów higienicznych, perfum, 

chemii gospodarczej, akcesoriów i przyborów kosmetycz-

nych, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Inter-

netu kosmetyków, artykułów higienicznych, perfum, chemii 

gospodarczej, akcesoriów i przyborów kosmetycznych.

(210) 463251 (220) 2016 10 27

(731) NOWAK ELIZA PODOLOGIA HELP, Lusówko

(540) HELP PODOLOGIA SPECJALISTYCZNA PIELĘGNACJA 

STÓP

(531) 02.09.19, 24.13.01, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 10 ortopedyczne obuwie, ortopedyczne wkład-

ki do obuwia, wkładki do obuwia ortopedycznego, wkładki 

do stóp, wkładki miękkie [ortopedyczne], wkładki ortope-

dyczne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna: kosmetyki do sto-

sowania na skórę, kosmetyków do pielęgnacji urody, kosme-

tyków, obuwia ortopedycznego, ortopedycznych wkładek 

do obuwia, środków nawilżających, wkładek do stóp, żeli 

nawilżających, 44 analizy medyczne do diagnostyki i lecze-

nia ludzi, laserowe usuwanie grzyba palców nóg, leczenie 

kosmetyczne grzyba palców nóg, masaż, pielęgnacja stóp 

i paznokci, rehabilitacja fi zyczna, usługi diagnostyki me-

dycznej [testy i analizy], usługi kosmetyczne, usługi lekarskie, 

usługi masażu stóp, usługi medyczne do celów diagnostyki 

chorób ciała człowieka, usługi medyczne w zakresie stopy 

cukrzycowej, usługi medyczne, usługi podologa w zakresie 

rekonstrukcji paznokci, usługi podologa w zakresie usuwania 

odcisków, modzeli, brodawek, usługi podologa, zabiegi tera-

peutyczne dla ciała.

(210) 463308 (220) 2016 10 28

(731) KRYSTYNA JANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) DETEKTORY KOSMETYCZNE

(510), (511) 3 preparaty do demakijażu, maseczki kosme-

tyczne, mleczko kosmetyczne, kosmetyki, preparaty kosme-

tyczne do pielęgnacji skóry, toniki kosmetyczne, 5 preparaty 

farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 

skóry, produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry, 

kremy do twarzy i do ciała do celów leczniczych, emulsje 

do twarzy i ciała do celów leczniczych, płyny do twarzy 

i do ciała do celów leczniczych, żele do twarzy i do ciała 

do celów leczniczych, preparaty medyczne w postaci lecz-

niczych kremów, emulsji, żeli, oliwek balsamów, preparaty 

witaminowe, substancje dietetyczne do celów leczniczych, 

suplementy diety do celów leczniczych, suplementy diety 

przeznaczone do polepszania stanu skóry, włosów i paznok-

ci oraz do ich pielęgnacji.

(210) 463330 (220) 2016 10 29

(731) POLSKIE STOWARZYSZENIE GOLFA KOBIET, Warszawa

(540) POLSKIE STOWARZYSZENIE GOLFA KOBIET

(531) 02.03.08, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 40 produkcja rzemieślnicza na zamówienie, ob-

róbka tekstyliów, skóry i futer, drukowanie, wywoływanie 

zdjęć i fi lmów, 41 edukacja, rozrywka, usługi sportowe, sport 

i fi tness, nauczanie, szkolenie, tłumaczenia.

(210) 463351 (220) 2016 10 31

(731) GAJOS JAKUB KOMBINATOGRAFIKA, Warszawa

(540) STUDNIÓWKA Z BIOLOGII

(510), (511) 41 edukacja, nauczanie, komputerowe przy-

gotowanie materiałów do publikacji, publikowanie książek, 

publikacje elektroniczne on-line książek, publikacje elektro-

niczne on-line ne do pobrania, sprawdziany edukacyjne,  

organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, 

produkcja fi lmów innych niż reklamowe, nagrywanie fi lmów 

na taśmach wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, 

kształcenie praktyczne poprzez pokazy, instruktaże, doradz-

two zawodowe w ramach porad w zakresie edukacji, konkur-

sy w edukacji lub rozrywce, informacje o edukacji.

(210) 463368 (220) 2016 10 31

(731) ŚMIGIEL ADRIAN AS PRO MEDIA, Kalisz

(540) Świat suma

(531) 03.09.01, 03.09.10, 03.09.13, 27.05.01, 27.03.01, 27.03.03, 

29.01.12

(510), (511) 16 afi sze, plakaty, afi sze, plakaty z papieru lub 

kartonu, czasopisma [periodyki], periodyki, periodyki [cza-

sopisma], periodyki drukowane, czasopisma branżowe, 

czasopisma z plakatami, medyczne czasopisma fachowe, 

35 udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, 

gazetach i magazynach, reklama w czasopismach, bro-

szurach i gazetach, reklama w czasopismach, zapewnianie 

przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i maga-

zynach, 38 dostęp do treści, stron internetowych i portali, za-

pewnianie dostępu do portali w Internecie, przesyłanie infor-

macji za pomocą poczty elektronicznej, przesyłanie danych 

za pośrednictwem poczty elektronicznej, 41 publikacja elek-
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troniczna on-line periodyków i książek, publikowanie gazet, 

periodyków, katalogów i broszur, usługi wydawnicze, usługi 

wydawnicze i reporterskie, usługi wydawnicze (w tym elek-

troniczne usługi wydawnicze), usługi wydawnicze w zakresie 

książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie tekstów 

elektronicznych, usługi wydawnicze w zakresie elektronicz-

nych książek i czasopism w Internecie, usługi wydawnicze 

za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, zawody 

sportowe (organizowanie -), produkcja fi lmów wideo i DVD.

(210) 463391 (220) 2016 10 31

(731) HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Hortex SOK 100% TŁOCZONY PROSTO z Jabłek 

NATURALNIE MĘTNY Z DODATKIEM WITAMINY C 

TYLKO Z POLSKICH JABŁEK

(531) 05.07.13, 05.01.05, 01.03.15, 29.01.15, 27.05.01, 26.01.15

(510), (511) 32  napoje bezalkoholowe,  napoje bezalkoholo-

we z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, 

koktajle bezalkoholowe, soki i  napoje  owocowe, zagęszczo-

ne soki owocowe, soki przecierowe owocowe,  soki i napoje 

o obniżonej wartości energetycznej, owocowe  soki i napoje 

wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub 

solami mineralnymi.

(210) 463403 (220) 2016 11 02

(731) NOWAK MICHAŁ NOE VISION, Zebrzydowice

(540) NOE VISION PRODUCENT OBUWIA OD 1969

(531) 27.05.01, 29.01.08, 26.13.25, 26.05.03, 26.05.06

(510), (511) 25 balerinki jako obuwie, botki, botki dla kobiet, 

buty tenisowe jako obuwie sportowe, kalosze [wkładane 

na obuwie], mokasyny, obuwie, obuwie [z wyjątkiem obu-

wia ortopedycznego], obuwie codzienne, obuwie dla dzieci, 

obuwie dla niemowląt, obuwie dla rybaków, obuwie do gol-

fa, obuwie do łowienia ryb, obuwie do uprawiania sportów, 

obuwie gimnastyczne, obuwie gumowe, obuwie inne niż 

sportowe, obuwie lekkoatletyczne, obuwie męskie i dam-

skie, obuwie na polowania, obuwie piłkarskie, obuwie prze-

ciwdeszczowe, obuwie rekreacyjne, obuwie robocze, obu-

wie sportowe, obuwie wojskowe, obuwie wspinaczkowe, 

obuwie wykonane z drewna, obuwie wykonane z winylu, 

pantofl e bez napiętka, pantofl e do baletu, pantofl e do pedi-

cure, pantofl e domowe, pantofl e domowe ze skóry, pantofl e 

kąpielowe, sandały, sandały i buty plażowe, sandały kąpie-

lowe, sandały w stylu japońskim (zori), sandały-drewniaki, 

skórzane sandały w stylu japońskim, tenisówki jako obuwie, 

wkładki do obuwia, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w 

tym za pośrednictwem strony internetowej) na rzecz osób 

trzecich, prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym interneto-

wych, sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa następujących 

towarów: balerinki jako obuwie, botki, botki dla kobiet, buty 

tenisowe jako obuwie sportowe, kalosze [wkładane na obu-

wie], mokasyny, obuwie, obuwie [z wyjątkiem obuwia orto-

pedycznego], obuwie codzienne, obuwie dla dzieci, obuwie 

dla niemowląt, obuwie dla rybaków, obuwie do golfa, obu-

wie do łowienia ryb, obuwie do uprawiania sportów, obuwie 

gimnastyczne, obuwie gumowe, obuwie inne niż sportowe, 

obuwie lekkoatletyczne, obuwie męskie i damskie, obuwie 

na polowania, obuwie piłkarskie, obuwie przeciwdeszczo-

we, obuwie rekreacyjne, obuwie robocze, obuwie sporto-

we, obuwie wojskowe, obuwie wspinaczkowe, obuwie wy-

konane z drewna, obuwie wykonane z winylu, pantofl e bez 

napiętka, pantofl e do baletu, pantofl e do pedicure, pantofl e 

domowe, pantofl e domowe ze skóry, pantofl e kąpielowe, 

sandały, sandały i buty plażowe, sandały kąpielowe, san-

dały w stylu japońskim (zori), sandały-drewniaki, skórzane 

sandały w stylu japońskim tenisówki jako obuwie, wkładki 

do obuwia, marketing, reklama, reklama prasowa, reklama 

radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, rekla-

ma na stronach internetowych oraz organizowanie targów, 

wystaw i pokazów związanych z promocją następujących 

towarów: balerinki jako obuwie, botki, botki dla kobiet, buty 

tenisowe jako obuwie sportowe, kalosze [wkładane na obu-

wie], mokasyny, obuwie, obuwie [z wyjątkiem obuwia orto-

pedycznego], obuwie codzienne, obuwie dla dzieci, obuwie 

dla niemowląt, obuwie dla rybaków, obuwie do golfa, obu-

wie do łowienia ryb, obuwie do uprawiania sportów, obuwie 

gimnastyczne, obuwie gumowe, obuwie inne niż sportowe, 

obuwie lekkoatletyczne, obuwie męskie i damskie, obuwie 

na polowania, obuwie piłkarskie, obuwie przeciwdeszczo-

we, obuwie rekreacyjne, obuwie robocze, obuwie sporto-

we, obuwie wojskowe, obuwie wspinaczkowe, obuwie wy-

konane z drewna, obuwie wykonane z winylu, pantofl e bez 

napiętka, pantofl e do baletu, pantofl e do pedicure, pantofl e 

domowe, pantofl e domowe ze skóry, pantofl e kąpielowe, 

sandały, sandały i buty plażowe, sandały kąpielowe, san-

dały w stylu japońskim (zori), sandały-drewniaki, skórzane 

sandały w stylu japońskim tenisówki jako obuwie, wkładki 

do obuwia, udzielanie porad handlowych konsumentom, 

promocja sprzedaży.

(210) 463461 (220) 2016 11 03

(731) FUNDACJA GIRLS CODE FUN, Warszawa

(540) 
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(531) 02.05.01, 02.05.03, 02.05.23, 02.05.30, 29.01.12

(510), (511) 41 usługi w zakresie szkoleń na odległość, wy-

dawania i publikowania tekstów literackich i dydaktycznych, 

pisania tekstów innych niż reklamowe, wszelkie usługi wy-

dawnicze inne niż reklamowe, w tym prowadzone z wyko-

rzystaniem wszystkich nośników elektronicznych, usługi na-

uczania i organizowania konkursów edukacyjnych, usługi or-

ganizowania wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, usługi 

dotyczące publikowania książek i tekstów innych niż teksty 

reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i perio-

dyków, publikowanie elektroniczne on-line publikacji za-

wartych w tej klasie, organizowanie i prowadzenie pracowni 

specjalistycznych.

(210) 463498 (220) 2016 11 03

(731) ZAGÓROWSKA KAMILA, Warszawa

(540) coverover

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.17

(510), (511) 24 śpiwory, pledy podróżne, 25 odzież wodood-

porna, okrycia wierzchnie, poncha, nakrycia głowy.

(210) 463616 (220) 2016 11 07

(731) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW 

OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń

(540) bella ideale wyjątkowa, pewna, idealna

(510), (511) 5 podpaski higieniczne, wkładki higieniczne.

(210) 463672 (220) 2016 11 08

(731) MADAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź

(540) madax

(510), (511) 24 wyroby tekstylne nie ujęte w innych klasach, 

tkaniny tekstylne do produkcji odzieży, mieszane materiały 

tekstylne, tkaniny tekstylne do celów produkcyjnych, artykuły 

tekstylne do użytku w gospodarstwie domowym, 25 odzież, 

35 handel hurtowy i detaliczny artykułami przemysłowymi, 

obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, zarządza-

nie procesami biznesowymi, doradztwo dotyczące zarzą-

dzania marketingowego, doradztwo biznesowe, doradztwo 

dotyczące działalności gospodarczej, 36 wynajem nierucho-

mości, wycena i zarządzanie nieruchomościami, dzierżawa 

lub wynajem budynków, usługi zarządzania majątkiem i nie-

ruchomościami, administrowanie nieruchomościami, agen-

cje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, 37 instalacja, 

konserwacja i naprawa maszyn oraz urządzeń przemysło-

wych, 39 logistyka transportu, organizowanie transportu 

ładunków, magazynowanie i składowanie towarów, usługi 

w zakresie organizowania transportu.

(210) 463703 (220) 2016 11 09

(731) ADAMCZYK DOMINIK PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO HANDLOWO GASTRONOMICZNE 

ICE-FULL, Tomaszów Mazowiecki

(540) DOBRA ŻURAWINA TRADITIONAL CRANBERRY 

FLAVOUR PRODUKT POLSKI

(531) 05.07.09, 27.05.01, 25.01.15, 25.05.02, 29.01.13

(510), (511) 33 napoje alkoholowe.

(210) 463705 (220) 2016 11 09

(731) ADAMCZYK DOMINIK PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO HANDLOWO GASTRONOMICZNE 

ICE-FULL, Tomaszów Mazowiecki

(540) DOBRA ŚLIWKA TRADITIONAL PLUM FLAVOUR 

PRODUKT POLSKI

(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.01, 27.07.01, 24.07.01, 05.07.14

(510), (511) 33 napoje alkoholowe.

(210) 463712 (220) 2016 11 09

(731) ADAMCZYK DOMINIK PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO HANDLOWO GASTRONOMICZNE 

ICE-FULL, Tomaszów Mazowiecki

(540) VODKA Wódka ŻYTNIA DISTILLED FROM FINEST 

GRAIN ZERNOFF
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(531) 05.07.02, 06.07.25, 24.05.07, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 33 wódki.

(210) 463742 (220) 2016 11 10

(731) WOLNIAK MAREK, Kalisz

(540) REVITALEN animals

(531) 05.03.13, 05.03.14, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 29 oleje jadalne, oleje jadalne dla zwierząt.

(210) 463750 (220) 2016 11 10

(731) TEKTON CAPITAL, Gdańsk

(540) TEKTON CAPITAL

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.03.04

(510), (511) 35 analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt 

działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania do-

tyczące działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością 

gospodarczą, badania w zakresie biznesu, badania rynkowe, 

doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 

doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia dzia-

łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 

biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 

dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlo-

wych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, negocjowanie 

i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, out-

sourcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu 

przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, po-

moc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi dorad-

cze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradz-

twa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów 

w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, 

usługi pośrednictwa w handlu, usługi public relations, usługi 

w zakresie porównywania cen, 36 administrowanie nieru-

chomościami, agencje pośrednictwa w handlu nierucho-

mościami, analizy fi nansowe, doradztwo w sprawach fi nan-

sowych, dzierżawa nieruchomości, zarządzanie fi nansami, 

wycena fi nansowa, operacje fi nansowe, usługi fi nansowe, 

fundusze inwestycyjne, inwestycje kapitałowe, kredytowa-

nie pod zastaw, kredyty ratalne, lokaty kapitału, wycena nie-

ruchomości, zarządzanie nieruchomościami, administrowa-

nie nieruchomościami, pośrednictwo w nieruchomościach, 

dzierżawa nieruchomości, wycena nieruchomości, operacje 

bankowe, operacje fi nansowe, transakcje fi nansowe, transfer 

elektroniczny kapitału, wynajmowanie nieruchomości, usłu-

gi powiernicze.

(210) 463764 (220) 2016 11 10

(731) SKORUCH PIOTR, Wilczyce

(540) Świeże Na Talerze Lokalne produkty w Twoim domu

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.04, 05.03.11, 05.03.15

(510), (511) 35 prowadzenie sklepu i hurtowni z wyrobami 

spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej za po-

mocą globalnych sieci komputerowych związane z artykuła-

mi spożywczymi.

(210) 463766 (220) 2016 11 10

(731) JUSTA ELEKTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raszyn

(540) JUSTMAX

(510), (511) 35 promocja i sprzedaż hurtowa i detaliczna, 

w tym za pośrednictwem Internetu, następujących towa-

rów: akumulatorów, baterii akumulatorowych, ogni w foto-

elektrycznych, baterii słonecznych, urządzeń do ładowania 

akumulatorów i baterii elektrycznych, urządzeń do oświetla-

nia, latarek kieszonkowych, latarek diodowych gumowych, 

plastykowych, metalowych, lampek nocnych i biurkowych, 

żarówek do latarek i lamp zwykłych, świetlówek energoosz-

czędnych, kryptonowych i diodowych, zegarków i budzi-

ków, myszy komputerowych, słuchawek do MP3 i MP4,sz-

tucznych kwiatów, ramek do fotografi i, wazonów, luster 

ściennych, organizowanie wystaw i pokazów, usługi reklamy 

i marketingu.

(210) 463769 (220) 2016 11 10

(731) Glencore Grain Czech s.r.o., Střekov, CZ

(540) ZŁOTY OLEJ olej rzepakowy

(531) 05.05.19, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 oleje i tłuszcze jadalne, oleje roślinne do ce-

lów spożywczych, olej rzepakowy.
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(210) 463788 (220) 2016 11 10

(731) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA 

AKCYJNA, Płock

(540) verva

(531) 01.15.05, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 32 napoje energetyzujące, soki i napoje owoco-

we, wody mineralne gazowane i niegazowane, napoje inne 

niż alkohole, syropy, koncentraty do przyrządzania napojów, 

napoje dla sportu, nektary, piwo.

(210) 463790 (220) 2016 11 10

(731) MOLENDYS GRZEGORZ, Koźmice Małe

(540) Exclusive DJs BAW SIĘ RAZEM Z NAMI

(531) 25.07.06, 26.01.05, 26.02.07, 26.11.22, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 41 organizacja pokazów mody w celach rozryw-

kowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie 

koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, orga-

nizowanie i prowadzenie kongresów organizowanie i pro-

wadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympo-

zjów, organizowanie konkursów (edukacja lub rozrywka), or-

ganizowanie konkursów piękności, organizowanie widowisk, 

organizowanie zawodów sportowych, pisanie piosenek, 

planowanie przyjęć [rozrywka[, produkcja fi lmów, innych niż 

reklamowe, produkcja mikrofi lmów, produkcja muzyczna, 

produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produk-

cja widowisk, przedstawienia teatralne [produkcja], radiowe 

programy rozrywkowe, studia fi lmowe, świadczenie usług 

w zakresie karaoke, telewizyjne usługi rozrywkowe, udostęp-

nianie fi lmów online nie do pobrania, udostępnianie muzy-

ki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, usługi artystów 

estradowych, usługi orkiestry, usługi pokazów fi lmowych, 

usługi prezenterów muzyki, usługi rozrywkowe, usługi stu-

dia nagrań, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi 

związane z dyskotekami, wypożyczanie aparatury oświetle-

niowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyj-

nych, wypożyczanie kamer wideo.

(210) 463819 (220) 2016 11 10

(731) JARYCZEWSKI KRZYSZTOF, Pleśno

(540) JARY ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY

(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, przesyłania lub 

odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośni-

ki danych, w tym zawierające nagrane dźwięki lub obrazy, 

CD-romy i DVD, Blu-Ray, w tym zawierające dzięki lub ob-

razy, nagrania audio i video, publikacje elektroniczne, po-

krowce i futerały przystosowane do noszenia komputerów 

i na przenośne urządzenia elektroniczne typu telefon, tablet, 

smartphone, pendrive, komputerowe urządzenia peryferyj-

ne, smycze do okularów, 14 wyroby jubilerskie, kamienie 

szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometrycz-

ne, kółka na klucze i breloczki, wisiorki, wisiorki do kluczy, 

wisiorki ozdobne, wisiorki biżuteryjne, znaczki przypinane, 

przypinki i pinsy, bransolety, biżuteria, artykuły z metali szla-

chetnych, ich stopów oraz kamieni szlachetnych i ich imita-

cji, mianowicie: kółka na klucze i breloczki, wisiorki, wisiorki 

do kluczy, wisiorki ozdobne, wisiorki biżuteryjne, znaczki 

przypinane, przypinki i pinsy, bransolety, biżuteria, 16 ma-

teriały drukowane, czasopisma, książki, broszury, produkty 

papierowe, mianowicie: materiały piśmienne, notesy, okład-

ki na notatniki, plakaty, karty, kartki pocztowe, pamiątki, mia-

nowicie albumy, fotografi e, plakaty, papierowe fi gurki, kartki 

pocztowe i naklejki, pióra i ołówki, publikacje drukowane, 

18 wykonane ze skóry lub imitacji skóry: kufry, kuferki i tor-

by podróżne, torebki, torby, plecaki szkolne, plecaki, teczki, 

portmonetki, portfele, opaski skórzane, pasy, pasy nara-

mienne ze skóry, etui na klucze, smycze, parasolki, kufry ba-

gażowe, 21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowe-

go oraz pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem 

pędzli do malowania), wyroby szklane, porcelanowe i cera-

miczne nie ujęte w innych klasach, kubki, 25 odzież, obuwie, 

nakrycia głowy, 26 dodatki do odzieży, artykuły do szycia 

i ozdobne artykuły tekstylne, smycze [paski] do noszenia, 

41 usługi w zakresie rozrywki, usługi sportowe i kulturalne, 

usługi zespołu muzycznego i wokalno-muzycznego, usługi 

menedżera zespołu muzycznego i wokalno-muzycznego, 

usługi związane z organizowaniem, obsługą i prowadze-

niem imprez artystycznych, koncertów, dyskotek, imprez 

muzycznych, imprez karaoke, konkursów edukacyjnych 

i rozrywkowych, usługi w zakresie organizowania spektakli 

i widowisk z dziedziny kultury i rozrywki, usługi wypoży-

czania nagrań dźwiękowych, usługi w zakresie nagrywania 

fi lmów, muzyki, usługi w zakresie produkcji programów 

radiowych i telewizyjnych, realizacji spektakli, koncertów, 

widowisk, dyskotek, imprez muzycznych, usługi w zakresie 

produkcji muzycznej, usługi w zakresie produkcji fi lmów wi-

deo, usługi studia nagrań, usługi dystrybucji biletów, usługi 

wypożyczania nagrań dźwiękowych, usługi pisania piose-

nek dla osób trzecich, usługi komponowania utworów mu-

zycznych dla osób trzecich, usługi prowadzenia fanklubów, 

usługi w zakresie informacji o imprezach rozrywkowych, 

muzyce, celebrytach i rozrywce, imprezach artystycznych, 

imprezach muzycznych, koncertach, dyskotekach, publika-

cje elektroniczne on-line nie do pobrania.

(210) 463820 (220) 2016 11 10

(731) JARYCZEWSKI KRZYSZTOF, Pleśno

(540) ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY

(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, przesyłania lub 

odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośni-

ki danych, w tym zawierające nagrane dźwięki lub obrazy, 

CD-romy i DVD, Blu-Ray, w tym zawierające dzięki lub ob-

razy, nagrania audio i video, publikacje elektroniczne, po-

krowce i futerały przystosowane do noszenia komputerów 

i na przenośne urządzenia elektroniczne typu telefon, tablet, 

smartpłione, pendrive, komputerowe urządzenia peryferyj-

ne, smycze do okularów, 14 wyroby jubilerskie, kamienie 

szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometrycz-

ne, kółka na klucze i breloczki, wisiorki, wisiorki do kluczy, 

wisiorki ozdobne, wisiorki biżuteryjne, znaczki przypinane, 

przypinki i pinsy, bransolety, biżuteria, artykuły z metali szla-

chetnych, ich stopów oraz kamieni szlachetnych i ich imita-



Nr  ZT07/2017 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 21

cji, mianowicie: kółka na klucze i breloczki, wisiorki, wisiorki 

do kluczy, wisiorki ozdobne, wisiorki biżuteryjne, znaczki 

przypinane, przypinki i pinsy, bransolety, biżuteria, 16 ma-

teriały drukowane, czasopisma, książki, broszury, produkty 

papierowe, mianowicie: materiały piśmienne, notesy, okład-

ki na notatniki, plakaty, karty, kartki pocztowe, pamiątki, mia-

nowicie albumy, fotografi e, plakaty, papierowe fi gurki, kartki 

pocztowe i naklejki, pióra i ołówki, publikacje drukowane, 

18 wykonane ze skóry lub imitacji skóry: kufry, kuferki i tor-

by podróżne, torebki, torby, plecaki szkolne, plecaki, teczki, 

portmonetki, portfele, opaski skórzane, pasy, pasy nara-

mienne ze skóry, etui na klucze, smycze, parasolki, kufry ba-

gażowe, 21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowe-

go oraz pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem 

pędzli do malowania), wyroby szklane, porcelanowe i cera-

miczne nie ujęte w innych klasach, kubki, 25 odzież, obuwie, 

nakrycia głowy, 26 dodatki do odzieży, artykuły do szycia 

i ozdobne artykuły tekstylne, smycze [paski] do noszenia, 

41 usługi w zakresie rozrywki, usługi sportowe i kulturalne, 

usługi zespołu muzycznego i wokalno-muzycznego, usługi 

menedżera zespołu muzycznego i wokalno-muzycznego, 

usługi związane z organizowaniem, obsługą i prowadze-

niem imprez artystycznych, koncertów, dyskotek, imprez 

muzycznych, imprez karaoke, konkursów edukacyjnych 

i rozrywkowych, usługi w zakresie organizowania spektakli 

i widowisk z dziedziny kultury i rozrywki, usługi wypoży-

czania nagrań dźwiękowych, usługi w zakresie nagrywania 

fi lmów, muzyki, usługi w zakresie produkcji programów 

radiowych i telewizyjnych, realizacji spektakli, koncertów, 

widowisk, dyskotek, imprez muzycznych, usługi w zakresie 

produkcji muzycznej, usługi w zakresie produkcji fi lmów wi-

deo, usługi studia nagrań usługi dystrybucji biletów, usługi 

wypożyczania nagrań dźwiękowych, usługi pisania piose-

nek dla osób trzecich, usługi komponowania utworów mu-

zycznych dla osób trzecich, usługi prowadzenia fanklubów, 

usługi w zakresie informacji o imprezach rozrywkowych, 

muzyce, celebrytach i rozrywce, imprezach artystycznych, 

imprezach muzycznych, koncertach, dyskotekach, publika-

cje elektroniczne on-line nie do pobrania.

(210) 463823 (220) 2016 11 11

(731) OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) open fi nance Finanse dla każdego

(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 

29.01.13

(510), (511) 9 magnetycznie kodowane karty i karty zawie-

rające płytki obwodów scalonych (karty z mikroproceso-

rem), karty obciążeniowe, karty bankowe, karty kredytowe, 

karty debetowe i karty płatnicze, czytniki kart, oprogramo-

wanie komputerowe dla umożliwienia kartom z mikropro-

cesorem współdziałanie z terminalami i czytnikami, weryfi -

kująca aparatura elektroniczna do weryfi kacji autentyczno-

ści kart obciążeniowych, kart bankowych, kart kredytowych, 

kart debetowych i kart płatniczych, komputery, urządzenia 

peryferyjne do komputerów, urządzenia do transmisji da-

nych, komputerowe nośniki danych, pamięci komputerowe, 

urządzenia do transmisji i przetwarzania informacji, czytniki, 

programy komputerowe, oprogramowanie do zabezpie-

czenia składów danych oraz wyszukiwania i transmisji pouf-

nych informacji klienta używanych przez osoby, instytucje 

bankowe i fi nansowe, dane na nośnikach magnetycznych 

i optycznych, dyski magnetyczne, optyczne, dyski audio-vi-

deo, dyski kompaktowe, dyskietki, urządzenia do interko-

munikacji, elektroniczne urządzenia biurowe, 16 materiały 

papiernicze i piśmienne, materiały drukowane, publikacje 

drukowane, książki, wydawnictwa reklamowe, katalogi, cza-

sopisma, periodyki, magazyny, broszury, foldery, ulotki, pro-

spekty, druki, afi sze, plakaty, naklejki, materiały biurowe, ma-

teriały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, 

papier i produkty z papieru, w tym opakowania, 35 specjali-

styczne doradztwo i konsulting w zakresie zarządzania dzia-

łalnością gospodarczą, księgowości, doboru personelu, 

marketingu i reklamy, pomoc i usługi w zakresie organizacji 

i zarządzania działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwa-

mi oraz przedsięwzięciami gospodarczymi i handlowymi, 

usługi audytorskie, księgowe i rachunkowe, pośrednictwo 

w zawieraniu transakcji handlowych, usługi w zakresie spe-

cjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, 

usługi pośrednictwa handlowego, usługi agencji importo-

wo-eksportowych i agencji handlowych, promocja sprze-

daży towarów, organizowanie aukcji, badania i poszukiwa-

nia w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy 

w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy opłacal-

ności ekonomicznej przedsięwzięć gospodarczych i inwe-

stycyjnych, usługi związane z przenoszeniem przedsię-

biorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępnia-

nia informacji o działalności gospodarczej, czynności biuro-

we, usługi w zakresie pośrednictwa pracy, rekrutacji i dobo-

ru personelu, doradztwo w zakresie zarządzania personal-

nego i kadrowego, organizowanie targów i wystaw w celach 

handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie badania 

rynku i opinii publicznej, usługi wykonywania prognoz eko-

nomicznych i analiz rynkowych, analizy kosztów, usługi 

w zakresie badań statystycznych i przeprowadzania wyceny 

działalności gospodarczej, opracowywanie informacji staty-

stycznych, sporządzanie wyciągów z kont, zarządzanie zbio-

rami informatycznymi i zbiorami danych w systemach kom-

puterowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz 

danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji da-

nych w komputerowych bazach danych, komputerowe za-

rządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i pli-

kach komputerowych, usługi w zakresie reklamy i promocji, 

usługi public relations, usługi w zakresie reklamy z wykorzy-

staniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych 

i multimedialnych oraz za pośrednictwem sieci komputero-

wej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert re-

klamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 

udostępnienie powierzchni reklamowych i czasu reklamo-

wego, usługi w zakresie obsługi programów lojalnościo-

wych i programów promocyjnych, archiwizacja dokumen-

tów metodami elektronicznymi i tradycyjnymi, wszystkie 

ww. usługi świadczone również poprzez Internet, informa-

cje o ww. usługach, w tym prezentowane na portalach in-

ternetowych, 36 usługi fi nansowe, usługi monetarne, usługi 

ubezpieczeniowe, usługi bankowe, usługi maklerskie, usługi 

prowadzenia kont depozytowych papierów wartościowych, 

usługi obrotu papierami wartościowymi, usługi w zakresie 

inwestowania na rynku kapitałowym, rynku papierów war-

tościowych oraz na rynku nieruchomości, usługi operacji 

kupna i sprzedaży papierów wartościowych, notowania 

giełdowe, usługi zarządzania aktywami fi nansowymi, usługi 

zarządzania portfelem na zlecenie klienta, usługi doradztwa 

w zakresie obrotu papierami wartościowymi, usługi w za-

kresie przygotowywania raportów, analiz i opracowań fi -

nansowych na zamówienie klienta, usługi pośrednictwa 
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w nabywaniu dużych pakietów akcji w trybie wezwania, 

usługi opracowywania prospektów emisyjnych, usługi 

wprowadzania spółek do publicznego obrotu, usługi peł-

nienia funkcji sponsora emisji, animatora rynku oraz emiten-

ta, usługi przygotowywania memorandów informacyjnych 

w zakresie fi nansów i bankowości, usługi organizacji obrotu 

papierami wartościowymi spółek na rynku niepublicznym, 

wykonywanie czynności związanych z emisją i obrotem pa-

pierami wartościowymi, usługi gwarantowania emisji papie-

rów wartościowych (underwriting), pośrednictwo w obrocie 

papierami wartościowymi, usługi prowadzenia rachunków 

maklerskich, usługi nabywania i zbywania papierów warto-

ściowych na zlecenie osób trzecich, usługi rozliczeń z tytułu 

posiadania, nabycia lub zbycia papierów wartościowych, 

pośrednictwo w nabywaniu pakietów akcji, usługi domów 

maklerskich, usługi w zakresie ekspertyz i prognoz fi nanso-

wych, analizy fi nansowe, doradztwo fi nansowe, usługi kon-

sultacyjno-doradcze w sprawach fi nansowych, doradztwo 

inwestycyjne, usługi w zakresie czynności powierniczych, 

zarządzanie funduszami powierniczymi, usługi lokowania 

powierzonych pieniędzy w imieniu własnym i na wspólny 

rachunek uczestników funduszów powierniczych, usługi 

zbywania jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, 

usługi prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych, 

usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi, pośrednic-

two w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, 

usługi dystrybucji jednostek towarzystwa funduszy inwe-

stycyjnych, usługi udzielania i obsługi kredytów, zarządzanie 

powierzonymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywa-

mi, usługi zarządzania ryzykiem fi nansowym, usługi fundu-

szy inwestycyjnych, usługi funduszy powierniczych, usługi 

depozytowe i kredytowe, usługi brokerskie, clearingowe, le-

asingowe, usługi factoringu, usługi w zakresie kapitału po-

wierniczego, akredytywy, obsługi czeków podróżnych, usłu-

gi prowadzenia rachunków bankowych, przyjmowanie 

wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, udziela-

nie oraz zaciąganie kredytów i pożyczek, usługi przeprowa-

dzania rozliczeń transakcji, wykonywanie operacji wekslo-

wych i czekowych, dokonywanie transakcji i przelewów 

elektronicznych, przyjmowanie i dokonywanie lokat w ban-

kach krajowych i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie 

poręczeń i gwarancji bankowych, dokonywanie obrotu 

wartościami dewizowymi, przyjmowanie do depozytu 

przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych, 

usługi udostępniania skrytek sejfowych, usługi tworzenia 

i zarządzania konsorcjami bankowymi, usługi zarządzania 

towarzystwami funduszy inwestycyjnych i funduszy emery-

talnych, usługi w zakresie obrotu wierzytelnościami, wyko-

nywanie na zlecenie innych banków określonych czynności 

bankowych, wykonywanie czynności powierniczych, wyda-

wanie i obsługa kart płatniczych, wykonywanie termino-

wych operacji fi nansowych, usługi w zakresie ubezpieczeń 

na życie, ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczeń osobo-

wych, ubezpieczeń transportowych, ubezpieczeń komuni-

kacyjnych, ubezpieczeń nieruchomości, ubezpieczeń mie-

nia, ubezpieczeń bankowych, ubezpieczeń w zakresie od-

powiedzialności cywilnej, ubezpieczeń od następstw nie-

szczęśliwych wypadków, pośrednictwo ubezpieczeniowe, 

administrowanie działalnością ubezpieczeniową, badania 

w zakresie ubezpieczeń, doradztwo ubezpieczeniowe, usłu-

gi gwarancji ubezpieczeniowych, zarządzanie ubezpiecze-

niami grupowymi, usługi wyceny i obsługi roszczeń z tytułu 

ubezpieczeń, usługi w zakresie nieruchomości ujęte w tej 

klasie, wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, zarzą-

dzanie majątkiem ruchomym i nieruchomym, usługi agencji 

pośrednictwa obrotu nieruchomościami, usługi w zakresie 

dzierżawy majątku nieruchomego, usługi operacji fi nanso-

wych związanych z likwidacją przedsiębiorstw, organizowa-

nie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie fi nanso-

we, doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług, informacja 

o powyższych usługach, w tym prezentowana w Internecie, 

38 usługi agencji informacyjnych i prasowych w zakresie 

wiadomości i aktualności, usługi przesyłania informacji, 

przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej 

i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego oraz udo-

stępnianie łączności do przesyłania takiej informacji poprzez 

terminale komputerowe, sieci światłowodów, telefony, tele-

grafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia sate-

litarne, udostępnianie łączności i przekazu informacji teksto-

wej, dźwiękowej i obrazowej poprzez terminale komputero-

we, oraz poprzez sieć światłowodów, udostępnianie połą-

czenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem 

telekomunikacji, wypożyczanie aparatury do przesyłania in-

formacji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicz-

nych, usługi przydzielania dostępu i obsługa poczty elektro-

nicznej i skrzynek mailowych, transmisje internetowe, pro-

wadzenie forum on-line, przydzielanie dostępu do portali 

komunikacyjnych i informacyjnych, przydzielanie dostępu 

do portali z informacjami fi nansowymi, gospodarczymi, 

giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami 

i poradami dla inwestorów, obsługa baz danych dostępnych 

przez Internet, przydzielanie dostępu do systemów obsługi 

klienta dostępnych przez Internet, obsługa telekonferencji, 

przesyłanie telekopii, wypożyczanie modemów, wypoży-

czanie urządzeń telekomunikacyjnych i do przesyłania infor-

macji, usługi w zakresie łączności telefonicznej, informacje 

o ww. usługach, w tym prezentowane na portalach interne-

towych, 41 usługi w zakresie rozrywki, nauczania, kształce-

nia, edukacji, organizowanie i obsługa konferencji, imprez 

i wystaw, organizowanie loterii, organizacja i prowadzenie 

zjazdów, kongresów, wyjazdów i imprez integracyjnych, 

przyjęć, bankietów, zawodów sportowych, konkursów oraz 

turniejów sportowych, edukacyjnych i rozrywkowych, pu-

blikacje multimedialne, publikowanie tekstów innych niż 

reklamowe, organizowanie i obsługa szkoleń, seminariów, 

sympozjów, kongresów, zjazdów, warsztatów, kształcenie 

praktyczne, nauczanie korespondencyjne, informacja o po-

wyższych usługach, 42 usługi informatyczne w zakresie 

komputerowych systemów wspomagania zarządzania 

przedsiębiorstwami na zasadzie outsourcingu, prace ba-

dawczo-rozwojowe, analizy systemów komputerowych, do-

radztwo w sprawach sprzętu komputerowego, projektowa-

nie oprogramowania komputerowego, systemów informa-

cyjnych i systemów komputerowych, odzyskiwanie danych 

komputerowych, odtwarzanie komputerowych baz danych, 

aktualizacja oprogramowania komputerowego, instalowa-

nie, konserwacja oprogramowania komputerowego i syste-

mów komputerowych, powielanie oprogramowania kom-

puterowego, wypożyczanie oprogramowania komputero-

wego, konwersja danych lub dokumentów w formę elektro-

niczną, konwersja danych przez programy komputerowe, 

wypożyczanie komputerów, instalacji komputerowych oraz 

sprzętu do systematyzacji i przetwarzania danych, projekto-

wanie komputerowych baz danych, udostępnianie czasu 

dostępu do komputerów w celu przetwarzania danych, 

tworzenie i utrzymywanie serwisów internetowych i multi-

medialnych, administrowanie serwisami internetowymi, ad-

ministrowanie stronami komputerowymi, tworzenie i utrzy-

mywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi po-

miaru gruntów, usługi testowania materiałów, usługi projek-

towania budynków i doradztwa budowlanego, usługi kon-

troli jakości, informacja o powyższych usługach, informacje 

o ww. usługach, w tym prezentowane na portalach interne-

towych, 45 usługi arbitrażowe, doradztwo w zakresie wła-
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sności intelektualnej, usługi licencjonowania własności inte-

lektualnej, doradztwo w sprawach zarządzania własnością 

intelektualną, zarządzanie prawami autorskimi, usługi praw-

nicze i badania prawne, usługi związane z bezpieczeń-

stwem, informacje o ww. usługach, w tym prezentowane 

na portalach internetowych.

(210) 463867 (220) 2016 11 14

(731) JANCZEWSKA-RADWAN ANNA, Pólko

(540) ClinicaLogistics

(531) 26.01.10, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-

puterowych bazach danych, doradztwo w zakresie prowa-

dzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie za-

rządzania personelem, komputerowe zarządzanie plikami, 

outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc w zarządzaniu 

działalnością gospodarczą, systematyzacja danych poprzez 

tworzenie komputerowych bazach danych, 37 instalowanie, 

konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, 38 komu-

nikacja radiowa, łączność poprzez terminale komputerowe, 

komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, 

oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną sie-

cią komputerową, zapewnianie dostępu do baz danych, 

42 doradztwo w zakresie oprogramowania komputero-

wego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy 

sprzętu komputerowego, konwersja danych i programów 

komputerowych [inna niż konwersja fi zyczna], monitoring 

systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, 

opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie 

jako usługa |SaaS], programowanie komputerów, projekto-

wanie oprogramowania komputerowego, projektowanie 

systemów komputerowych, przechowywanie danych elek-

tronicznych, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii 

informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzi-

nie informatyki .

(210) 463874 (220) 2016 11 14

(731) PAWLAK ANNA, Łochowo

(540) VITROFLORA

(531) 29.01.13, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01

(510), (511) 1 nawozy organiczne i mineralne, substraty 

organiczne i mineralne, podłoża do upraw kwiatów i roślin 

ozdobnych, ziemia do kwiatów i roślin ozdobnych, 31 kwia-

ty i rośliny ozdobne i lecznicze, drzewa i krzewy ozdobne, 

cebulki kwiatowe, nasiona roślin i kwiatów, kwiaty i rośliny 

suszone, 35 sprzedaż w sklepach, hurtowaniach i za po-

średnictwem Internetu, produktów z branży ogrodniczej, 

w szczególności: kwiaty i rośliny, sadzonki kwiatów i roślin, 

nasiona kwiatów i roślin, nawozy dla kwiatów i roślin, ziemia 

i podłoże do kwiatów i roślin, suche kwiaty i rośliny, wieńce 

i kompozycje z naturalnych i suchych kwiatów i roślin, pasze 

i karmy dla zwierząt, 44 usługi rolne i ogrodnicze związane 

z uprawą kwiatów i roślin, rozmnażanie roślin w technologii 

in vitro.

(210) 463892 (220) 2016 11 14

(731) DRÓŻDŻ MAGDA WHITE CRANE, Józefosław

(540) Babski Dzień Targi dla kobiet

(531) 03.07.17, 09.09.01, 09.09.05, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 

27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie targów i wy-

staw w celach handlowych i reklamowych.

(210) 463924 (220) 2016 11 15

(731) EPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Wrocław

(540) EPI Plus

(531) 27.05.01, 29.01.03

(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia supermarke-

tów sprzedających następujące towary: kosmetyki, środki 

do mycia zębów, środki do prania, radia, telewizory, kompu-

tery, magnetowidy, kamery video, baterie galwaniczne, apa-

raty oświetleniowe, urządzenia klimatyzacyjne, armatura sa-

nitarna, chłodziarki, pralki, zmywarki do naczyń, pojazdy sa-

mochodowe, rowery, motocykle, zegary, wyroby jubilerskie, 

artykuły papiernicze, artykuły biurowe, gazety, czasopisma, 

książki, materiały budowlane niemetalowe, glazura, terako-

ta, parkiety, okna i drzwi drewniane i z tworzyw sztucznych, 

meble pokojowe, meble biurowe, meble kuchenne, lustra, 

meble łazienkowe, ubrania, obuwie, nakrycia głowy, buty 

wizytowe, buty sportowe, wykładziny podłogowe, dywany, 

ryby, drób, dziczyzna w stanie surowym i przetworzonym, 

mięso przetwory mięsne, konserwy mięsne, garmażeryj-

ne dania gotowe i półgotowe, jaja, mleko i jego przetwory, 

jogurty, kefi ry, masło, margaryny, oleje jadalne, owoce i wa-

rzywa konserwowane, galaretki owocowe, konfi tury, dżemy, 

chipsy ziemniaczane, chipsy kukurydziane, ketchupy, kawa, 

kakao, czekolada, herbata, cukier, ryż, mąka, kasze, pieczy-

wo, słodycze, lody, wyroby cukiernicze, sól, musztarda, ocet, 

świeże owoce, jarzyny, warzywa, ziemniaki, kwiaty, piwo, na-

poje bezalkoholowe, wody mineralne, wody gazowane, soki 

owocowe, wódki, brandy, likiery, wina, spirytus, papierosy, 

cygara, zapałki, usługi w zakresie degustacji i promocji towa-

rów w supermarketach.

(210) 463996 (220) 2016 11 17

(731) LISOWSKA MARIA EWA LABORATORIUM 

FARMACEUTYCZNO-KOSMETYCZNE PAMPA, 

Piaseczno

(540) Pudroderm

(510), (511) 3 kosmetyki o działaniu kojąco-uśmierzającym 

przy swędzących) zmianachi na skórze oraz redukujące i ła-

godzące obrzęki, stany zapalne a także odczyny alergiczne 
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na skórze, 5 produkty farmaceutyczne o działaniu kojąco-

uśmierzającym przy swędzących zmianach na skórze oraz 

redukujące i łagodzące obrzęki, stany zapalne a także odczy-

ny alergiczne na skórze.

(210) 464011 (220) 2016 11 17

(731) SOREMARTEC S.A., Findel, LU

(540) KINDER CARDS

(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, herbatniki, 

wafl e, czekolada i wyroby czekoladowe, lody jadalne.

(210) 464017 (220) 2016 11 17

(731) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY 

IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, 

Bydgoszcz

(540) 

(531) 29.01.12, 28.05.99

(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 

kulturalna, edukacyjna i szkoleniowa, organizowanie i pro-

wadzenie festiwali, koncertów, konferencji, konkursów o cha-

rakterze kulturalnym, edukacyjnym bądź szkoleniowym, se-

minariów, pokazów o charakterze kulturalnym, edukacyjnym 

bądź szkoleniowym, wystaw o charakterze kulturalnym, edu-

kacyjnym bądź szkoleniowym, usługi zespołu muzycznego, 

działalność estradowa, artystyczna, rozrywkowa oraz wszel-

kie formy publicznych występów i prezentacji o charakterze 

artystycznym i rozrywkowym..

(210) 464019 (220) 2016 11 17

(731) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY 

IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, 

Bydgoszcz

(540) SZTUKA DŹWIĘKU I FORMY

(531) 27.05.01, 24.17.10, 24.17.12, 01.15.15, 26.04.04, 26.04.13, 

26.04.16

(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 

kulturalna, edukacyjna i szkoleniowa, organizowanie i pro-

wadzenie festiwali, koncertów, konferencji, konkursów o cha-

rakterze kulturalnym, edukacyjnym bądź szkoleniowym, se-

minariów, pokazów o charakterze kulturalnym, edukacyjnym 

bądź szkoleniowym, wystaw o charakterze kulturalnym, edu-

kacyjnym bądź szkoleniowym, usługi zespołu muzycznego, 

działalność estradowa, artystyczna, rozrywkowa oraz wszel-

kie formy publicznych występów i prezentacji o charakterze 

artystycznym i rozrywkowym.

(210) 464020 (220) 2016 11 17

(731) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY 

IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, 

Bydgoszcz

(540) Accademia dell’Arco CHAMBER ORCHESTRA

(531) 27.05.01

(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 

kulturalna, edukacyjna i szkoleniowa, organizowanie i pro-

wadzenie festiwali, koncertów, konferencji, konkursów o cha-

rakterze kulturalnym, edukacyjnym bądź szkoleniowym, se-

minariów, pokazów o charakterze kulturalnym, edukacyjnym 

bądź szkoleniowym, wystaw o charakterze kulturalnym, edu-

kacyjnym bądź szkoleniowym, usługi zespołu muzycznego, 

działalność estradowa, artystyczna, rozrywkowa oraz wszel-

kie formy publicznych występów i prezentacji o charakterze 

artystycznym i rozrywkowym.

(210) 464043 (220) 2016 11 18

(731) GIL IZABELA, Katowice

(540) GRUPA CHEMTEX FACTORY

(510), (511) 1 chemiczne płyny odtłuszczające do stosowa-

nia w procesach produkcyjnych, chemiczne środki czyszczą-

ce do stosowania w procesach przemysłowych, chemiczne 

środki konserwujące do użytku w produkcji szerokiej gamy 

chemikaliów, chemiczne środki odtłuszczające do stoso-

wania w procesach produkcyjnych, chemiczne substancje 

do użytku w produkcji, ciecze do czyszczenia podczas pro-

cesów produkcyjnych, ciecze ferromagnetyczne do celów 

przemysłowych, detergenty przeznaczone dla procesów 

produkcyjnych i przemysłu, dodatki chemiczne, impregnaty 

do zewnętrznych powierzchni budynków [inne niż farby lub 

oleje], środki chemiczne do impregnacji skóry, kity, wypeł-

niacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, kleje i preparaty 

klejące przeznaczone dla przemysłu, mieszaniny chemicz-

ne do stosowania w przemyśle budowlanym, mieszaniny 

czyszczące w postaci cieczy używane w procesach pro-

dukcyjnych, mieszaniny klejące do stosowania w produkcji, 

mieszanki do użytku przemysłowego w usuwaniu kamienia 

z kotłów, płyny chemiczne do obróbki metali, płyny do ob-

róbki metali, płyny do obwodów hydraulicznych, płyny 

odtłuszczające stosowane w procesach produkcyjnych, 

preparaty chemiczne dla przemysłu, preparaty chemiczne 

do użytku przemysłowego, preparaty do czyszczenia prze-

mysłowego stosowane w procesach produkcyjnych, prepa-

raty do klejenia, preparaty do usuwania kamienia kotłowego, 

preparaty do odpuszczania metali, preparaty do odtłusz-

czania stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty 

do utwardzania, preparaty enzymatyczne do celów prze-

mysłowych, produkty chemiczne do celów przemysłowych, 

produkty chemiczne stosowane w przemyśle, przemysłowe 

detergenty do użytku w procesach produkcyjnych, rozpusz-

czalniki do czyszczenia przemysłowego podczas procesów 

produkcyjnych, rozpuszczalniki do czyszczenia do użytku 

podczas procesów wytwarzania, rozpuszczalniki do czysz-

czenia do użytku w procesach produkcji, rozpuszczalniki 

do farb, rozpuszczalniki do lakierów, rozpuszczalniki do usu-

wania klejów stosowane podczas procesów produkcyjnych, 
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rozpuszczalniki do użytku przemysłowego w procesach 

produkcyjnych, rozpuszczalniki do użytku w przemysłowych 

procesach produkcyjnych, rozpuszczalnikowe mieszan-

ki do obróbki do stosowania w przemyśle elektronicznym, 

rozpuszczalnikowe środki czyszczące do usuwania tłuszczu 

podczas procesów, składniki chemiczne dla budownictwa, 

sole do celów przemysłowych, środki chemiczne dla prze-

mysłu, środki fi ltracyjne chemiczne i niechemiczne zawar-

te w tej klasie, środki klejące, środki korozyjne, substancje 

chemiczne do celów przemysłowych, substancje, materiały 

i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, substancje 

wiążące do użytku w przemyśle, substancje wiążące do pro-

cesów produkcyjnych, 2 lakiery i pokosty, preparaty do kon-

serwacji i zabezpieczania, rozcieńczalniki i zagęszczacze 

do powłok, barwników i tuszów, 3 preparaty do czyszczenia 

i odświeżania; środki do czyszczenia pojazdów, środki ścier-

ne i polerskie.

(210) 464088 (220) 2016 11 18

(731) KOPCZYŃSKA PAULINA BEEHEALTHY NATURAL 

PRODUCTS, Łódź

(540) BEeHEALTHY NATURAL PRODUCTS

(531) 03.13.02, 03.13.04, 03.13.24, 26.01.03, 26.01.15, 27.05.01, 

29.01.13

(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, ko-

smetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kremy kosmetycz-

ne, maski kosmetyczne, pomady do celów kosmetycznych, 

zestawy kosmetyków, emulsje, płyny do twarzy i do ciała, 

środki do mycia i pielęgnacji ciała i włosów, środki upiększa-

jące, artykuły toaletowe zawarte w tej klasie, 5 suplemen-

ty żywnościowe, suplementy diety zawierające mleczko 

pszczele, suplementy diety zawierające białko, suplementy 

diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające 

enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplemen-

ty diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające 

aliginiany, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, su-

plementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety za-

wierające olej lniany, suplementy diety zawierające propolis, 

suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy 

diety zawierające siemię lniane, kapsułki do celów farma-

ceutycznych, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, 

płyny do celów farmaceutycznych, propolis do celów far-

maceutycznych, mleczko pszczele do celów farmaceutycz-

nych, artykuły dietetyczne do celów medycznych, produkty 

do diet żywieniowych do stosowania leczniczego, kremy 

do celów leczniczych, 30 propolis, miód, mleczko pszczele.

(210) 464124 (220) 2016 11 21

(731) ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry

(540) E30

(531) 27.05.01, 27.07.01

(510), (511) 7 szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elek-

trycznych, szczotki węglowe, szczotki grafi towe, szczotki 

elektrografi towe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i interne-

towa produktów w dziedzinie elektrotechniki, w tym: szczot-

ki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki 

węglowe, szczotki grafi towe, szczotki elektrografi towe.

(210) 464125 (220) 2016 11 21

(731) ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry

(540) E35

(531) 27.05.01, 27.07.01

(510), (511) 7 szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elek-

trycznych, szczotki węglowe, szczotki grafi towe, szczotki 

elektrografi towe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i interne-

towa produktów w dziedzinie elektrotechniki, w tym: szczot-

ki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki 

węglowe, szczotki grafi towe, szczotki elektrografi towe.

(210) 464150 (220) 2016 11 21

(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki

(540) ŻUBRÓWKA JAKOŚCI ŻUBRÓWKI ŻUBRÓWKA 

BISON GRASS ORYGINALNA WÓDKA SMAKOWA 

ŻUBRÓWKA Piękny & Bestia CYDR & ŻUBRÓWKA

(531) 02.07.02, 02.07.13, 02.07.18, 02.07.21, 03.07.01, 03.07.16, 

03.04.01, 03.04.04, 05.07.13, 05.07.22, 06.19.01, 06.19.05, 

06.19.11, 11.03.02, 19.07.01, 25.01.01, 25.01.15, 05.01.03, 

05.01.05, 27.05.01, 29.01.15

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

(210) 464152 (220) 2016 11 21

(731) KOCAN ANNA HAFTRES, Rzeszów

(540) HAFTRES

(510), (511) 26 hafty, hafty srebrne, hafty złote, hafty 

do odzieży, hafty do ubrań, ozdoby haftowane, wszywki 

do odzieży, galony, naramienniki (pagony), haftowane na-

szywki na odzież, emblematy, ozdobne plakietki, plakietki 

do noszenia nie z metali szlachetnych, otoki do czapek służb 

mundurowych, oznaczenia dystynkcji dla służb munduro-

wych, organizacji i stowarzyszeń, 35 prowadzenie sprze-
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daży detalicznej w sklepach i/lub sprzedaży hurtowej bądź 

sprzedaży z katalogu względnie za pośrednictwem systemu 

telezakupów albo przez Internet w zakresie wszelkiego ro-

dzaju wyrobów haftowanych, haftów, gotowych elemen-

tów i ozdób haftowanych do odzieży i do ubrań, haftu mun-

durowego, liturgicznego, sztandarowego i reklamowego, 

usługi w zakresie promocji towarów, promocja sprzedaży, 

organizowanie pokazów i wystaw w celach handlowych i/

lub reklamowych, marketing, reklama, reklama internetowa, 

informacja handlowa, 40 hafciarstwo, usługi wykonywania 

haftu ręcznego i komputerowego na odzieży dostarczanej 

przez klienta i na odzieży do odsprzedaży, wykonawstwo 

na zamówienie sztandarów, chorągwi, proporców według 

dostarczonych projektów, znakowanie odzieży haftem re-

klamowym, usługi hafciarskie dla służb mundurowych, or-

ganizacji, szkół, stowarzyszeń, 42 projektowanie wzorów 

haftów komputerowych przy pomocy specjalistycznych 

programów hafciarskich, opracowywanie projektów gra-

fi cznych haftów.

(210) 464156 (220) 2016 11 21

(731) MULTI-FORM II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy

(540) ROCKWOOD WOODEN FLOORS

(531) 27.05.01

(510), (511) 2 środki zabezpieczające drewno, oleje do drew-

na, ochronne oleje do drewna, oleje do konserwacji drewna, 

3 środki do czyszczenia i polerowania, środki czyszczące 

do użytku domowego, środki czyszczące do celów gospo-

darstwa domowego, środki czyszczące w sprayu do użytku 

domowego, środki czyszczące do szkła, woski do polerowa-

nia, naturalne woski do podłóg, woski do parkietów, 19 płytki 

niemetalowe dla budownictwa, podłogi niemetalowe, pod-

łogowe płytki niemetalowe, podłogowe płyty parkietowe, 

deski podłogowe, panele podłogowe, listwy niemetalowe, 

listwy przypodłogowe, podkłady niemetalowe, okładziny 

niemetalowe dla budownictwa, profi le niemetalowe dla 

budownictwa, podkłady pod panele niemetalowe, 35 ofero-

wanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, han-

dlowe informacje i porady udzielane konsumentom, pokazy 

towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama 

radiowa, reklamy telewizyjne, reklama billboardowa, reklama 

za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie 

materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń re-

klamowych, usługi prowadzenia wyspecjalizowanych skle-

pów, sprzedaż detaliczna i hurtowa: płytki niemetalowe 

dla budownictwa, podłogi niemetalowe, podłogowe płytki 

niemetalowe, podłogowe płyty parkietowe, deski podłogo-

we, panele podłogowe, listwy niemetalowe, listwy przypo-

dłogowe, podkłady niemetalowe, okładziny niemetalowe 

dla budownictwa, profi le niemetalowe dla budownictwa, 

podkłady pod panele niemetalowe, środki zabezpieczające 

drewno, oleje do drewna, ochronne oleje do drewna, oleje 

do konserwacji drewna, środki do czyszczenia i polerowania, 

środki czyszczące do użytku domowego, środki czyszczą-

ce do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące 

w sprayu do użytku domowego, środki czyszczące do szkła, 

woski do polerowania, naturalne woski do podłóg, woski 

do parkietów.

(210) 464159 (220) 2016 11 21

(731) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań;

TARGI LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin

(540) AGRO-PARK

(531) 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 35 organizowanie i obsługa imprez targowych 

i wystawienniczych w celach handlowych I reklamowych, 

doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodar-

czej, usługi marketingowe, usługi reklamowe, przygotowy-

wanie, publikowanie, dystrybucja, uaktualnianie materiałów 

reklamowych, takich jak: katalogi targowe, plakaty, druki, 

prospekty, broszury, gadżety, materiały promocyjne, po-

moc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji han-

dlowych, pośrednictwo handlowe, wynajem powierzchni 

na cele reklamowe, wynajem powierzchni wystawienni-

czych, dekoracja stoisk wystawienniczych, wypożyczanie 

urządzeń i wyposażenia biurowego, badanie rynku i opinii 

publicznej, pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie 

informacji, doradztwo specjalistyczne w zakresie reklamy, 

41 organizowanie i obsługa wystaw oraz targów związanych 

z kulturą, edukacją lub rozrywką, organizowanie i obsługa 

konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów, 

usługi wydawnicze.

(551) wspólne prawo ochronne

(210) 464178 (220) 2016 11 22

(731) SPIŻ ARKADIUSZ MINI BROWAR I RESTAURACJA SPIŻ, 

Wrocław

(540) SPIŻOWA MOC

(510), (511) 32 piwo, produkty piwowarskie, napoje bezal-

koholowe, woda stołowa, woda mineralna, woda gazowana 

i niegazowana, napoje energetyzujące nie do celów lecz-

niczych, napoje izotoniczne, napoje orzeźwiające, napoje 

na bazie owoców lub warzyw, sorbety w postaci napojów, 

soki, soki owocowe, soki warzywne, nektary owocowe, nek-

tary warzywne, koncentraty i syropy owocowe, koktajle bez-

alkoholowe, aperitify bezalkoholowe, preparaty do produk-

cji napojów bezalkoholowych, koncentraty i syropy do spo-

rządzania napojów bezalkoholowych, 35 usługi sprzedaży 

detalicznej i/lub hurtowej piwa, produktów piwowarskich, 

napojów bezalkoholowych, wody stołowej, wody mineral-

nej, wody gazowanej i niegazowanej, napojów energety-

zujących nie do celów leczniczych, napojów izotonicznych, 

napojów orzeźwiających, napojów na bazie owoców lub 

warzyw, sorbetów w postaci napojów, soków, soków owo-

cowych, soków warzywnych, nektarów owocowych, nek-

tarów warzywnych, koncentratów i syropów owocowych, 

koktajli bezalkoholowych, aperitifów bezalkoholowych, 

preparatów do produkcji napojów bezalkoholowych, kon-

centratów i syropów do sporządzania napojów bezalko-

holowych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 

usługi organizowania imprez, targów, pokazów i wystaw 

w celach handlowych, reklamowych i promocyjnych, roz-

powszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, 

badanie rynku i opinii publicznej, usługi zarządzania i admi-

nistrowania działalnością gospodarczą, 41 usługi w zakresie 

rekreacji i rozrywki, usługi klubowe, usługi klubów nocnych, 

klubów muzycznych, klubów fi lmowych, usługi w zakresie 

karaoke, salony gier automatycznych, usługi organizowania 

i prowadzenia imprez rozrywkowych, artystycznych, rekre-

acyjnych i kulturalnych, usługi organizowania i prowadze-

nia koncertów, spektakli, festiwali, widowisk muzycznych, 
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zabaw, dancingów, dyskotek i pokazów fi lmowych, usługi 

organizowania loterii, konkursów rozrywkowych, usługi in-

formacji o imprezach rozrywkowych, artystycznych i kultu-

ralnych, koncertach, spektaklach, festiwalach, widowiskach 

muzycznych, zabawach, dancingach, dyskotekach i poka-

zach fi lmowych, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc 

na wydarzenia rozrywkowe, artystyczne, rekreacyjne i kultu-

ralne, wypożyczanie nagrań dźwiękowych i video, 43 usłu-

gi gastronomiczne, usługi restauracyjne, usługi w zakresie 

restauracji samoobsługowych, restauracji szybkiej obsługi, 

usługi barowe, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, 

kawiarni, kafeterii, pubów, kantyn, pizzerii, bufetów, usługi 

w zakresie zaopatrywania w żywność i napoje na zamówie-

nie, catering, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do ob-

sługi wydarzeń.

(210) 464196 (220) 2016 11 22

(731) TUSK KATARZYNA, Sopot

(540) MAKElifeEASIER

(531) 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfu-

mowane, wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po gole-

niu, antyperspiranty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie, 

esencje eteryczne, olejki eteryczne, kosmetyki, zestawy ko-

smetyków, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, prepa-

raty do makijażu, mleczko kosmetyczne, toniki kosmetycz-

ne, preparaty do demakijażu, piżmo (perfumeria), pomadki 

do ust, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych 

niż lecznicze, płyny do kąpieli innych niż lecznicze, wody za-

pachowe, 14 zegary, zegarki i budziki, chronometry i chro-

nografy, paski do zegarków, futerały i pudełka na zegarki, 

pojemniki specjalnie przystosowane do ekspozycji zegar-

ków, szkatułki na biżuterię, kasetki na biżuterię, zamykane 

szafki na biżuterię, pudełka na biżuterię, wszystkie wykona-

ne z metali szlachetnych i ich stopów lub metali posrebrza-

nych lub pozłacanych, biżuteria, medale, naszyjniki, i usług 

kolczyki, pierścionki, spinki do krawatów, spinki do mankie-

tów, ozdoby osobiste, mianowicie broszki, szpilki, meda-

liony, bransolety, wisiorki, łańcuszki i szpilki do krawatów, 

fi gurki i ozdoby z metali szlachetnych, sztuczna biżuteria, 

kamienie szlachetne, 18 imitacje skóry, futra, aktówki, teczki, 

kuferki, parasole, paski, plecaki, portfele, portmonetki, torby 

na ubrania, torebki, walizki, 25 odzież, obuwie, nakrycia gło-

wy, 35 usługi analiz rynkowych, dekoracja wystaw sklepo-

wych, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 

usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, usługi modelingu 

w zakresie promocji sprzedaży i reklamy, rozpowszechnianie 

ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów w me-

diach dla celów sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób 

trzecich, usługi public relations, usługi reklamowe, reklama 

za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem przestrze-

ni reklamowej, publikowanie tekstów sponsorowanych, 

tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi 

kreowania wizerunku fi rm, towarów i usług, dekorowanie 

wystaw sklepowych, usługi sprzedaży towarów z nanie-

sionym logo reklamowym rejestrowanego znaku towaro-

wego, takich jak: T-shirtów, wód perfumowanych, perfum, 

kosmetyków, odzieży oraz akcesoriów modowych, również 

za pośrednictwem sklepu internetowego, 41 usługi wydaw-

nicze, publikacja czasopism, magazynów, organizowanie 

konkursów, organizowanie pokazów mody, organizowanie 

przyjęć, spektakli i wystaw, prowadzenie blogów, dzienni-

ków internetowych, publikacje on - lin książek, periodyków, 

tekstów, tekstów o tematyce modowej, tekstów innych niż 

reklamowe, publikacja zdjęć, w tym zdjęć reklamowych, 

modowych, prezentujących stylizacje modowe, szkolenia 

w zakresie stylistyki, doradztwo w zakresie mody, usługi sty-

lizacji modowej.

(210) 464198 (220) 2016 11 22

(731) WIERZOWIECKI JAKUB NUTRICELLA, Gliwice

(540) Nutricella

(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suple-

menty diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety 

dla ludzi, suplementy diety do użytku dietetycznego, suple-

menty diety do użytku medycznego, suplementy diety i pre-

paraty dietetyczne, 30 herbaty, herbaty ziołowe [napary], li-

zaki, słodycze bez cukru.

(210) 464203 (220) 2016 11 22

(731) BUDNIOK PAWEŁ PATRYCJUSZ PEDAGO, KRAJOWY 

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ADMINISTRACJI, Kraków

(540) KOKA  Krajowy Ośrodek Kształcenia Administracji

(531) 29.01.13, 01.17.11, 27.05.01

(510), (511) 41 edukacja, rozrywka, sport, nauczanie i szko-

lenia, szkolenia nauczycieli, szkolenia personelu, szkolenia 

przemysłowe, szkolenia edukacyjne szkolenia kompute-

rowe, skomputeryzowane szkolenia, szkolenia biznesowe, 

szkolenia dla dorosłych, usługi szkolenia zawodowego, 

prowadzenie warsztatów [szkolenia], udzielanie kursów 

szkolenia zawodowego, zapewnianie kursów szkolenia 

ustawicznego, szkolenia w zakresie możliwości zatrudnie-

nia, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, usłu-

gi w zakresie szkolenia zawodowego, szkolenia w zakresie 

kwalifi kacji zawodowych, usługi szkolenia w dziedzinie za-

rządzania, usługi w zakresie szkolenia nauczycieli, doradz-

two w zakresie szkolenia zawodowego, przygotowywanie, 

organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], usługi 

edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, usługi 

konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, do-

radztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, 

usługi szkolenia kadry w dziedzinie handlu detalicznego, 

szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami 

i pracownikami, edukacja i szkolenia związane z ochroną 

natury i środowiskiem, nauczanie i szkolenia w dziedzinie 

biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, usługi do-

radcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i per-

sonelu, publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, 

nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, szkolenie 

w zakresie żywienia [nie medyczne], organizowanie szkoleń 

w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, organizowanie 

i prowadzenie konferencji.

(210) 464207 (220) 2016 11 22

(731) ADAMCZYK DOMINIK PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO HANDLOWO GASTRONOMICZNE 

ICE-FULL, Tomaszów Mazowiecki
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(540) SŁOWIAŃSKIE MIODOWE PRODUKT POLSKI

(531) 03.07.03, 03.13.04, 03.13.05, 25.01.15, 25.07.25, 27.05.01, 

05.13.25, 05.05.20, 26.15.09, 27.07.01, 29.01.15

(510), (511) 32 piwo.

(210) 464210 (220) 2016 11 22

(731) BUCHOLC EWA DOROTA TREBOR FIRMA 

BUDOWLANA, Warszawa

(540) TREBOR DIAMENTOWE CIĘCIE BETONU

(531) 15.07.01, 15.07.02, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 37 prace budowlane i remontowe, cięcie murów 

i betonu, wiercenia w konstrukcjach budowlanych, napawa-

nie rur i tarcz materiałami trudnościeralnymi.

(210) 464213 (220) 2016 11 22

(731) PROFARMA UAB, Wilno, LT

(540) lenigess

(531) 27.05.01

(510), (511) 5 wyroby medyczne do celów leczniczych, pre-

paraty lecznicze, preparaty łagodzące swędzenie.

(210) 464253 (220) 2016 11 23

(731) LESZCZYC-ZIELONACKI PIOTR, Kraków

(540) LASERPARK.PL

(531) 02.01.02, 02.01.23, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 41 udostępnianie obiektów i sprzętu do gry 

w paintball, organizowanie konkursów edukacyjnych i roz-

rywkowych, usługi prowadzenia działalności szkoleniowej 

w zakresie poprawy kondycji fi zycznej i rekreacji, edukacja 

w dziedzinie aktywności fi zycznej, promocja kultury fi zycz-

nej i sportu oraz aktywnego trybu życia, organizowanie kon-

kursów, pokazów i zawodów rekreacyjno - sportowych.

(210) 464255 (220) 2016 11 23

(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot

(540) code sensible

(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, 

emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pian-

ki, oliwki, peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, serum 

do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki 

eteryczne do pielęgnacji skory, talk i pudry do ciała, prepa-

raty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, 

przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty 

do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody 

toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, prepa-

raty do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji ust, środki 

do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki 

nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 pre-

paraty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji 

skóry do celów leczniczych i farmaceutycznych, kosmetyki 

do celów leczniczych: kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki i bal-

samy lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych, kąpie-

le lecznicze.

(210) 464262 (220) 2016 11 23

(731) JADEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa-Wesoła

(540) PROTTEGO ORIGINAL

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.04, 26.04.18

(510), (511) 16  opakowanie części zamiennych do pojaz-

dów samochodowych, kartonowe, papierowe, z tworzyw 

sztucznych i folii.

(210) 464263 (220) 2016 11 23

(731) BIAŁOWOLSKA-MICHNIACKA ELWIRA ANNA 

KWIATEK, Szczecin

(540) K KWIATEK KWIACIARNIA

(531) 26.04.01, 26.01.02, 27.05.01

(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 

kwiatów i artykułów fl ory stycznych pozwalające nabywcy 

wygodnie je oglądać i kupować w sklepach, hurtowniach 

oraz poprzez katalogi i strony internetowe, 39 dostarcza-

nie kwiatów również zamówionych korespondencyjnie lub 

za pośrednictwem telekomunikacji, 42 dekoracje kwiatowe 

i fl orystyczne wystaw sklepowych oraz obiektów użyteczno-

ści publicznej.
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(210) 464264 (220) 2016 11 23

(731) JADEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) PROTTEGO EXCHANGE

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 16 opakowanie części zamiennych do pojazdów 

samochodowych, kartonowe, papierowe, z tworzyw sztucz-

nych i folii.

(210) 464279 (220) 2016 11 23

(731) EMA ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golęczewo

(540) EG428

(531) 27.05.01, 27.07.01

(510), (511) 7 szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elek-

trycznych, szczotki węglowe, szczotki grafi towe, szczotki 

elektrografi towe, szczotki metalografi towe, 35 sprzedaż hur-

towa, detaliczna i internetowa produktów w dziedzinie elek-

trotechniki, w tym: szczotki elektryczne, szczotki do maszyn 

elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki grafi towe, szczotki 

elektrografi towe, szczotki metalografi towe.

(210) 464280 (220) 2016 11 23

(731) EMA ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golęczewo

(540) EG387

(531) 27.05.01, 27.07.01

(510), (511) 7 szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elek-

trycznych, szczotki węglowe, szczotki grafi towe, szczotki 

elektrografi towe, szczotki metalografi towe, 35 sprzedaż hur-

towa, detaliczna i internetowa produktów w dziedzinie elek-

trotechniki, w tym: szczotki elektryczne, szczotki do maszyn 

elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki grafi towe, szczotki 

elektrografi towe, szczotki metalografi towe.

(210) 464283 (220) 2016 11 23

(731) NAROLCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rypin

(540) Narolco

(531) 05.05.19, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne, żywe 

zwierzęta, świeże owoce i warzywa, naturalne rośliny i kwiaty, 

karma dla zwierząt, słód, nieprzetworzone ziarna i nasiona.

(210) 464293 (220) 2016 11 24

(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI, 

Eskisehir, TR

(540) ETi ZAGa

(531) 01.15.07, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 30 herbatniki, wyroby czekoladowe, ciasta, kra-

kersy, wafl e, ciastka, tarty, desery, lody, lody jadalne.

(210) 464301 (220) 2016 11 24

(731) JAŚKIEWICZ MAŁGORZATA FENIX EXPRESS, Łódź

(540) KEBAP FENIX EXPRESS

(531) 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 29 Zagęszczone sosy pomidorowe, sosy (dipy), 

Ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], Dipy, Dipy 

na bazie produktów mlecznych, Dipy serowe, Hummus, 

Hummus [pasta z ciecierzycy], Gotowe posiłki z mięsa [mię-

so jako główny składnik], Gotowe posiłki z drobiu [drób jako 

główny składnik], Gotowe posiłki składające się głównie z sub-

stytutów mięsa, Gotowe dania z mięsa, Frytki, Frytki ziem-

niaczane, Mięso gotowe do spożycia, Mięso mielone [mięso 

siekane], Mięso mrożone, Mięso solone, Mięso świeże, Sałatki 

warzywne, Sałatki podawane na przystawkę, Sałatki gotowe, 

Surówka z szatkowanej białej kapusty, marchwi i majonezu 

(coleslaw), Befsztyk z siekanej wołowiny (hamburger), Bulio-

ny, Burgery, Chili con carne (chili z mięsem), Gotowe dania 

warzywne, Gotowe dania z mięsa, Gotowe posiłki gotowane 

składające się całkowicie lub głównie z drobiu, Gotowe posił-

ki gotowane składające się całkowicie lub głównie z dziczy-

zny, Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub 

głównie z mięsa, Gotowe posiłki składające się głównie z dzi-

czyzny, Gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], 

Gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], Potra-

wy mięsne gotowane, Wieprzowina, Wołowina, 30 Quesadil-

la [tortilla z masy kukurydzianej z serem], Enchilada (kukury-

dziana tortilla z mięsem i przyprawiona ostrą papryką), Bułki, 

Bułki chrupiące, Chleb i bułki, Duże miękkie bułki, Burrito, Da-

nia gotowe zawierające makaron, Dania na bazie ryżu, Drób 

w cieście, Fajitas (grillowane mięso podawane na pszennej 

lub kukurydzianej tortilli), Przekąski na bazie kukurydzy, Prze-

kąski na bazie pszenicy, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski 

na bazie tortilli, Przekąski na bazie zbóż, Przekąski przygo-

towane z mąki ziemniaczanej, Zawijana kanapka typu wrap, 

Tortille, Warzywa w cieście., 35 Reklama, Usługi marketingo-

we, Publikacja wyrobów drukarni (także w postaci elektro-

nicznej) do celów reklamowych, Usługi handlu hurtowego 

i detalicznego, również przez internet, w zakresie sprzedaży 

takich towarów, jak artykuły kuchenne, przyrządy kuchenne, 

przybory kuchenne, naczynia stołowe, artykuły wyposa-

żenia i dekoracji wnętrz, żywność i napoje, Usługi sprzeda-

ży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi 
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sprzedaży hurtowej w związku z mięsem, Usługi sprzedaży 

hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi 

sprzedaży hurtowej w związku z przyborami kuchennymi, 

Usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami mlecz-

nymi, 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 

produktami i transportem, Obsługa gastronomiczna z wła-

snym zapleczem, produktami i transportem (catering), Bary, 

Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Dostarczanie żywności 

i napojów za pośrednictwem furgonetek, Oferowanie żyw-

ności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów 

dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów 

w restauracjach i barach, Przygotowywanie i zaopatrywanie 

w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygo-

towywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, 

Snack-bary, Świadczenie usług kateringowych obejmujących 

żywność i napoje w obiektach wystawienniczych, Usługi 

barowe, Usługi kateringowe, Usługi kateringowe obwoźne, 

Usługi mobilnych restauracji, Usługi restauracji fast-food, 

Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi re-

stauracji szybkiej obsługi, Usługi restauracji, w których mięso 

przygotowuje się na oczach klientów, Usługi restauracyjne, 

Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, 

Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi snack-

barów..

(210) 464312 (220) 2016 11 24

(731) SZEPKE GUSTAW, Cisownica

(540) ZŁOTY GROŃ

(531) 24.01.13, 24.03.19, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 33 alkoholowe (ekstrakty -), alkoholowe (esencje 

-), alkoholowe (napoje -), anyżówka [likier], aperitify, brandy, 

curacao, destylowane (napoje alkoholowe), gorzkie nalew-

ki, dżin, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, 

gruszecznik [wino], jabłecznik, cydr [napój alkoholowy], kirsz 

[alkohol na bazie wiśni], koktajle, likiery, miętowy (likier), miód 

pitny, napoje alkoholowe destylowane, napoje alkoholowe 

zawierające owoce, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, 

owoce (napoje alkoholowe zawierające -), owocowe ekstrak-

ty z alkoholem, rum, trawienie (alkohole i likiery wspomaga-

jące -), whisky, wino, wódka.

(210) 464327 (220) 2016 11 24

(731) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary

(540) hortifoska

(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty chemicz-

ne do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych 

lub weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne inne niż 

do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty bio-

logiczne do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne, 

środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, her-

bicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, 

preparaty diagnostyczne inne niż do celów medycznych 

lub weterynaryjnych, hormony przyspieszające dojrzewanie 

owoców, doniczki torfowe dla ogrodnictwa, fosforany, gle-

ba próchnicza, guano, humus, pokrycia humusowe, kainit, 

kaolin, kompost, środki chemiczne dla leśnictwa z wyjąt-

kiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków 

przeciw pasożytom, węglan magnezowy, środki chemiczne 

dla ogrodnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, in-

sektycydów oraz środków przeciw pasożytom, podłoża dla 

upraw bezgruntowych w ogrodnictwie, preparaty do re-

gulacji wzrostu roślin, saletra, siarczany, sole jako nawozy, 

superfosfaty, ściółka, preparaty do oczyszczania z tłuszczy, 

torf, ziemia do uprawy, preparaty do użyźniania gleby, wo-

dorosty jako nawóz, 5 fungicydy, herbicydy, insektycydy, 

pestycydy, środki chwastobójcze, preparaty odstraszające 

owady, robactwo i zwierzęta, preparaty do niszczenia grzy-

ba domowego, środki do tępienia larw, preparaty chemiczne 

do zwalczania mączniaka zbożowego, środki do odstrasza-

nia owadów, środki do zwalczania owadów, środki do tępie-

nia ślimaków, środki do zwalczania gryzoni, ekstrakty tytoniu 

owadobójcze.

(210) 464328 (220) 2016 11 24

(731) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary

(540) hortland

(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty chemicz-

ne do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych 

lub weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne inne niż 

do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty bio-

logiczne do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne, 

środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, her-

bicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, 

preparaty diagnostyczne inne niż do celów medycznych 

lub weterynaryjnych, hormony przyspieszające dojrzewanie 

owoców, doniczki torfowe dla ogrodnictwa, fosforany, gleba 

próchnicza, guano, humus, pokrycia humusowe, kainit, ka-

olin, kompost, środki chemiczne dla leśnictwa z wyjątkiem 

fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków prze-

ciw pasożytom, węglan magnezowy środki chemiczne dla 

ogrodnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insekty-

cydów oraz środków przeciw pasożytom, podłoża dla upraw 

bezgruntowych w ogrodnictwie, preparaty do regulacji 

wzrostu roślin, saletra, siarczany, sole jako nawozy, superfos-

faty, ściółka, preparaty do oczyszczania z tłuszczy, torf, ziemia 

do uprawy, preparaty do użyźniania gleby, wodorosty jako 

nawóz, 3 kosmetyki, wyroby perfumeryjne, środki do pielę-

gnacji włosów, środki myjące, czyszczące i piorące kosmety-

ki, mydła, mydła w płynie, żele myjące, kremy kosmetyczne, 

mleczka kosmetyczne, pudry kosmetyczne, oliwki kosme-

tyczne, środki do namaczania i prania, płyny zmiękczające 

do prania, preparaty, proszki do prania, pasty do zębów, pre-

paraty do oczyszczania z tłuszczy dla celów gospodarstwa 

domowego, 5 fungicydy, herbicydy, insektycydy, pestycydy, 

środki chwastobójcze, preparaty odstraszające owady, robac-

two i zwierzęta, preparaty do niszczenia grzyba domowego, 

środki do tępienia larw, preparaty chemiczne do zwalczania 

mączniaka zbożowego, środki do odstraszania owadów, 

środki do zwalczania owadów, środki do tępienia ślimaków, 

środki do zwalczania gryzoni, ekstrakty tytoniu owadobój-

cze, 8 narzędzia ręczne do niszczenia chwastów, przycinacze 

do drzew, szczepaki, narzędzia do szczepienia drzew, grabie, 

grace, motyczki, ubijaki do gruntu, kopaczki ręczne, kosiar-

ki ogrodowe ręczne, kosiarki ręczne, łopatki, łopaty, młot-

ki, motyki, aparatura do niszczenia pasożytów roślin, noże 

ogrodnicze, nożyce ogrodnicze, nożyce do okulizowania ro-

ślin, narzędzia ręczne do ogrodnictwa uruchamiane ręcznie, 

opryskiwacze do środków owadobójczych, narzędzia ręczne 

do zbierania owoców, widełki do pielenia, piły, ręczne na-

rzędzia rolnicze, urządzenia do niszczenia pasożytów roślin, 

sekatory, szpachle, szpadle, toporki, siekierki, widły, 17 folie 

z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, mate-

riały z gumy lub tworzyw sztucznych, węże do podlewania, 
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folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, 31 cebulki 

kwiatowe, choinki, darń naturalna, drzewa, krzewy, kwiaty 

naturalne, kwiaty suszone do dekoracji, napoje dla zwierząt 

domowych, nasiona, pożywienie dla psów, kotów i innych 

zwierząt, pożywienie dla zwierząt domowych, żywe przynę-

ty dla wędkarstwa, pokarm dla ptaków, rośliny, rośliny suszo-

ne do dekoracji, sadzonki, spożywcze pasze wzmacniające 

dla zwierząt, torf na ściółkę.

(210) 464329 (220) 2016 11 24

(731) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary

(540) HORTIS

(531) 05.03.13, 05.03.14, 26.11.07, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.05

(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty chemicz-

ne do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych 

lub weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne inne niż 

do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty bio-

logiczne do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne, 

środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, her-

bicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, 

preparaty diagnostyczne inne niż do celów medycznych 

lub weterynaryjnych, hormony przyspieszające dojrzewanie 

owoców, doniczki torfowe dla ogrodnictwa, fosforany, gleba 

próchnicza, guano, humus, pokrycia humusowe, kainit, ka-

olin, kompost, środki chemiczne dla leśnictwa z wyjątkiem 

fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków prze-

ciw pasożytom, węglan magnezowy, środki chemiczne dla 

ogrodnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insekty-

cydów oraz środków przeciw pasożytom, podłoża dla upraw 

bezgruntowych w ogrodnictwie, preparaty do regulacji 

wzrostu roślin, saletra, siarczany, sole jako nawozy, superfos-

faty, ściółka, preparaty do oczyszczania z tłuszczy, torf, ziemia 

do uprawy, preparaty do użyźniania gleby, wodorosty jako 

nawóz, 5 fungicydy, herbicydy, insektycydy, pestycydy, środ-

ki chwastobójcze, preparaty odstraszające owady, robactwo 

i zwierzęta, preparaty do niszczenia grzyba domowego, 

środki do tępienia larw, preparaty chemiczne do zwalcza-

nia mączniaka zbożowego, środki do odstraszania owadów, 

środki do zwalczania owadów, środki do tępienia ślimaków, 

środki do zwalczania gryzoni, ekstrakty tytoniu owadobójcze, 

31 cebulki kwiatowe, choinki, darń naturalna, drzewa, krzewy, 

kwiaty naturalne, kwiaty suszone do dekoracji, napoje dla 

zwierząt domowych, nasiona, pożywienie dla psów, kotów 

i innych zwierząt, pożywienie dla zwierząt domowych, żywe 

przynęty dla wędkarstwa, pokarm dla ptaków, rośliny, rośliny 

suszone do dekoracji, sadzonki, spożywcze pasze wzmacnia-

jące dla zwierząt, torf na ściółkę.

(210) 464343 (220) 2016 11 24

(731) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków

(540) MONOLITH TUBĄDZIN

(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy 

budowlane, boazeria niemetalowa, boazeria ścienna wyko-

nana z materiałów niemetalowych, konstrukcje budowlane 

niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień 

budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla bu-

downictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe nieme-

talowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje 

przykryć dachów, fi gurki jako posążki z kamienia betonu 

lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe 

dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby 

kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki nieme-

talowe, łupek, niemetalowe obróbki blacharskie dachu, 

niemetalowe materiały ogniotrwałe budowlane, okładzi-

ny niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, 

płytki budowlane niemetalowe, płytki podłogowe i ścienne 

niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi 

niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe 

dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profi le 

niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe 

dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalo-

we, sufi ty niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia 

niemetalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 agen-

cje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, 

agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, 

komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systema-

tyzacja danych do komputerowych baz danych, organizo-

wanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wy-

szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 

trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób 

trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 

reklama, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wy-

szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 

trzecich, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich jako 

zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, za-

rządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz 

osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wy-

godnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej 

dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materia-

łów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, 

kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, 

płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, po-

kryć dla budownictwa, kamieni, zgrupowanie na rzecz osób 

trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 

oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z pro-

duktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artyku-

łami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, 

wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, 

płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla bu-

downictwa, kamieniami.

(210) 464344 (220) 2016 11 24

(731) TESTA COMMUNICATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) KUCHNIA OTWARTA

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 43 restauracje, usługi barowe, obsługa gastrono-

miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, ka-

feterie [ bufety], kawiarnie, wynajmowanie sal na posiedze-

nia [mityngi, narady], wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny 

stołowej i szklanych naczyń.
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(210) 464345 (220) 2016 11 24

(731) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków

(540) MONOLITH TUBĄDZIN

(531) 27.05.01

(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy bu-

dowlane, boazeria niemetalowa, boazeria ścienna wykonana 

z materiałów niemetalowych, konstrukcje budowlane nieme-

talowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budow-

lany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownic-

twa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, 

dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć 

dachów, fi gurki jako posążki z kamienia betonu lub marmu-

ru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji 

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, 

obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek, 

niemetalowe obróbki blacharskie dachu, niemetalowe ma-

teriały ogniotrwałe budowlane, okładziny niemetalowe dla 

budownictwa, palisady niemetalowe, płytki budowlane nie-

metalowe, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki 

ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, pod-

pory niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, 

powłoki jako materiały budowlane, profi le niemetalowe dla 

budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownictwa, 

schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufi ty niemetalowe, 

kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terako-

ta, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, 

agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystry-

bucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie 

plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do kompute-

rowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlo-

wych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach 

komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promo-

cja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem 

sieci komputerowej, reklama, rozpowszechnianie ogłoszeń 

reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputero-

wych dla osób trzecich, usługi w zakresie nabywania dla osób 

trzecich jako zakupy produktów i usług dla innych przedsię-

biorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie 

na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabyw-

cy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie Interne-

towej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, ma-

teriałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, 

kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, pły-

tek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, po-

kryć dla budownictwa, kamieni, zgrupowanie na rzecz osób 

trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 

oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z pro-

duktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artyku-

łami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, 

wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, 

płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla bu-

downictwa, kamieniami.

(210) 464346 (220) 2016 11 24

(731) CZAPLIŃSKA AGNIESZKA, Warszawa

(540) COACH And MORE

(531) 03.07.07, 27.05.01

(510), (511) 16 materiały drukowane, publikacje, periodyki, 

książki, podręczniki, broszury, ulotki, czasopisma, materiały 

edukacyjne i dydaktyczne, materiały szkoleniowe i instrukta-

żowe, 35 doradztwo związane z zarządzaniem, doradztwo 

biznesowe, doradztwo specjalistyczne w sprawach dzia-

łalności gospodarczej, dobór personelu za pomocą metod 

psycho-technicznych, doradztwo w sprawach zarządzania 

personelem, rekrutacja personelu, usługi konsultacyjne w za-

kresie marketingu, 41 coaching w zakresie życia osobistego 

[life coaching|, coaching w biznesie [business coaching], 

doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe 

i edukacyjne|, usługi szkoleniowe i edukacyjne w dziedzi-

nie business coachingu i lite coachingu, usługi edukacyjne 

w tym edukacja, nauczanie i szkolenia za pośrednictwem 

sieci komputerowych, szkolenia i poradnictwo zawodowe 

dla specjalistów, trening komunikacji i retoryki, trening umie-

jętności zawodowych, trening rozwoju osobistego, trening 

rozwoju zawodowego, instruktaż, konsultacje i szkolenie 

w dziedzinie rozwoju osobistego i organizacyjnego, projek-

towanie programów, ścieżek rozwojowych, kursy w zakresie 

rozwoju osobistego, opracowywanie materiałów edukacyj-

nych, kursy rozwijające umiejętności konsultacyjne, usługi 

edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelektualnej, 

kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie warsz-

tatów, konferencji, sympozjów, warsztatów szkoleniowych 

i seminariów, publikacja i wydawanie materiałów drukowa-

nych (inne niż do celów reklamowych), zwłaszcza książek, 

gazet, czasopism i biuletynów, publikowanie książek elek-

tronicznych i dzienników w systemie on-line, udostępnianie 

elektronicznych publikacji on-line, kursy korespondencyj-

ne, mikro-wydawnictwa, nagrywanie fi lmów (fi lmowanie), 

nauczanie, nauczanie korespondencyjne, organizowanie 

i prowadzenie pracowni specjalistycznych, produkcja pro-

gramów i nagrań audio, telewizyjnych i wideo, przygotowy-

wanie i nagrywanie webinarów.

(210) 464374 (220) 2016 11 25

 (310) 57130/2016 (320) 2016 06 10 (330) CH

(731) Michelin Recherche et Technique S.A., 

Granges-Paccot, CH

(540) ROAD PRO

(510), (511) 12 opony pneumatyczne i dętki do opon pneu-

matycznych do kół pojazdów, bieżniki do bieżnikowania 

opon, gąsienice do pojazdów gąsienicowych.

(210) 464670 (220) 2016 12 02

(731) EKOBET CEMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Vectis-S

(510), (511) 1 chemiczny zaczyn cementowy uszczelniający 

do stosowania w przemyśle budowlanym, spoiwa cemen-

towe, spoiwa jako domieszki do zaczynu cementowego, 

17 izolacja do celów budowlanych, materiały uszczelniające 

i izolacyjne, membrany uszczelniające niemetalowe, miesza-

niny uszczelniające do zatrzymywania wycieków ze zbiorni-

ków z wodą, mieszanki uszczelniające, 19 bloki wykonane 

z betonu do ochrony brzegów rzeki, materiały budowlane 

(nie z metalu), materiały budowlane i konstrukcyjne niemeta-

lowe, materiały budowlane niemetalowe, materiały budow-

lane ze sztucznego kamienia, mieszanki cementowe, ścianki 

szczelne niemetalowe, zaprawy budowlane, 37 budownic-

two, budownictwo wodno-lądowe, doradztwo inżynieryj-

ne [budownictwo], inżynieria wodno-lądowa w zakresie 

nawadniania, inżynieria wodno-lądowa w zakresie zapobie-
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gania zalewaniu budynków wodą powodziową, inżynieria 

wodno-lądowa w zakresie zapobiegania zalewaniu terenów 

wodą powodziową, 42 inżynieria wodno-lądowa, projekto-

wanie prac inżynieryjnych w zakresie zapobiegania powo-

dziom, projektowanie robót inżynieryjnych do zapobiegania 

zalewaniu budynków wodą powodziową, projektowanie 

robót inżynieryjnych do zapobiegania zalewaniu terenów 

wodą powodziową.

(210) 464723 (220) 2016 12 05

(731) KULCZYCKI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) Michałki śląskie cukierki orzechowe

(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.15.24

(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki 

czekoladowe, czekolada, wyroby z kakao, wyroby czekola-

dowe, wyroby czekoladowe na bazie orzeszków, słodycze, 

galaretki, wafl e.

(210) 464727 (220) 2016 12 05

(731) LINOSZCZEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gołaczewy-Nadmłynie

(540) ARLIN

(510), (511) 35 usługi sprzedaży paliw stałych, płynnych 

gazowych oraz dodatków do paliw, olejów, wyrobów che-

micznych, akcesoriów samochodowych i części zamiennych 

do samochodów, wyrobów w zakresie chemii kosmetycznej 

do samochodów, wyrobów tytoniowych i alkoholowych, 

sprzedaż na terenie stacji paliwowych artykułów spożyw-

czych, przemysłowych, papierniczych, czasopism, książek, 

map, atlasów samochodowych, 37 usługi stacji obsługi sa-

mochodów (tankowanie i obsługa), usługi motoryzacyjne 

w zakresie usługi myjni samochodowych, usługi wymia-

ny olejów, usługi w zakresie napraw pojazdów i przyczep, 

usługi wymiany opon, usługi w zakresie prowadzenia stacji 

paliw, 43 usługi podawania potraw, napojów, usługi barów 

i restauracji.

(210) 464746 (220) 2016 12 05

(731) ADK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-

-AKCYJNA, Warszawa

(540) QUALIT

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.07

(510), (511) 1 oleje hamulcowe, oleje przekładniowe, 4 olej 

łańcuchowy, olej napędowy, techniczne oleje, oleje silni-

kowe, oleje techniczne, oleje zwilżające, oleje lekkie, oleje 

okrętowe, oleje samochodowe, oleje białe, oleje amortyzu-

jące, oleje mineralne, oleje ciężkie, oleje penetrujące, oleje 

syntetyczne, oleje przekładniowe, oleje smarowe jako oleje 

hydrauliczne, mineralne oleje smarowe, oleje do turbosprę-

żarek, oleje do smarowania, oleje do turbin, oleje i tłuszcze 

przemysłowe, smary, oleje odporne na wysokie ciśnienie, 

oleje smarujące do urządzeń samochodowych, oleje sma-

rujące do silników benzynowych, oleje do samochodowych 

przekładni głównych, oleje do obróbki powierzchni, oleje 

stosowane w żegludze, oleje smarowe -smary przemysłowe, 

oleje zawierające dodatki antykorozyjne, oleje syntetycz-

ne do sprężarek, oleje smarujące do kół, syntetyczne oleje 

do smarowania, smary w postaci olejów, smary na bazie 

olejów, dodatki niechemiczne do olejów przekładniowych, 

dodatki niechemiczne do olejów silnikowych, oleje smarowe 

do silników pojazdów mechanicznych, powłoki ochronne 

do form betonowych [oleje], oleje smarujące do przemysło-

wych urządzeń chłodzących, oleje i tłuszcze do smarowania, 

środki polepszające spalanie oleje oczyszczone do silników, 

oleje wysokooczyszczone do silników, oleje do silników sa-

mochodowych, niechemiczne dodatki do olejów, smary 

będące olejami przekładniowymi, oleje do hydrodynamicz-

nych napędów do pojazdów, oleje i smary mineralne do ce-

lów  przemysłowych.

(210) 464751 (220) 2016 12 05

(731) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów

(540) fenomen c

(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, kosmetyki 

dla zwierząt, płyny do pielęgnacji włosów, odżywki do wło-

sów, preparaty do kręcenia włosów, neutralizatory do trwa-

łej ondulacji, preparaty do prostowania włosów, szampony, 

suche szampony, szampony dla zwierząt domowych, far-

by do włosów, kosmetyki upiększające, szminki, pomadki 

do ust, pomady do celów kosmetycznych, ołówki [kredki] 

kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, 

preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosme-

tyczne, kremy wybielające do skóry, toniki kosmetyczne, 

środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, 

środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 

środki do czyszczenia zębów, żele do wybielania zębów, 

mydła, mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe, perfumy, 

środki perfumeryjne, piżmo -perfumeria, olejki eteryczne, 

esencje eteryczne, woda kolońska, środki do czyszczenia zę-

bów, antyperspiranty -środki przeciwpotne, balsamy inne niż 

do celów medycznych, barwniki -środki chemiczne do oży-

wiania kolorów do użytku domowego -pranie, bazy do per-

fum kwiatowych, saszetki zapachowe do bielizny, błyszczy-

ki do ust, farby do brody, ołówki do brwi, pasty do butów, 

chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki 

nasączone preparatami do usuwania makijażu, preparaty 

do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, 

preparaty do depilacji, wosk do depilacji, detergenty inne niż 

używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do ce-

lów medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła, 

drewno zapachowe, preparaty do usuwania farby, mydło 

do golenia, preparaty do golenia, kadzidełka, sole do ką-

pieli do celów innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne 

do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, 

maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchu-

dzania, krochmal [apretura], krochmal do celów pralniczych, 

lakiery do paznokci, środki do usuwania lakierów, prepara-

ty do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, naklejane 

ozdoby do paznokci, sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy, lo-

tony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder 

do makijażu, mleczko oczyszczające od celów kosmetycz-

nych, odświeżacze do ust w aerozolu, płyny do płukania ust 

do celów niemedycznych, olejki do celów kosmetycznych, 

olejki do celów perfumeryjnych, ozdobne kalkomanie do ce-
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lów kosmetycznych, płyny po goleniu, potpourri -mieszanki 

zapachowe, preparaty do prania, preparaty do nabłyszczania 

liści roślin, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, prepara-

ty do opalania, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, 

preparaty do czyszczenia protez zębowych, pumeks, talk ko-

smetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki do ce-

lów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazeli-

na kosmetyczna, woda utleniona do celów kosmetycznych, 

wybielacze -odbarwiacze do celów kosmetycznych, żele 

do masażu inne niż do celów medycznych.

(210) 464753 (220) 2016 12 05

(731) GLAZ-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pułtusk

(540) GB GLAZ-BUD

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.03

(510), (511) 35 sprzedaż metalowych materiałów budow-

lanych, w tym: profi le główne, przyścienne, poprzeczne, 

samonośne, śruby, wkręty, listwy, łączniki, blachy, blacho da-

chówki, kątowniki, gwoździe, kłódki, narożniki, półnarożniki, 

zawiasy, klucze, wiertła, pilarki, piły, tarcze, drabiny, dyble, koł-

ki rozporowe, komplety imbusów, łomy, nakrętki, nity, noże, 

nożyce, obcęgi, ostrza, podkładki, pręty, brzeszczoty, śruby, 

szpachelki, wycinak, zszywki, kielnie, widły, ostrza, stale że-

browane, wkładki metalowe, futryny, klamki, zlewozmywaki, 

baterie łazienkowe, półki siatkowe, sprzedaż niemetalowych 

materiałów budowlanych, w tym: belki nadproże, rynny, leje 

spustowe, rury, obejmy do rur, uchwyty do rur, złączki do rur, 

rury papierowe, kolanka, taśmy, uszczelki, cegły, pustaki, 

narożniki aluminiowe, środki izolacyjne, regały kartonowe, 

uszczelniacze dekarskie, kanały ściekowe, kominy, korytka, 

kostki, kostki krawężniki, kostki obrzeża, kostki płytkie eko, 

kostki na chodniki, kostki brukowe wsporniki do płyt taraso-

wych, membrany dachowe, palisady, obrzutki cementowe, 

papa, denka, profi le, płyty, taśmy, daszki, cement, wełna, 

gipsy, zaprawy, gładzie, tynki, emulsje gruntujące, preparaty 

gruntujące, beton komórkowy, impregnaty, kanały, schody, 

schody strychowe, osłony wentylacyjne, kratki, wentylato-

ry, opaski zaciskowe, acetony, akryl, farby, emulsje, silikony, 

pigmenty, odrdzewiacze, rozcieńczalniki, lakiery, lakierobej-

ce, mydła malarskie, mieszadła, glazura, płyty podłogowe, 

szczotki, miotły, zmiotki, ubrania robocze tj. okulary ochron-

ne, rękawice, ogrodniczki, koszulki, bluzy, półbuty, spodnie, 

tarcze, przedłużacze, przewody, folie, gwoździe stolarskie, 

kołki, korytka do cięć, kotwy rozprężne, łopaty, miary, mar-

kery, młotkowiertarki, papiery ścierne, poziomice, kołki, ścier-

nice, sznury, talk, gąbki, pianki, pistolety do pianek, maski 

przeciwpyłowe, pędzle, rolki do malowania, wałki, skrobaki 

do tapet i farb, szpachelki, wiaderka, kit do parkietu i pane-

li, tektury, zmywacze, styropian, tkaniny, tablice budowlane 

informacyjne, wapno, narożniki aluminiowe, palety, izolacje, 

automaty do bram, panele podłogowe, listwy przypodłogo-

we, maty, drzwi, płyty budowlane, zlewy, syfony, umywalki, 

wanny, brodziki, kabiny prysznicowe, natryski, słuchawki 

natryskowe, zasilacze, płytki, krzyżyki do płytek, gres, lustra, 

wieszaki, grzejniki, fugi, szafki, deski sedesowe, dozowniki 

na mydło, haczyki, sprzedaż ogrodzeń posesyjnych, 42 pro-

jektowanie łazienek, projektowanie galanterii brukowej, usłu-

gi architektoniczne, projektowanie ogrodzeń posesyjnych.

(210) 464754 (220) 2016 12 05

(731) FOOT8BALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin

(540) FOOT8BALL

(531) 27.05.01, 26.11.02, 21.03.24, 21.03.01

(510), (511) 28 sprzęt do gry w bilard i bilard nożny, stoły bi-

lardowe i stoły do bilardu nożnego, kije i końcówki do gier 

bilardowych, kule bilardowe i piłki do bilarda nożnego, sprzęt 

sportowy, piłki, rzutki, lotki, bramki, kosze i siatki do gier ze-

społowych, gry towarzyskie i planszowe, zabawki, klocki, 

35 sprzedaż w placówkach handlowych lub przez Inter-

net towarów z branży sportowej, odzieżowej, obuwniczej, 

41 wypożyczanie sprzętu do gier, stołów bilardowych i sto-

łów do bilarda nożnego wraz z akcesoriami, informacja o im-

prezach i organizowanie imprez, zawodów sportowo rekre-

acyjnych, prowadzenie klubów i usługi trenerskie w zakresie 

gier bilardowych i bilarda nożnego.

(210) 464758 (220) 2016 12 05

(731) BIOLONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) BIOLONICA STEM CELLS

(531) 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 3 kremy, kremy do twarzy, kremy do rąk, kremy 

pod oczy, kremy do ciała, barwniki do celów kosmetycznych, 

kosmetyki, dezodoranty i antyperspiranty, perfumy i środki 

perfumeryjne, wody toaletowe, zapachowe i kolońskie, olejki 

eteryczne, mydła, mydła zapachowe, dezynfekujące, przeciw-

potowe i lecznicze, maseczki kosmetyczne, lakiery i odżywki 

do paznokci, środki do usuwania lakieru do paznokci, loto-

ny do celów kosmetycznych, środki i preparaty do makijażu 

i demakijażu, ołówki do oczu i brwi, kredki do ust, błyszczyki 

do ust, pomadki ochronne do ust, cienie do powiek, podkła-

dy, fl uidy i puder do makijażu, preparaty do pielęgnacji skóry, 

włosów i paznokci, środki do czyszczenia i wybielania zębów, 

środki do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji 

rzęs, tusze do rzęs, ozdobne kalkomanie do celów kosme-

tycznych, sztuczne rzęsy i paznokcie, preparaty do opalania 

i po opalaniu, talk kosmetyczny, mleczka i toniki kosmetycz-

ne, olejki i wazelina do celów kosmetycznych, zestawy ko-

smetyków, preparaty do depilacji, preparaty do pielęgnacji 

i stylizacji włosów, farby i kremy koloryzujące do włosów, 

henna, preparaty do usuwania farb do włosów, preparaty 

do trwałej ondulacji, neutralizatory do trwałej ondulacji, kre-

my do prostowania włosów, utrwalacze, lakiery do włosów, 

żele do włosów, pianki do włosów, woski do włosów, kremy 

do włosów, guma do włosów, olejki do włosów, nabłyszcza-

cze do włosów, pasty do włosów, preparaty do rozjaśniania 

włosów, spraye do włosów, woda utleniona do włosów, pre-

paraty do regeneracji i rewitalizacji włosów, serum, maseczki, 

balsamy i odżywki do włosów, szampony, preparaty do go-

lenia, płyny go goleniu, płyny, żele, kulki i sole do kąpieli, od-

świeżacze do ust, pumeks, saszetki zapachowe do bielizny, 
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drewno zapachowe, kadzidełka, naklejane ozdoby do pa-

znokci, nasączane chusteczki, potpourri, waciki, patyczki 

z watą do celów kosmetycznych, artykuły chemii gospodar-

czej, proszki, płyny, żele i tabletki do prania, środki do płuka-

nia i zmiękczania tkanin, środki wybielające do prania i inne 

substancje stosowane w praniu, barwniki do użytku domo-

wego, środki do mycia, czyszczenia, polerowania, szorowania 

i ścierania, środki antypoślizgowe do podłóg, preparaty anty-

statyczne do celów domowych, detergenty, odkamieniacze 

i preparaty do usuwania kamienia kotłowego oraz podob-

nych osadów do użytku domowego, preparaty do krochma-

lenia, preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania, 

preparaty do czyszczenia protez, preparaty do usuwania 

rdzy, preparaty do udrożniania rur, płyny do spryskiwania 

szyb, chusteczki nasączane preparatami do czyszczenia, od-

świeżacze do powietrza zapachowe, środki ułatwiające su-

szenie do zmywarek naczyń, preparaty do czyszczenia tapet, 

terpentyna, wywabiacze plam, środki do czyszczenia i kon-

serwacji obuwia, środki do czyszczenia i konserwacji podłóg 

i mebli, środki do czyszczenia i konserwacji elektrycznych 

i elektronicznych urządzeń gospodarstwa domowego i RTV, 

35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich artykułów, w tym: 

kremy, kremy do twarzy, kremy do rąk, kremy pod oczy, kre-

my do ciała, barwniki do celów kosmetycznych, kosmetyki, 

dezodoranty i antyperspiranty, perfumy i środki perfumeryj-

ne, wody toaletowe, zapachowe i kolońskie, olejki eteryczne, 

mydła, mydła zapachowe, dezynfekujące, przeciwpotowe 

i lecznicze, maseczki kosmetyczne, lakiery i odżywki do pa-

znokci, środki do usuwania lakieru do paznokci, lotony do ce-

lów kosmetycznych, środki i preparaty do makijażu i demaki-

jażu, ołówki do oczu i brwi, kredki do ust, błyszczyki do ust, 

pomadki ochronne do ust, cienie do powiek, podkłady, fl uidy 

i puder do makijażu, preparaty do pielęgnacji skóry, włosów 

i paznokci, środki do czyszczenia i wybielania zębów, środki 

do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji rzęs, tu-

sze do rzęs, ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych, 

sztuczne rzęsy i paznokcie, preparaty do opalania i po opa-

laniu, talk kosmetyczny, mleczka i toniki kosmetyczne, olejki 

i wazelina do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, 

preparaty do depilacji, preparaty do pielęgnacji i stylizacji 

włosów, farby i kremy koloryzujące do włosów, henna, pre-

paraty do usuwania farb do włosów, preparaty do trwałej on-

dulacji, neutralizatory do trwałej ondulacji, kremy do prosto-

wania włosów, utrwalacze, lakiery do włosów, żele do wło-

sów, pianki do włosów, woski do włosów, kremy do włosów, 

guma do włosów, olejki do włosów, nabłyszczacze do wło-

sów, pasty do włosów, preparaty do rozjaśniania włosów, 

spraye do włosów, woda utleniona do włosów, preparaty 

do regeneracji i rewitalizacji włosów, serum, maseczki, bal-

samy i odżywki do włosów, szampony, preparaty do golenia, 

płyny go goleniu, płyny, żele, kulki i sole do kąpieli, odświeża-

cze do ust, pumeks, saszetki zapachowe do bielizny, drewno 

zapachowe, kadzidełka, naklejane ozdoby do paznokci, na-

sączane chusteczki, potpourri, waciki, patyczki z watą do ce-

lów kosmetycznych, artykuły chemii gospodarczej, proszki, 

płyny, żele i tabletki do prania, środki do płukania i zmięk-

czania tkanin, środki wybielające do prania i inne substancje 

stosowane w praniu, barwniki do użytku domowego, środki 

do mycia, czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 

środki antypoślizgowe do podłóg, preparaty antystatyczne 

do celów domowych, detergenty, odkamieniacze i preparaty 

do usuwania kamienia kotłowego oraz podobnych osadów 

do użytku domowego, preparaty do krochmalenia, prepa-

raty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania, preparaty 

do czyszczenia protez, preparaty do usuwania rdzy, prepara-

ty do udrożniania rur, płyny do spryskiwania szyb, chusteczki 

nasączane preparatami do czyszczenia, odświeżacze do po-

wietrza zapachowe, środki ułatwiające suszenie do zmywa-

rek naczyń, preparaty do czyszczenia tapet, terpentyna, wy-

wabiacze plam, środki do czyszczenia i konserwacji obuwia, 

środki do czyszczenia i konserwacji podłóg i mebli, środki 

do czyszczenia i konserwacji elektrycznych i elektronicznych 

urządzeń gospodarstwa domowego i RTV, preparaty higie-

niczne do celów medycznych, plastry, materiały opatrunko-

we, podpaski, wkładki higieniczne, tampony, wata, wkładki 

laktacyjne, kremy dla ochrony ran, pieluchy i pieluchomajt-

ki, detergenty do celów medycznych, środki dezynfekcyj-

ne do celów higienicznych i do toalet chemicznych, środki 

odkażające, preparaty i sole do kąpieli leczniczych, majtki 

higieniczne i menstruacyjne, odświeżacze do ubrań i tkanin, 

chusteczki nawilżane płynami farmaceutycznymi, żywność 

i odżywki dla niemowląt, produkty farmaceutyczne, środ-

ki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność 

i substancje do celów leczniczych, suplementy diety, świece, 

świece zapachowe, kadzidełka zapachowe w sposób umoż-

liwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, 

hurtowniach, w Internecie (online) oraz drogą sprzedaży 

wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych towarów, rozpo-

wszechnianie materiałów i gadżetów reklamowych, publika-

cje drukowane i elektroniczne.

(210) 464765 (220) 2016 12 05

(731) JUDO MIZUKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole

(540) MIZUKA JUDO

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02

(510), (511) 41 nauka judo.

(210) 464771 (220) 2016 12 05

(731) LEŚNIAK TOMASZ KANCELARIA LESTA, Opole

(540) telelife

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.04

(510), (511) 35 agencje reklamowe, usługi marketingo-

we, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospo-

darczą, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów 

handlowych i biznesowych, obsługa administracyjna fi rm 

na zlecenie, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 

przemysłowymi lub handlowymi, prezentowanie produk-

tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, reklama 

korespondencyjna, reklama radiowa i reklama telewizyjna, 

reklama on-line a pośrednictwem sieci komputerowej, aktu-

alizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach 

danych, pozyskiwanie komputerowych baz danych, wysta-

wy w celach handlowych lub reklamowych, wypożyczanie 

materiałów reklamowych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa 

środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych, 

sprzedaż lub wynajem sprzętu medycznego lub rehabili-

tacyjnego, wynajem czasu reklamowego we wszystkich 

środkach przekazu, sprzedaż oprogramowania kompute-

rowego, sprzedaż sprzętu komputerowego, 36 doradztwo 

w sprawach fi nansowych, usługi fi nansowania, doradztwo 
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w sprawach ubezpieczeniowych, pośrednictwo ubezpie-

czeniowe, usługi ubezpieczeniowa, usługi gwarantowania 

ubezpieczeń od wypadków, usługi gwarantowania ubezpie-

czeń zdrowotnych, operacje fi nansowe, inwestycje kapitało-

wo, tworzenie funduszy, pośrednictwo giełdowe, notowa-

nia giełdowe, maklerstwo, organizacja zbiórek fi nansowych, 

pożyczki ratalne, 39 agencje turystyczne, transport karetka-

mi ratunkowymi, transport poszkodowanych w wypadku, 

transport chorych, wypożyczanie wózków inwalidzkich, 

wypożyczanie pojazdów, rezerwacja transportu, 41 doradz-

two zawodowe, komputerowe przygotowanie materiałów 

do publikacji, publikowanie książek, czasopism, tekstów, tłu-

maczenia, organizowanie i prowadzenie edukacji w postaci 

kursów i szkoleń, 42 doradztwo w zakresie oprogramowania 

komputerowego, usługi w zakresie projektowa oprogramo-

wania i rozwoju sprzętu komputerowego, instalowanie, wy-

pożyczanie oprogramowania komputerowego, konwersja 

danych lub dokumentów na formę elektroniczną, tworze-

nie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,  

wypożyczanie sprzętu komputerowego, badania naukowe 

i prace rozwojowe, 44 porady medyczne dla osób niepełno-

sprawnych, placówki rekonwalescencji, usługi kuracji uzdro-

wiskowych, usługi rehabilitacyjne, usługi telemedyczne, 

usługi medyczne, usługi dentystyczne, opieka pielęgniar-

ska, 45 doradztwo prawne i usługi prawne.

(210) 464787 (220) 2016 12 06

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Zakroczym

(540) Solferol

(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, substancje die-

tetyczne do celów leczniczych.

(210) 464792 (220) 2016 12 06

(731) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Antyfest

(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nagrania dźwiękowe 

i audiowizualne, programy komputerowe do wykorzystania 

w relacji do przekazu fonii poprzez Internet i w sieci global-

nej, magnetyczne lub optyczne nośniki danych, dźwięku 

i obrazu, z nagraniami, dyski do rejestracji dźwięku, dyski 

kompaktowe, dyski optyczne, płyty CD, płyty DVD, dyski 

komputerowe, dyski magnetyczne, 35 reklama, promocja 

radiowa przez Internet, organizacja kampanii reklamowych, 

usługi reklamowej agencji radiowej, usługi publikowania 

tekstów reklamowych, aranżacja wydarzeń w celach rekla-

mowych, promocje i pośrednictwo w sprzedaży, sprzedaż 

czasu radiowego, reklama w sieci komputerowej, usługi 

reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie programów 

i materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów rekla-

mowych, wprowadzenie reklamy radiowej do sieci Internet, 

usługi pośrednictwa handlowego na rzecz osób trzecich 

w zakresie towarów i usług za pośrednictwem sieci łączno-

ści radiowej, sieci kablowych i bezprzewodowych, wypoży-

czanie czasu i powierzchni reklamowej w mediach komu-

nikacji publicznej, wypożyczanie materiałów reklamowych, 

subskrypcja programów radiowych, 38 emisja radiowa, 

transmisja programów radiowych, nadawanie programów 

drogą radiową, przekazywanie informacji za pomocą radia, 

emisja programów telewizyjnych i radiowych, nadawanie 

programów telewizyjnych i radiowych, transmisje i retrans-

misje programów radiowych i telewizyjnych, usługi nada-

wania interaktywnej telewizji i radia, emisja programów 

telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci kablo-

wych lub bezprzewodowych, usługi w zakresie transmisji 

telewizyjnych i radiowych, usługi w zakresie internetowych 

emisji radiowych, usługi agencji informacyjnej w zakresie 

udostępniania aktualności i wiadomości,transmisja dźwięku 

i informacji w tym programów i audycji radiowych poprzez 

cyfrowe i analogiczne sieci przewodowe i bezprzewodowe, 

w tym on-line i off -line, przez Internet, rozpowszechnianie 

programów edukacyjnych i rozrywkowych, 41 organizowa-

nie festiwali, usługi festiwali muzycznych, organizowanie 

festiwali w celach rozrywkowych, organizowanie festiwali 

w celach kulturalnych, koncerty muzyczne, obsługa koncer-

tów muzycznych, organizowanie i prowadzenie koncertów, 

usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywa-

niem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, konkur-

sy muzyczne, organizowanie konkursów, zarządzanie kon-

certami, organizacja konkursów muzycznych, przesłuchania 

do telewizyjnych konkursów talentów, imprezy kulturalne, 

organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, usługi 

imprez muzycznych na żywo, realizacja imprez rozrywko-

wych na żywo, prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo, 

organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych 

na żywo, organizowanie wydarzeń muzycznych, produkcja 

przedstawień muzycznych, produkcja koncertów muzycz-

nych, koncerty muzyczne na żywo, występy muzyczne 

na żywo, widowiska muzyczne na żywo, koncerty muzycz-

ne za pośrednictwem radia, koncerty muzyczne za pośred-

nictwem telewizji, organizowanie występów muzycznych 

na żywo, radiowe programy rozrywkowe, radiowe i telewi-

zyjne usługi rozrywkowe, produkcja programów radiowych 

i telewizyjnych, układanie rozkładu programów radiowych 

[planowanie], przygotowywanie i realizacja programów te-

lewizyjnych i radiowych, produkcja przedstawień i progra-

mów radiowych i telewizyjnych, organizowanie i prowadze-

nie gier, loterii i konkursów, organizowanie i prowadzenie 

imprez i konkursów w celach rozrywkowych, organizowanie 

i prowadzenie imprez i konkursów w celach kulturalnych, or-

ganizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w zakresie 

rozrywki, usługi w zakresie produkcji i montażu programów 

radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie opracowywa-

nia reportażu, reportaże z imprez o charakterze kulturalnym, 

sportowym, edukacyjnym, usługi reporterskie, prowadzenie 

i udział w koncertach, spektaklach, pokazach, imprezach 

rozrywkowych, kulturalnych, obsługa imprez okolicznościo-

wych, organizowanie pokazów i widowisk artystycznych, 

organizowanie programów edukacyjnych i rozrywkowych.

(210) 464836 (220) 2016 12 07

(731) ADAMCZYK ALICJA BARCELONA, Warszawa

(540) showdog

(531) 24.17.02, 26.01.06, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12

(510), (511) 35 tworzenie sieci franchisingowych i zarzą-

dzanie takimi sieciami, 41 szkolenia i warsztaty z dziedziny 

pielęgnacji psów, 44 zabiegi pielęgnacyjne zwierząt, zabiegi 

higieniczne dla zwierząt, usługi kosmetyczne dla zwierząt, 

usługi mycia zwierząt domowych, doradztwo związane 

z hodowlą zwierząt, usługi ustalania racji żywieniowych dla 

zwierząt.
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(210) 464893 (220) 2016 12 07

(731) PIOTROWSKA ALEKSANDRA, Warszawa

(540) KARMIUSZKA

(531) 03.07.21, 03.07.24, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01

(510), (511) 20 poduszka do karmienia niemowląt.

(210) 464900 (220) 2016 12 07

(731) MROZ MAX MEIR, Opole

(540) Audifon med

(531) 27.05.01, 27.05.08, 29.01.13

(510), (511) 10 aparaty do ochrony słuchu, aparaty słucho-

we, 32 organizacja targów w celach handlowych lub re-

klamowych, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów 

i szkoleń.

(210) 464904 (220) 2016 12 07

(731) L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk

(540) L’biotica PROFESSIONALTHERAPY

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01

(510), (511) 3 środki do pielęgnacji włosów (szampony, 

maski, odżywki), preparaty pielęgnacyjne, farby do włosów, 

lakiery do włosów, preparaty do kręcenia włosów, przybory 

toaletowe, perfumy oraz produkty perfumeryjne, 5 prepara-

ty chemiczno - farmaceutyczne, preparaty chemiczne do ce-

lów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, maści, 

żele, kremy do celów farmaceutycznych.

(210) 464921 (220) 2016 12 08

(731) AGA B. ORZECHOWSKA, P. ORZECHOWSKI SPÓŁKA 

JAWNA, Gdynia

(540) V Valentini

(531) 26.11.03, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.21

(510), (511) 18 wyroby ze skóry, z imitacji skóry lub wykonane 

z poliuretanu, poliamydu, winylu, poliestru, poliestru-winylu, 

kauczuku butadienowo-styrenowego, włókna polipropyle-

nowego, policarbonu, kopolimeru akrylonitrylo-butadieno-

styrenu (ABS), ABS-policarbonu, nylonu, nylonu-poliestru: ak-

tówki, dyplomatki, portfele na karty wizytowe, kuferki na ko-

smetyki, kufry i torby podróżne, paski, portfele, portmonetki, 

teczki, torby podróżne na ubrania, torebki damskie, walizki 

i walizy, etui na klucze, etui na dokumenty, etui na okulary, 

etui na przybory do manicure, kasetki, rękawiczki, drobne 

akcesoria do użytku osobistego o charakterze upominko-

wym oraz przeznaczone wyłącznie do celów reklamowych, 

25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi importowo-ek-

sportowe, pośrednictwo handlowe, marketing, usługi w za-

kresie sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów takich jak: 

wyroby ze skóry, z imitacji skóry lub wykonane z poliuretanu, 

poliamydu, winylu, poliestru, poliestru-winylu, kauczuku bu-

tadienowo-styrenowego, włókna polipropylenowego, poli-

carbonu, kopolimeru akrylonitrylo-butadieno-styrenu (ABS), 

ABS-policarbonu, nylonu, nylonu-poliestru, odzież, obuwie, 

nakrycia głowy, jak również dodatki do użytku osobistego 

przydatne w podróży i o charakterze upominkowym, rekla-

ma z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, au-

diowizualnych i multimedialnych oraz sieci komputerowych, 

rozpowszechnianie, dystrybucja, uaktualnianie oraz wynaj-

mowanie materiałów reklamowych, organizowanie, prowa-

dzenie i obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyj-

nych, pokazów towarów, prezentacji, organizowanie targów 

i wystaw w celach handlowych i/lub reklamowych, usługi 

w zakresie informacji o działalności gospodarczej na rzecz 

osób trzecich, badania i ekspertyzy w dziedzinie działalno-

ści gospodarczej, analizy i zarządzanie kosztami, doradztwo 

oraz pomoc w zakresie podejmowania, organizowania, pro-

wadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi 

menedżerskie.

(210) 464922 (220) 2016 12 08

(731) AGA B. ORZECHOWSKA, P. ORZECHOWSKI SPÓŁKA 

JAWNA, Gdynia

(540) VALENTINI

(510), (511) 18 wyroby ze skóry, z imitacji skóry lub wykonane 

z poliuretanu, poliamydu, winylu, poliestru, poliestru-winylu, 

kauczuku butadienowo-styrenowego, włókna polipropyle-

nowego, policarbonu, kopolimeru akrylonitrylo-butadieno-

styrenu (ABS), ABS-policarbonu, nylonu, nylonu-poliestru: ak-

tówki, dyplomatki, portfele na karty wizytowe, kuferki na ko-

smetyki, kufry i torby podróżne, paski, portfele, portmonetki, 

teczki, torby podróżne na ubrania, torebki damskie, walizki 

i walizy, etui na klucze, etui na dokumenty, etui na okulary, 

etui na przybory do manicure, kasetki, rękawiczki, drobne 

akcesoria do użytku osobistego o charakterze upominko-

wym oraz przeznaczone wyłącznie do celów reklamowych, 

25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi importowo-ek-

sportowe, pośrednictwo handlowe, marketing, usługi w za-

kresie sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów takich jak: 

wyroby ze skóry, z imitacji skóry lub wykonane z poliuretanu, 

poliamydu, winylu, poliestru, poliestru-winylu, kauczuku bu-

tadienowo-styrenowego, włókna polipropylenowego, poli-

carbonu, kopolimeru akrylonitrylo-butadieno-styrenu (ABS), 

ABS-policarbonu, nylonu, nylonu-poliestru, odzież, obuwie, 

nakrycia głowy, jak również dodatki do użytku osobistego 

przydatne w podróży i o charakterze upominkowym, rekla-

ma z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, au-

diowizualnych i multimedialnych oraz sieci komputerowych, 

rozpowszechnianie, dystrybucja, uaktualnianie oraz wynaj-

mowanie materiałów reklamowych, organizowanie, prowa-

dzenie i obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyj-

nych, pokazów towarów, prezentacji, organizowanie targów 

i wystaw w celach handlowych i/lub reklamowych, usługi 
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w zakresie informacji o działalności gospodarczej na rzecz 

osób trzecich, badania i ekspertyzy w dziedzinie działalno-

ści gospodarczej, analizy i zarządzanie kosztami, doradztwo 

oraz pomoc w zakresie podejmowania, organizowania, pro-

wadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi 

menedżerskie.

(210) 464928 (220) 2016 12 08

(731) Unilab, LP, Rockville, US

(540) ClotriActive

(510), (511) 3 niemedyczne preparaty toaletowe, kosmetyki, 

mydła, środki do mycia, żele, preparaty do kąpieli, prepara-

ty do higieny intymnej nie do celów leczniczych, wszystkie 

wyżej wymienione o działaniu nawilżającym śluzówkę po-

chwy, stosowane przy dolegliwościach ginekologicznych 

i chorobach pochwy, 5 preparaty farmaceutyczne i wyroby 

medyczne zawarte w klasie 5 oraz mineralne suplementy 

diety, w tym takie, które zawierają hormony, są stosowane 

w leczeniu chorób pochwy, dolegliwościach ginekologicz-

nych, w leczeniu i suplementacji w przypadku niepłodności, 

produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym o działaniu 

nawilżającym śluzówkę pochwy, stosowane przy dolegli-

wościach ginekologicznych i chorobach pochwy, produkty 

higieniczne i środki sanitarne stosowane w lecznictwie i hi-

gienie osobistej o działaniu nawilżającym śluzówkę pochwy, 

stosowane przy dolegliwościach ginekologicznych i cho-

robach pochwy, środki dezynfekcyjne, przeciwbakteryjne, 

przeciwgrzybicze.

(210) 464930 (220) 2016 12 08

(731) do Rosário Estorninho Luís RE BUSINESS 

CONSULTING, Warszawa

(540) 

(531) 02.09.15, 26.05.01, 26.05.10, 26.05.14, 29.01.15

(510), (511) 41 edukacja, edukacja językowa, edukacja [na-

uczanie], edukacja przedszkolna, kształcenie ruchowe dla 

dzieci w wieku przedszkolnym, kursy szkolne w zakresie po-

mocy w nauce, kursy szkolne związane z przygotowaniem 

do egzaminów, nadzorowanie ćwiczeń fi zycznych, naucza-

nie, nauczanie i szkolenia, nauczanie przedszkolne, naucza-

nie w szkołach podstawowych, nauczanie w szkołach śred-

nich, obozy letnie [rozrywka i edukacja], obozy rekreacyjne, 

obozy sportowe (organizowanie -), ocena nauczania w celu 

zapobiegania trudnościom w uczeniu się, oddziały opieki 

dziennej [edukacyjne], opracowywanie materiałów edu-

kacyjnych, opracowywanie podręczników edukacyjnych, 

opracowywanie sprawozdań w zakresie nauczania, organi-

zacja aktywności edukacyjnych na obozach letnich, organi-

zacja aktywności kulturalnych na obozach letnich, organiza-

cja aktywności sportowych na obozach letnich, organizacja 

atrakcji na obozach letnich, organizacja egzaminów [eduka-

cja], organizacja konferencji edukacyjnych, organizowanie 

i prowadzenie zajęć, organizowanie zajęć dydaktycznych, or-

ganizowanie zajęć rekreacyjnych, organizowanie zajęć spor-

towych i zawodów sportowych, przedszkola, publikowanie 

dydaktycznych materiałów edukacyjnych, świadczenie usług 

edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci w świetlicach pozalek-

cyjnych, szkolenia nauczycieli, usługi doradcze w zakresie 

edukacji, usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kie-

rownictwa i personelu, usługi edukacyjne, usługi edukacyjne 

świadczone przez szkoły, usługi edukacyjne świadczone dla 

dzieci, usługi przedszkoli, usługi przedszkoli [edukacja], usłu-

gi przedszkolne [edukacja lub rozrywka], usługi rozrywkowe 

dla dzieci, usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, 

usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci, usługi świadczone 

przez placówki oświatowe, usługi szkół, usługi szkół [eduka-

cja], usługi szkół w zakresie nauczania języków obcych, usłu-

gi w zakresie oświaty [nauczanie], zajęcia zorganizowane, dla 

dzieci [rozrywka / edukacja], trening rozwoju osobistego, 

badania edukacyjne, analizowanie wyników testów i danych 

edukacyjnych dla osób trzecich, doradztwo specjalistyczne 

w zakresie edukacji, doradztwo w zakresie szkoleń, eduka-

cja on-line z komputerowej bazy danych lub za pomocą 

Internetu czy ekstranetów, kursy szkoleniowe dla młodych 

ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, organizowanie 

gier edukacyjnych, szkolenie dla rodziców w zakresie umie-

jętności rodzicielskich, szkolenie personelu niemedycznego 

w zakresie opieki nad dziećmi, szkolenie w zakresie ćwiczeń 

grupowych, usługi edukacyjne dla dzieci w postaci grup za-

baw, zarządzanie usługami edukacyjnymi, szkolenia rucho-

we dla dzieci, usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli 

dzieci, udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, 

szkolenia w zakresie kultury fi zycznej dla dorosłych i dzieci, 

43 opieka nad dziećmi w klubach malucha, opieka nad dzieć-

mi w żłobkach, placówki opieki dziennej nad przedszkolaka-

mi i małymi dziećmi, usługi opieki nad dziećmi świadczone 

w obiektach handlowych, zapewnianie opieki nad dziećmi 

po szkole, zapewnianie opieki przed szkołą, żłobki dla dzieci, 

żłobki i ośrodki opieki dziennej, żłobki, ośrodki opieki dzien-

nej i domy opieki dla osób starszych, 44 przeprowadzanie 

testów psychologicznych, przygotowywanie profi li psycho-

logicznych, usługi w zakresie testów psychologicznych, usłu-

gi w zakresie oceny psychologicznej, 45 opieka nad dziećmi 

pod nieobecność rodziców, usługi niań, usługi w zakresie 

opieki nad dziećmi pod nieobecność rodziców, usługi w za-

kresie opieki.

(210) 464948 (220) 2016 12 08

(731) ROZRYWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Z PRZYMRUŻENIEM OKA

(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje interneto-

we, 16 czasopisma branżowe, czasopisma z krzyżówkami, 

krzyżówki drukowane, 28 gry planszowe.

(210) 464977 (220) 2016 12 09

(731) SZEWCZYK ROMAN ZAKŁAD PRODUKCYJNO-

-HANDLOWY AGROMIX, Niepołomice

(540) AGROMIX ENTO MAXX pH¯

(531) 26.13.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 1 nawozy dolistne, środki zwilżające, środki 

emulgujące, dyspergatory obniżające napięcie powierzch-

niowe, 4 kompozycje olejowo-emulgatorowe, 5 środki 

wspomagające działanie herbicydów, środki ochrony roślin, 

środki antytranspiracyjne.
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(210) 464978 (220) 2016 12 09

(731) NOWAK ARTUR MANFRED MELLON, Zabrze

(540) KONOPIELKA

(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), al-

kohole wysokoprocentowe, alkohole destylowane, wódka, 

likiery, wina, nalewki gorzkie, wiśniówki, ekstrakty alkoholo-

we, esencje alkoholowe, gotowe napoje alkoholowe inne niż 

na bazie piwa, napoje alkoholowe aromatyzowane, napoje 

alkoholowe niskoprocentowe, napoje alkoholowe z owoców, 

napoje alkoholowe zawierające owoce, poncze alkoholowe, 

cydr.

(210) 464982 (220) 2016 12 09

(731) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów

(540) perfecta

(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, żywność diete-

tyczna i substancje dietetyczne dostosowane do użytku 

medycznego, suplementy diety dla ludzi dla celów me-

dycznych, aminokwasy do celów medycznych, dietetyczne 

substancje przystosowane do celów medycznych, kola-

gen do celów medycznych, kwasy do celów medycznych, 

leki pomocnicze do celów medycznych, maści do celów 

medycznych i farmaceutycznych, olejki lecznicze, płyny 

do celów medycznych i farmaceutycznych, preparaty dia-

gnostyczne, preparaty do sterylizacji, preparaty medyczne 

i farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów 

medycznych i farmaceutycznych, farmaceutyki i naturalne 

środki lecznicze, kremy lecznicze, roztwory oczyszczające 

do użytku medycznego, wypełnienia skóry do wstrzykiwa-

nia, wyroby chemiczne do celów medycznych i farmaceu-

tycznych, żele do stosowania miejscowego do użytku me-

dycznego i terapeutycznego.

(210) 464985 (220) 2016 12 09

(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) ORANGO

(531) 27.05.05, 29.01.04

(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe i na-

poje owocowe.

(210) 464991 (220) 2016 12 09

(731) SZKLA.COM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków

(540) SOCZEWKOMAT

(531) 02.09.04, 27.05.01

(510), (511) 5 płyny do soczewek kontaktowych, krople 

do oczu, soczewki kontaktowe, 39 dostarczanie towarów 

konsumpcyjnych.

(210) 464992 (220) 2016 12 09

(731) FABRYKA PIZZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) FABRYKA PIZZY

(531) 15.07.01, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 30 pizza, wyroby piekarnicze, wyroby cukierni-

cze, placki, ciasta mączne, lody, makarony, wyroby piekar-

nicze składające się z warzyw i mięsa, sosy mięsne, napoje 

na bazie kawy, kakao, czekolady, sosy do makaronu, sosy 

pomidorowe, sosy sałatkowe, 41 usługi związane z organizo-

waniem i obsługą dyskotek, organizowanie przyjęć rozryw-

kowych, organizowanie zawodów sportowych, wypożycza-

nie sprzętu sportowego, 43 prowadzenie restauracji, barów 

i kawiarni, przygotowywanie żywności i napojów na zamó-

wienie oraz ich dostawa.

(210) 465005 (220) 2016 12 09

(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) LEMO CYTRYNA GAZOWANA

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe i na-

poje owocowe.

(210) 465008 (220) 2016 12 09

(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) kustosz

(510), (511) 32 piwo.

(210) 465013 (220) 2016 12 09

(731) DRABENT WALDEMAR, Białystok

(540) BeComfy

(531) 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących 

towarów: obuwie skórzane, pantofl e domowe, obuwie ma-

teriałowe, obuwie fi lcowe, obuwie wykonane z drewna, obu-

wie ortotyczne, paski skórzane, wyroby skórzane.

(210) 465035 (220) 2016 12 12

(731) ATLANTA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk

(540) Bakal sport Protein Natural BAR+białko
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(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.01, 25.01.19, 05.07.01, 05.07.06, 

05.07.10, 05.07.11, 05.07.14, 05.07.22, 05.07.24

(510), (511) 29 bakalie, mieszanki: bakalii, owoców suszo-

nych, owoców kandyzowanych i ziaren jadalnych, owoce su-

szone, owoce kandyzowane, skórki z owoców kandyzowane, 

rodzynki, 31 nasiona jadalne, orzechy, migdały.

(210) 465036 (220) 2016 12 12

(731) ATLANTA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk

(540) Bakal sport Energy Natural BAR + guarana

(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.07.01, 05.07.06, 05.07.09, 05.07.10, 

05.07.11, 05.07.14, 05.07.24, 25.01.01, 25.01.19

(510), (511) 29 bakalie, mieszanki: bakalii, owoców suszo-

nych, owoców kandyzowanych i ziaren jadalnych, owoce su-

szone, owoce kandyzowane, skórki z owoców kandyzowane, 

rodzynki, 31 nasiona jadalne, orzechy, migdały.

(210) 465042 (220) 2016 12 12

(731) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, 

Włoszczowa

(540) Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa od 1936 

TRADYCJA PRODUKCJI OD 1936 ROKU

MASŁO EXTRA WŁOSZCZOWSKIE ZAWARTOŚĆ 

TŁUSZCZU 82%

(531) 08.03.01, 08.03.07, 19.01.08, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.17, 

26.01.18, 25.05.25, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 masło, tłuszcze jadalne na bazie masła, tłusz-

cze jadalne z dodatkiem masła.

(210) 465049 (220) 2016 12 12

(731) NATURE QUEEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) NATURE QUEEN

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01

(510), (511) 3 naturalne kosmetyki i organiczne surowce 

kosmetyczne, w tym: olejki do celów kosmetycznych, glinki 

kosmetyczne, olejki eteryczne,  masło kosmetyczne, balsamy 

kosmetyczne, mydła, żele kosmetyczne.

(210) 465051 (220) 2016 12 12

(731) NATURE QUEEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) nature queen piękno z natury

(510), (511) 3 naturalne kosmetyki i organiczne surowce 

kosmetyczne, w tym: olejki do celów kosmetycznych, glinki 

kosmetyczne, olejki eteryczne, masła kosmetyczne, balsamy 

kosmetyczne, mydła, żele kosmetyczne.

(210) 465069 (220) 2016 12 12

(731) GETFRESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) GETFRESH

(531) 01.15.14, 01.15.15, 01.15.25, 27.05.01, 29.01.04

(510), (511) 11 urządzenia do dystrybucji wody, urządzenia 

chłodnicze, aparatura i urządzenia do uzdatniania wody, in-

stalacje do zaopatrywania w wodę i do schładzania wody, 

sterylizatory i urządzenia do fi ltrowania wody, fi ltry do wody 

pitnej, automaty do dystrybucji wody, 32 wody niegazowane, 

musujące lub gazowane, źródlane, mineralne, aromatyzowa-

ne, napoje o smaku owocowym i na bazie owoców, 39 pa-

kowanie, magazynowanie, transport i dostarczanie wody, 

43 usługi w zakresie zaopatrywania w żywność i napoje.

(210) 465113 (220) 2016 12 12

(731) P.P.H.U. METALMEX BRONISŁAW STAŃ, VIOLETTA 

KOWALCZYK, ELŻBIETA STAŃ-KUŹNIAREK SPÓŁKA 

JAWNA, Wysogotowo

(540) #OnOff 

(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie edukacyjnych 

grup dyskusyjnych w formie panelu dyskusyjnego.

(210) 465114 (220) 2016 12 12

(731) DEMIURG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Poznań

(540) DEMIURG

(531) 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 37 usługi budowlane, naprawy i usługi instalacyj-

ne budowlane, sanitarne, elektryczne i teletechniczne, usługi 

w zakresie inżynierii budowlanej, 42 badania oraz usługi na-

ukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemy-

słowe i projektowanie budowlane, projektowanie i ulepsza-

nie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.

(210) 465120 (220) 2016 12 13

(731) PASTWA TOMASZ SPUTNIK, Starogard Gdański

(540) Sputnik
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(531) 01.05.01, 01.05.23, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 6 drzwi metalowe, ich elementy i akcesoria 

metalowe, 19 drzwi niemetalowe, ich elementy i akcesoria 

niemetalowe.

(210) 465175 (220) 2016 12 14

(731) POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, Warszawa

(540) PCA POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI WERYFIKACJA 

GHG

(531) 07.01.14, 27.05.01, 26.04.07, 26.04.16, 29.01.13, 26.11.02

(510), (511) 9 programy komputerowe, magnetyczne 

i optyczne nośniki danych, kasety audio, kasety video, CD-

ROMy, dyskietki, 16 druki, książki, przewodniki, broszury, in-

formatory, wydawnictwa periodyczne, kalendarze, katalogi, 

instrukcje, artykuły piśmienne, 35 usługi w zakresie tworzenia 

baz danych dotyczących laboratoriów, jednostek certyfi kują-

cych i kontrolujących oraz podmiotów, które uzyskały prawo 

do używania znaków zgodności, usługi w zakresie kompilacji, 

systematyzacji i uaktualniania informacji w komputerowych 

bazach danych, usługi w zakresie zarządzania zbiorami infor-

matycznymi, usługi w zakresie informacji statystycznej, ba-

dania rynku i opinii publicznej, usługi w zakresie promocji, 

badania i doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 

gospodarczej, usługi w zakresie udzielania informacji o sys-

temach oceny zgodności, 41 usługi szkoleniowe i wydawni-

cze w zakresie systemów oceny zgodności, organizowanie 

wystaw i konkursów edukacyjnych w zakresie systemów 

oceny zgodności, organizowanie i prowadzenie konferencji, 

seminariów i szkoleń w zakresie systemów oceny zgodności, 

42 usługi związane z akredytowaniem laboratoriów, jedno-

stek certyfi kujących i kontrolujących oraz nadzorem nad nimi, 

usługi w zakresie badania biegłości akredytowanych jedno-

stek, usługi doradztwa w zakresie zgodności wyrobów i pro-

cesów ich wytwarzania z normami technicznymi, w zakresie 

bezpieczeństwa wyrobów oraz w zakresie ochrony środowi-

ska, ocena wyrobów i procesów ich wytwarzania z punktu 

widzenia ich zgodności z normami technicznymi, badania 

techniczne, kontrola jakości, badanie nowych produktów, 

tworzenie oprogramowania komputerowego,, 45 opiniowa-

nie aktów prawnych i dokumentów normatywnych.

(210) 465180 (220) 2016 12 14

(731) MOCZKOWSKI RAFAŁ, Warszawa

(540) Europig

(531) 01.01.01, 01.01.04, 26.11.01, 26.11.12, 29.01.12, 27.05.01

(510), (511) 31 zwierzęta żywe, zwierzęta hodowlane 

do produkcji, 35 agencje reklamowe, marketing, telemar-

keting, public relations, agencje public relations, edytorskie 

usługi w dziedzinie reklamy, projektowanie materiałów rekla-

mowych, obróbka tekstów, edycja tekstów, tworzenie rekla-

mowych i sponsorowanych tekstów, publikowanie sponso-

rowanych tekstów, uaktualnianie materiałów reklamowych, 

rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, wynajmowa-

nie nośników reklamowych, wynajem czasu reklamowego 

we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie reklamo-

wej przestrzeni, wynajem bilbordów, dystrybucja i rozpo-

wszechnianie materiałów reklamowych w postaci próbek, 

druków, prospektów, broszur, kolportaż próbek, rozlepianie 

plakatów reklamowych, reklama, reklama online za pośred-

nictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknię-

cie”, reklamy telewizyjne, radiowa reklama, bezpośrednia 

reklama pocztowa, reklama billboardowa, reklamy korespon-

dencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, produkcja fi l-

mów reklamowych, transkrypcja formy wiadomości i komu-

nikatów, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 

i sprzedawców towarów i usług, negocjowanie i rozliczanie 

transakcji handlowych dla osób trzecich, informacja o dzia-

łalności gospodarczej, audyt gospodarczy, zarządzanie dzia-

łalnością gospodarczą która zajmuje się udzielaniem licencji 

na towary i usługi, zarobkowe zarządzanie w zakresie konce-

sjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie 

w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących 

jako wolni strzelcy, doradztwo specjalistyczne w sprawach 

działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efek-

tywności biznesowej, doradztwo w zakresie organizowania, 

prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc 

przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 

handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-

czej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 

systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 

systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych 

bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-

puterowych bazach danych, komputerowe zarządzanie pli-

kami, sortowanie danych w bazach komputerowych, wyszu-

kiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trze-

cich, zarządzanie zbiorami informatycznym, optymalizacja 

stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów 

promocji dodatkowej, udostępnianie informacji o działalno-

ści gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, ba-

dania rynkowe, badania opinii publicznej, badania dotyczące 

działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa w zakresie 

nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, 

doradztwo w zakresie zarządzania personelem, telefoniczne 

udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], usługi 

przypominania o spotkaniach [prace biurowe], zarządzanie 
programami refundacji w imieniu osób trzecich, administro-
wanie programami lojalności konsumenta, poszukiwania 
w zakresie patronatu, importowo-eksportowe agencje, usłu-
gi impresariów w działalności artystycznej, usługi modelingu 
do celów promocji sprzedaży i reklamy, organizacja poka-
zów mody w celach promocyjnych, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, pokazy towarów, prezentowanie produktów 

w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizo-
wanie targów w celach handlowych lub reklamowych, zarzą-
dzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi w zakresie 
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla 

innych przedsiębiorstw], fakturowanie, księgowość, rachun-

kowość, usługi podatkowe, sporządzanie wyciągów z konta, 

agencje informacji handlowej, badania biznesowe, outso-

urcing jako doradztwo biznesowe, ekspertyzy w zakresie 
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wydolności przedsiębiorstw, ekonomiczne prognozy, usługi 

porównywania cen, analizy kosztów, analizy rynkowe, usłu-

gi aukcyjne, handlowe wyceny, zarządzanie w zakresie za-

mówień handlowych, sprzedaż: żywych zwierząt, zwierząt 

hodowlanych do produkcji, 39 transport, transport żywych 

zwierząt, dostarczanie towarów zamówionych koresponden-

cyjnie, dostawa towarów, fracht, fracht [przewóz towarów], 

pośrednictwo frachtowe, przewożenie, przewóz samocho-

dami ciężarowymi, rezerwacja transportu, transport kolejowy, 

spedycja, informacja o składowaniu, informacja o transporcie, 

logistyka transportu, udzielanie wskazówek o trasie dojazdu 

do celów podróży, pilotowanie, usługi kurierskie dotyczące 

towarów, magazynowanie elektronicznych nośników danych 

lub dokumentów, składowanie towarów, usługi rozładunku 

towarów, usługi transportu samochodami silnikowymi, zała-

dunek, wyładunek statków, pakowanie towarów, wypożycza-

nie pojazdów, usługi kierowców, wypożyczanie kontenerów 

magazynowych.

(210) 465187 (220) 2016 12 14

(731) FITLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) trizer

(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mię-

sne, jaja, mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 

43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barowe, 

usługi hotelowe, usługi restauracyjne.

(210) 465198 (220) 2016 12 14

(731) ALLANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) ALLANI

(531) 27.05.01

(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-

mowych, badania rynku, badania  w dziedzinie działalności 

gospodarczej, zarządzanie w działalności handlowej, ad-

ministrowanie działalności handlowej, doradztwo specjali-

styczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo 

w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-

darczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodar-

czą, usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlo-

wego i gospodarczego, usługi pośrednictwa handlowego, 

franczyza, promocja sprzedaży towarów, wyceny handlowe, 

zgrupowanie na rzecz osób trzecich artykułów dotyczących 

odzieży, obuwia, nakryć głowy, akcesoriów skórzanych oraz 

materiałowych, waliz, torebek, toreb, plecaków, parasolek, 

wyrobów rymarskich, zegarków, biżuterii, okularów, kosme-

tyków pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapo-

znać się z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: 

z katalogu różnych artykułów, w sklepie, za pośrednictwem 

usługi elektronicznej, w systemie on-line, bezpośrednio poza 

siecią sklepową, na stronie internetowej, usługi pośrednic-

twa w powyższym zakresie, usługi konsultacyjne i doradcze 

dotyczące w / w, informacja o powyższych usługach.

(210) 465211 (220) 2016 12 15

(731) ASM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Terespol

(540) SOFIMARSEL

(531) 03.01.02, 03.01.16, 03.01.24, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.02

(510), (511) 6 metalowe elementy sufi towe, metalowe insta-

lacje sufi towe, wsporniki sufi towe z metalu, 19 sufi ty nieme-

talowe, sufi ty napinane, napinane sufi ty z tworzyw sztucz-

nych, niemetalowe profi le i konstrukcje sufi tów napinanych, 

niemetalowe pokrycia sufi tów, 37 usługi dotyczące montażu, 

modernizacji i konserwacji sufi tów niemetalowych, podwie-

szanych i napinanych, układanie pokryć sufi tów, układanie 

sufi tów, nakładanie faktur na sufi ty, naprawa sufi tów napra-

wa wykładzin sufi towych.

(210) 465264 (220) 2016 12 15

(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) agent max eucalyptus power

(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowa-

nia i ścierania, kostki do muszli klozetowych.

(210) 465273 (220) 2016 12 15

(731) Home Box Offi  ce, Inc., Nowy York, US

(540) CINEMAX

(510), (511) 9 nagrane płyty video, DVD, płyty cyfrowe 

w wysokiej rozdzielczości zawierające dramatyczne, kome-

diowe, dokumentalne, sportowe, muzyczne i rewiowe seria-

le i programy telewizyjne, materiały cyfrowe, a mianowicie 

pobieralne nagrane pliki video i pliki grafi czne zawierające 

dramatyczne, komediowe, dokumentalne, sportowe, mu-

zyczne i rewiowe seriale telewizyjne, ścieżki dźwiękowe za-

pisane na płytach kompaktowych i cyfrowych płytach audio 

zawierające dramatyczne, komediowe, dokumentalne, spor-

towe, muzyczne i rewiowe seriale telewizyjne.

(210) 465295 (220) 2016 12 16

(731) TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki

(540) tarczyński. gryczak.

(510), (511) 29 wędliny.

(210) 465307 (220) 2016 12 16

(731) KUCZA NATALIA, Konstancin-Jeziorna

(540) BOSKA pszczoła

(531) 27.05.01, 26.04.02

(510), (511) 3 kosmetyki, olejki eteryczne, mydła, 30 miód, 

33 napoje alkoholowe.

(210) 465309 (220) 2016 12 16

(731) BUJAK RAFAŁ DRACO, Rzeszów

(540) Nerd

(510), (511) 9 etui na okulary, etui na okulary słoneczne, etui 

na okulary  przeciwsłoneczne, okulary ochronne do uprawia-

nia sportu, okulary antyodblaskowe, okulary dla rowerzystów, 

okulary do uprawiania sportu, okulary korekcyjne, okulary 

do czytania, okulary narciarskie, okulary do nurkowania, okula-

ry ochronne do ochrony oczu, okulary pływackie, okulary po-

laryzujące, okulary przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsło-

neczne, okulary przeciwodblaskowe od lodu, okulary ochron-

ne do uprawiania sportu, okulary strzeleckie, okulary teatralne, 

okulary, łańcuszki do okularów, oprawki do okularów, pojem-
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niczki na szkła, sznureczki do okularów, szkła przeciwsłonecz-

ne nakładane na okulary, gogle, gogle do akwalungu, gogle 

do celów sportowych, godle do pływania, gogle narciarskie, 

gogle ochronne, kaski do jazdy na deskorolce, kaski moto-

cyklowe, kaski ochronne, kaski ochronne dla motocyklistów, 

kaski ochronne dla rowerzystów, kaski ochronne do uprawia-

nia sportu, kaski sportowe, soczewki, soczewki korekcyjne, 

soczewki optyczne, szkła kontaktowe, szkła optyczne, szkło 

optyczne, urządzenia i przyrządy optyczne, 35 sprzedaż deta-

liczna i hurtowa towarów obejmujących etui na okulary, etui 

na okulary słoneczne, etui na okulary przeciwsłoneczne, oku-

lary ochronne do uprawiania sportu, okulary antyodblasko-

we, okulary dla rowerzystów, okulary do uprawiania sportu, 

okulary korekcyjne, okulary do czytania, okulary narciarskie, 

okulary do nurkowania, okulary ochronne do ochrony oczu, 

okulary pływackie, okulary polaryzujące, okulary przeciwośle-

pieniowe, okulary przeciwsłoneczne, okulary przeciwodbla-

skowe od lodu, okulary ochronne do uprawiania sportu, oku-

lary strzeleckie, okulary teatralne, okulary, łańcuszki do okula-

rów, oprawki do okularów, pojemniczki na szkła, sznureczki 

do okularów, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, 

gogle, gogle do akwalungu, gogle do celów sportowych, 

godle do pływania, gogle narciarskie, gogle ochronne, kaski 

d o jazdy na deskorolce, kaski motocyklowe, kaski ochronne, 

kaski ochronne dla motocyklistów, kaski ochronne dla rowe-

rzystów, kaski ochronne do uprawiania sportu, kaski sporto-

we w tym za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line), 

sprzedaż wysyłkowa powyższych towarów, marketing, re-

klama, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama w pra-

sie, reklama na stronach internetowych, rozpowszechnianie 

materiałów reklamowych, promocja sprzedaży powyższych 

towarów i świadczonych usług, prezentacja oferty handlowej 

w Internecie, organizowanie i współudział w targach, wysta-

wach i pokazach związanych z promocją powyższych towa-

rów, 42 opracowywanie projektów technicznych okularów, 

oprawek na okulary, gogli i kasków ochronnych, wyrobów 

optycznych, wzornictwo przemysłowe.

(210) 465311 (220) 2016 12 16

(731) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków

(540) Wawel QULINARIA

(510), (511) 30 czekolada, czekolada pitna, czekolada 

w proszku, czekolada na polewy lub posypki, praliny, wyroby 

czekoladowe, wyroby cukiernicze, 35 usługi sprzedaży deta-

licznej, hurtowej wysyłkowej oraz za pośrednictwem Inter-

netu (sprzedaż on-line) towarów obejmujących: czekoladę, 

czekoladę pitną, czekoladę w proszku, czekoladę na polewy 

lub posypki, praliny, wyroby czekoladowe, wyroby cukier-

nicze, promocja, marketing, reklama, reklama internetowa, 

rozpowszechnianie materiałów reklamowych promujących: 

czekoladę, czekoladę pitną, czekoladę w proszku, czekoladę 

na polewy lub posypki, praliny, wyroby czekoladowe, wyro-

by cukiernicze, organizowanie imprez dla celów marketin-

gowych i promocyjnych, organizowanie targów i pokazów 

w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie pro-

duktów w mediach w celu ich sprzedaży .

(210) 465312 (220) 2016 12 16

(731) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków

(540) W QULINARIA

(531) 09.07.19, 27.05.01, 29.01.07

(510), (511) 30 czekolada, czekolada pitna, czekolada 

w proszku, czekolada na polewy lub posypki, praliny, wyroby 

czekoladowe, wyroby cukiernicze, 35 usługi sprzedaży deta-

licznej, hurtowej wysyłkowej oraz za pośrednictwem Inter-

netu (sprzedaż on-line) towarów obejmujących: czekoladę, 

czekoladę pitną, czekoladę w proszku, czekoladę na polewy 

lub posypki, praliny, wyroby czekoladowe, wyroby cukier-

nicze, promocja, marketing, reklama, reklama internetowa, 

rozpowszechnianie materiałów reklamowych promujących: 

czekoladę, czekoladę pitną, czekoladę w proszku, czekoladę 

na polewy lub posypki, praliny, wyroby czekoladowe, wyro-

by cukiernicze, organizowanie imprez dla celów marketin-

gowych i promocyjnych, organizowanie targów i pokazów 

w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie pro-

duktów w mediach w celu ich sprzedaży.

(210) 465324 (220) 2016 12 16

(731) GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SPÓŁKA 

AKCYJNA, Warszawa

(540) VV Giełda Praw Majątkowych VINDEXUS S.A.

(531) 27.05.21, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 36 doradztwo w zakresie długów, agencje ścią-

ganie wierzytelności, doradztwo fi nansowe, pośrednictwo 

w obrocie nieruchomościami.

(210) 465331 (220) 2016 12 19

(731) NORDKALK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) BETONAR

(510), (511) 19 dolomit do celów przemysłowych, kru-

szywo, kamień, kamień wapienny, bitumiczne wyroby dla 

budownictwa.

(210) 465335 (220) 2016 12 19

(731) KRAJEWSKI ARKADIUSZ PRACOWNIA RĘKAWICZEK 

SKÓRZANYCH MARKO, Zduńska Wola

(540) MELTONI

(531) 03.03.01, 24.09.02, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 18 torebki skórzane, portfele skórzane.
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(210) 465336 (220) 2016 12 19

(731) KRAJEWSKI ARKADIUSZ PRACOWNIA RĘKAWICZEK 

SKÓRZANYCH MARKO, Zduńska Wola

(540) M MELTONI

(531) 03.03.01, 24.09.02, 24.01.18, 27.05.01

(510), (511) 18 torebki skórzane, portfele skórzane.

(210) 465342 (220) 2016 12 19

(731) MIRALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piła

(540) PROCTANAL

(510), (511) 3 kosmetyki, 5 produkty farmaceutyczne i inne 

środki do celów leczniczych oraz środki sanitarne stosowane 

w higienie osobistej.

(210) 465408 (220) 2016 12 19

(731) OSSA JAN ZBM OSSA, Tychy

(540) ZP

(510), (511) 7 narzędzia ręczne zasilane pneumatycz-

nie, klucze o napędzie pneumatycznym, w tym klucze 

dynamometryczne.

(210) 465419 (220) 2016 12 19

(731) OSSA JAN ZBM OSSA, Tychy

(540) ZPK

(510), (511) 7 narzędzia ręczne zasilane pneumatycz-

nie, klucze o napędzie pneumatycznym, w tym klucze 

dynamometryczne.

(210) 465422 (220) 2016 12 19

(731) OSSA JAN ZBM OSSA, Tychy

(540) KHN

(510), (511) 7 narzędzia ręczne zasilane hydraulicznie, klucze 

o napędzie hydraulicznym, w tym klucze dynamometryczne.

(210) 465425 (220) 2016 12 19

(731) OSSA JAN ZBM OSSA, Tychy

(540) KHK

(510), (511) 7 narzędzia ręczne zasilane hydraulicznie, klucze 

o napędzie hydraulicznym, w tym klucze dynamometryczne.

(210) 465465 (220) 2016 12 20

(731) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew

(540) CYNKOPHOS PRO+

(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone 

dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze.

(210) 465469 (220) 2016 12 20

(731) MAZURKIEWICZ TOMASZ, Zgorzelec

(540) OKSY

(531) 27.05.01

(510), (511) 9 okulary, okulary polaryzacyjne, okulary optycz-

ne, okulary pływackie, okulary inteligentne, okulary [optyka], 

okulary antyrefl eksyjne, okulary przeciwoślepieniowe, okula-

ry lodowcowe, okulary korekcyjne, okulary ochronne, okulary 

przeciwsłoneczne, okulary dla rowerzystów, sznurki do oku-

larów, sznureczki do okularów, okulary dla dzieci, oprawki 

do okularów, etui na okulary, soczewki korekcyjne [optyka], 

lupy [optyka], 25 chusty [odzież], odzież gimnastyczna, 

odzież treningowa, odzież narciarska, kurtki [odzież], gabar-

dyna [odzież], fartuchy [odzież], poszetki [odzież], odzież wie-

czorowa, odzież ciążowa, odzież męska, golfy [odzież], odzież 

dziana, odzież gotowa, mufki [odzież], dzianina [odzież], sza-

liki [odzież], kombinezony [odzież], kaptury [odzież], odzież 

dżinsowa, halki [odzież], odzież codzienna, swetry [odzież], 

odzież wodoodporna, odzież przeciwdeszczowa .

(210) 465471 (220) 2016 12 20

(731) DUDEK WOJCIECH POLSTAL ZAKŁAD PRODUKCJI 

MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Warszawa

(540) Stalowy System Rynnowy Sztorm

(510), (511) 6 system rynnowy metalowy, rynny metalowe.

(210) 465488 (220) 2016 12 21

(731) SZEPKE GUSTAW, Cisownica

(540) MIODONKA PASTERSKA

(531) 27.05.01

(510), (511) 33 ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, na-

poje alkoholowe, koktajle, likiery, aperitif, napoje alkoholowe 

destylowane, napoje alkoholowe  z wyjątkiem piwa, napoje 

alkoholowe zawierające owoce, owocowe ekstrakty z alkoho-

lem, alkohole i likiery wspomagające trawienie, wódka.

(210) 465489 (220) 2016 12 21

(731) SZEPKE GUSTAW, Cisownica

(540) ŚLIWOWICA PASTERSKA

(531) 27.05.01

(510), (511) 33 ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, 

napoje alkoholowe, napoje alkoholowe destylowane, goto-

we napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, koktajle, na-

poje alkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje alkoholowe za-

wierające owoce, owocowe ekstrakty z alkoholem, alkohole 

i likiery wspomagające trawienie, wódka.

(210) 465493 (220) 2016 12 21

(731) BROWAR NAMYSŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów

(540) BROWAR POMYSŁÓW

(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe.
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(210) 465500 (220) 2016 12 21

(731) OPTIDENT M. FOUBERT, D. STÓJ SPÓŁKA JAWNA, 

Wrocław

(540) Optident DIGITAL DENTAL SOLUTIONS

(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 35 sprzedaż produktów, urządzeń i materiałów 

stomatologicznych, 37 serwis urządzeń stomatologicznych 

i urządzeń towarzyszących, 41 szkolenia z obsługi urządzeń 

stomatologicznych.

(210) 465503 (220) 2016 12 21

(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH

(540) TIXOPRAM

(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, 

środki sanitarne do celów medycznych, żywność dietetycz-

na i substancje przystosowane do celów medycznych lub 

weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi, środki do zwal-

czania robactwa, fungicydy.

(210) 465509 (220) 2016 12 21

(731) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa

(540) BioSoC

(510), (511) 9 układy scalone.

(210) 465510 (220) 2016 12 21

(731) EXORIGO-UPOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) EuroSTORE

(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe.

(210) 465511 (220) 2016 12 21

(731) EXORIGO-UPOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) EuroTANK

(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe.

(210) 465522 (220) 2016 12 21

(731) DOBROCZYNA FUNDACJA DOBRA NOWINA, Piastów

(540) Dobroczynna Fundacja „DOBRA NOWINA”  

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.01, 02.09.01, 01.03.07

(510), (511) 16 książki, komiksy, atlasy, broszury, kalendarze, 

indeksy, skorowidze, notatniki, notesy, katalogi, materiały 

szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), pod-

pórki do książek, skoroszyty, zeszyty do pisania lub rysowa-

nia, zakładki do książek, 20 meble, meble biurowe, meble 

metalowe, meble ogrodowe, meble szkolne, kanapo - tap-

czany, kanapy, komody, kredensy, krzesła, taborety, kartoteki 

[meble], ławy [meble], łóżka, łóżka drewniane, łóżeczka dla 

małych dzieci, łóżka hydrostatyczne nie do celów leczni-

czych, łóżka szpitalne, drzwi do mebli, fotele fryzjerskie, na-

dmuchiwane meble, parawany [meble], plecionki ze słomy 

z wyjątkiem mat, półki biblioteczne, pudełka drewniane lub 

z tworzyw sztucznych, stojaki na czasopisma, stojaki na ka-

pelusze, stojaki na książki [meble], stojaki na parasole, stojaki 

na ręczniki [meble], stoliki ruchome pod komputery, stoły, 

stoły metalowe, stoły warsztatowe, szafki na lekarstwa, szafki 

niemetalowe do przechowywania żywności, szafy wnęko-

we, tablice do zawieszania kluczy, toaletki, wyroby wikliniar-

skie, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 465523 (220) 2016 12 21

(731) EXORIGO-UPOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) EuroKARTA

(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe.

(210) 465524 (220) 2016 12 21

(731) EXORIGO-UPOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) EuroSTOCK

(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe.

(210) 465536 (220) 2016 12 22

(731) MROWIEC KAROLINA ŚLĄSKI DOM AUKCYJNY, 

Katowice

(540) S ŚLĄSKI DOM AUKCYJNY

(531) 24.05.01, 29.01.14, 27.01.01, 27.05.01

(510), (511) 16 afi sze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, 

almanachy, atlasy, atrament korektorski (heliografi a), bloki 

listowe, papeteria, bloki rysunkowe, broszury, chromolitogra-

fi e, czasopisma, formularze, blankiety, druki, fotografi e, foto-

grawiury, gazety, kalendarze, kamienie litografi czne, karton, 

karty pocztowe, katalogi, książki, litografi czne dzieła sztu-

ki, litografi e, obrazy oprawione lub nie, palety dla malarzy, 

płótno do malarstwa, podręczniki, ryciny, publikacje, rysun-

ki, wydruki grafi czne, zeszyty, 35 organizowanie sprzedaży 

w trybie aukcji i przetargów publicznych, dystrybucja mate-

riałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), 

prenumerata gazet dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie 

zamówień w handlu, handlowe wyceny, impresariat w dzia-

łalności artystycznej, prezentowanie produktów w mediach 

dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie wystaw 

w celach handlowych i reklamowych, tworzenie tekstów 

reklamowych i sponsorowanych, telefoniczne udzielanie in-

formacji dla nieobecnych abonentów, usługi w zakresie pro-

wadzenia sprzedaży i wyselekcjonowania z myślą o osobach 

trzecich produktów jak: afi sze, plakaty, akwaforty, akwarele, 

albumy, almanachy, atlasy, atrament korektorski (heliografi a), 

bloki listowe, papeteria, bloki rysunkowe, broszury, chromo-

litografi e, czasopisma, formularze, blankiety, druki, fotogra-

fi e, fotograwiury, gazety, kalendarze, kamienie litografi czne, 

karton, karty pocztowe, katalogi, książki, litografi czne dzieła 

sztuki, litografi e, obrazy oprawione lub nie, palety dla ma-
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larzy, płótno do malarstwa, podręczniki, ryciny, publikacje, 

rysunki, wydruki grafi czne, zeszyty - dla umożliwienia obej-

rzenia towaru i dokonania zakupu.

(210) 465562 (220) 2016 12 22

(731) WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Warszawa

(540) kalejdoskop ucznia

(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.05.21, 26.03.05, 26.01.08

(510), (511) 9 programy komputerowe, elektroniczne bazy 

danych, software ładowalny, programy sterujące nagrane, 

programowanie komputerowe nagrane, aplikacje kompute-

rowe, aplikacje do telefonów komórkowych, pliki grafi czne 

do pobierania, pliki grafi czne do ściągnięcia do telefonu ko-

mórkowego, translatory elektroniczne, karty kodowane, 

elektroniczne książki i publikacje, moduły ładowane z publi-

kacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawie-

rające treści multimedialne, publikacje elektroniczne do po-

brania, książki audio, gry komputerowe, gry wideo w formie 

programów komputerowych zapisanych na nośnikach da-

nych, gry wideo w formie oprogramowania komputerowe-

go nagrane na dysku, zaprogramowane gry wideo jako 

oprogramowanie zawarte na kartridżach, kasety zewnętrz-

ne, fi lmy kinematografi czne, fi lmy do przezroczy naświetlo-

ne, płyty fonografi czne, magnetyczne nośniki danych, na-

grane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań 

cyfrowych, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz od-

twarzania dźwięku lub obrazów, programy i taśmy do gier 

komputerowych, urządzenia i przyrządy do celów dydak-

tycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dydak-

tyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne 

oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci kompu-

terowe, pamięci zewnętrzne USB, interfejsy komputerowe, 

zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycz-

nych, części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienio-

nych towarów, 16 papier, tektura, wyroby papierowe obej-

mujące papierowe artykuły piśmienne i teczki papierowe 

jako artykuły papiernicze, papierowe koperty do pakowania, 

podstawki pod naczynia i pod szklanki z papieru, wyroby 

tekturowe obejmujące pudełka tekturowe, tuby z tektury, 

tekturowe maty stołowe, fi gurki wykonane z tektury, pod-

stawki pod szklanki z tektury, druki, książki, publikacje, ko-

miksy, śpiewniki, tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, 

wydruki grafi czne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, pe-

riodyki, czasopisma, katalogi, podręczniki, mapy, ulotki, bro-

szury, foldery reklamowe i informacyjne, plakaty, artykuły 

piśmiennicze, naklejki, przybory biurowe, materiały i przy-

rządy do rysowania i malowania, przybory do pisania, przy-

bory kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe także 

w formie gier, materiały introligatorskie, okładki na książki, 

zakładki, zestawy do drukowania będące artykułami biuro-

wymi, rysunki, obrazy, fotografi e, obrazki, kalendarze, długo-

pisy, ołówki, plastelina, modelina, farby dla dzieci, pędzle 

malarskie, zestawy do malowania, opakowania z papieru lub 

z tektury, papier do pakowania oraz materiały z tworzyw 

sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, zaprosze-

nia, kalkomanie przylepne, kalkomanie suche, kalkomanie 

na gorąco, kalkomanie 3D stosowane na każdej powierzch-

ni, linijki, gumki do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki 

z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, karty do kolek-

cjonowania i karty na wymianę, nalepki, znaki papierowe, 

banery wystawowe i reklamowe z papieru lub z kartonu, 

wykresy, plany, kalki papierowe, 35 usługi w zakresie: marke-

tingu i reklamy, także on-line w sieci komputerowej z wyko-

rzystaniem technik dźwiękowych, audiowizualnych i multi-

medialnych, samodzielnie i w koprodukcji, dystrybucji i roz-

powszechniania materiałów reklamowych, tworzenia tek-

stów reklamowych i sponsorowanych, przetwarzania tekstu, 

publikowania i rozpowszechniania tekstów promocyjnych 

i reklamowych, w tym w sieci on-line, projektowania i po-

średnictwa w rozpowszechnianiu reklam radiowych, telewi-

zyjnych i w Internecie, badania rynku i opinii publicznej, 

marketingu bezpośredniego i marketingu wydarzeń, pro-

wadzenia kampanii reklamowych, organizowania wystaw 

i targów dla celów reklamowych i promocyjnych, sprzedaży 

czasu i powierzchni reklamowej oraz pośrednictwa w tym 

zakresie, organizowania subskrypcji w zakresie publikacji 

także on-line dla osób trzecich, prenumeraty czasopism 

na rzecz osób trzecich, transkrypcji wiadomości i danych, 

pozyskiwania i systematyzacji danych w komputerowych 

bazach danych, zarobkowe zarządzanie w zakresie udziela-

nia licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, grupo-

wanie na rzecz osób trzecich takich towarów jak: programy 

komputerowe, elektroniczne bazy danych, software łado-

walny, programy sterujące nagrane, oprogramowanie kom-

puterowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do te-

lefonów komórkowych, pliki grafi czne do pobierania, pliki 

grafi czne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, transla-

tory elektroniczne, elektroniczne książki i publikacje, modu-

ły ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami 

audio, wideo i zawierające treści multimedialne, publikacje 

elektroniczne do pobrania, książki audio, gry komputerowe, 

gry wideo w formie programów komputerowych zapisa-

nych na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramo-

wania komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowa-

ne gry wideo jako oprogramowanie zawarte na kartridżach, 

kasety zewnętrzne, fi lmy kinematografi czne, fi lmy do prze-

zroczy naświetlone, płyty fonografi czne, magnetyczne no-

śniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne 

nośniki nagrań cyfrowych, urządzenia i przyrządy do celów 

dydaktycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dy-

daktyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery przeno-

śne oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci 

komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, interfejsy kompu-

terowe, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dy-

daktycznych, części i wyposażenie do wszystkich wyżej wy-

mienionych towarów, wyroby papierowe, wyroby tekturo-

we, druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, tablice 

arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki grafi czne, ma-

gazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, 

katalogi, podręczniki, mapy, ulotki, broszury, plakaty, artyku-

ły piśmiennicze, naklejki, przybory biurowe, materiały, urzą-

dzenia i przyrządy do rysowania i malowania, przybory 

do pisania, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i in-

struktażowe także w formie gier, materiały introligatorskie, 

okładki na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące 

artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografi e, obrazki, 

kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby dla 

dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, papier 

do pakowania oraz materiały z tworzyw sztucznych do pa-

kowania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie 

przylepne, kalkomanie suche, kalkomanie na gorąco, kalko-

manie 3D stosowane na każdej powierzchni, linijki, gumki 
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do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, kar-

ty muzyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne 

niż do gier, nalepki, znaki papierowe, banery wystawowe 

i reklamowe z papieru lub z kartonu, wykresy, plany, kalki 

papierowe, gry i zabawki, karty do kolekcjonowania i wy-

miany, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych 

klasach, elektryczne urządzenia do rozrywki przystosowane 

wyłącznie do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, w celu 

umożliwienia nabywcom dogodnego zakupu tych towarów 

w punktach sprzedaży hurtowej i detalicznej z katalogu 

oraz za pośrednictwem mediów elektronicznych, 38 prze-

syłanie danych, aplikacji komputerowych i aplikacji do tele-

fonów komórkowych, informacji tekstowych, dźwiękowych 

i obrazowych za pośrednictwem sieci komputerowych i te-

lekomunikacyjnych, przekazywanie on-line kartek z życze-

niami, przydzielanie dostępu do komputerowych baz da-

nych, udostępnianie komputerowych baz danych, obsługa 

telekonferencji, udostępniania forów internetowych, udo-

stępnianie internetowych chatroomów, usługi poczty elek-

tronicznej, zapewnianie użytkownikom dostępu do portali 

w Internecie, 41 usługi wydawnicze w zakresie: serwisów in-

formacyjnych dotyczących wydawnictw naukowych i edu-

kacyjnych, dydaktyki, nauczania i wychowania świadczone 

m.in. drogą elektroniczną i poprzez Internet, publikacji tek-

stów innych niż reklamowe, publikacji książek, czasopism, 

materiałów informacyjno-edukacyjno-szkoleniowych także 

w sieci on-line, publikacji elektronicznych on-line książek 

i periodyków, publikacji elektronicznych niepobieranych, 

elektronicznej małej poligrafi i, komputerowego przygoto-

wania materiałów do publikacji, tłumaczenia tekstów, cyfro-

wego obrazowania, edukacji, organizowania i prowadzenia 

kursów, szkoleń i warsztatów, w tym nauczania bezpośred-

niego za pośrednictwem mediów informatycznych i kore-

spondencyjnego organizowania szkoleń w dziedzinach 

multimedialnych, organizowanie imprez o charakterze edu-

kacyjnym i kulturalnym, organizowania i prowadzenia kon-

ferencji i sympozjów, organizowania wystaw dla celów kul-

turalnych lub edukacyjnych, usługi w zakresie produkcji 

programów radiowych, telewizyjnych, fi lmów oraz przed-

stawień, usługi w zakresie rozrywki telewizyjnej i radiowej, 

usługi w zakresie organizowania konkursów edukacyjnych 

lub rozrywkowych, wypożyczanie książek także e-booków, 

wypożyczanie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych 

w formie fi lmów oraz zapisanych na magnetycznych 

i optycznych nośnikach danych, usługi w zakresie spraw-

dzianów edukacyjnych, usługi klubowe w zakresie rozrywki 

lub edukacji, informacja o edukacji i szkoleniach, 42 progra-

mowanie komputerowe, uaktualnianie oprogramowania 

komputerowego, tworzenie i projektowanie aplikacji kom-

puterowych i aplikacji do telefonów komórkowych, tworze-

nie grafi ki użytkowej, konwersja danych lub dokumentów 

na formę elektroniczną, wypożyczanie oprogramowania 

komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron interne-

towych na rzecz osób trzecich, hosting, dostarczanie i opra-

cowywanie wyszukiwarek internetowych, 45 usługi prawne 

w zakresie licencjonowania programów komputerowych 

i zarządzania prawami autorskimi.

(210) 465572 (220) 2016 12 22

(731) CHIPCRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin

(540) ChipCraft

(531) 27.05.01, 29.01.13, 15.09.18

(510), (511) 9 zintegrowane systemy elektroniczne, 42 do-

radztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu kom-

puterowego, opracowywanie projektów technicznych, pra-

ce badawczo - rozwojowe nad nowymi produktami dla osób 

trzecich, projektowanie systemów komputerowych, usługi 

doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi in-

żynieryjne, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii in-

formacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie 

informatyki, usługi świadczone przez laboratoria naukowe.

(210) 465641 (220) 2016 12 27

(731) Hyundai Motor Company, Seul, KR

(540) GENESIS G65

(510), (511) 12 samochody, samochody sportowe, autobusy, 

części i akcesoria do samochodów, amortyzatory zawiesze-

nia w pojazdach, urządzenia hamujące do pojazdów, samo-

chody ciężarowe, samochody osobowe, pojazdy osobowe 

dla więcej niż 7 pasażerów, elementy napędowe i skrzynie 

biegów do pojazdów lądowych, przekładnie do pojazdów 

lądowych, silniki do samochodów.

(210) 465662 (220) 2016 12 27

(731) ZAPAŁA DOROTA, BOROWIECKI MICHAŁ DM 

DENTALCERAMIC SPÓŁKA CYWILNA,

Dąbrowa Górnicza

(540) DM dentalceramic

(531) 27.05.01

(510), (511) 44 usługi medyczne, kompleksowe usługi i po-

rady stomatologiczne, usługi profi laktyki stomatologicznej, 

chirurgii stomatologicznej, periodontologii, ortodoncji, 

implantologii, stomatologia zachowawcza, chirurgia sto-

matologiczna, chirurgia szczękowo - twarzowa, technika 

dentystyczna, protetyka stomatologiczna, implantologia 

stomatologiczna, ortodoncja, periodontologia, endodoncja, 

pedodoncja, lecznice stomatologiczne: rentgen zębów, rent-

genodiagnostyka, doradztwo w dziedzinie stomatologii.

(210) 465663 (220) 2016 12 27

(731) JOBSQUARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Job

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 35 dostarczanie informacji dot. kontaktów han-

dlowych i biznesowych, komputerowe bazy danych, kom-

puterowe zarządzanie plikami, opracowywanie CV dla osób 

trzecich, organizowanie targów w celach handlowych lub 

reklamowych, rekrutacja personelu, 38 transmisja plików cy-

frowych, 41 doradztwo zawodowe, organizowanie i prowa-

dzenie warsztatów, usługi przekwalifi kowania zawodowego, 
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42 hosting stron internetowych, hosting serwerów, przecho-

wywanie danych elektronicznych, 45 usługi serwisów spo-

łecznościowych on-line.

(210) 465671 (220) 2016 12 27

(731) TINES MEGACHEMIE SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków

(540) TERMOFARBA

(531) 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 2 ozdobne powłoki akrylowe [w postaci farby].

(210) 465693 (220) 2016 12 28

(731) PAWLIK ARKADIUSZ ARICOM, Poznań

(540) ARICOM

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.04.09, 26.11.01

(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórko-

we i wyburzeniowe, wydobywanie surowców naturalnych, 

wypożyczanie narzędzi, urządzeń i akcesoriów budowlanych 

i służących do rozbiórki, zwalczanie szkodników i dezynfek-

cja, 42 usługi projektowania, usługi w zakresie projektowania, 

testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, 

usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi kompu-

terowe, usługi naukowe i technologiczne.

(210) 465694 (220) 2016 12 28

(731) WIEJAK URSZULA KOMPUTRILO AKADEMIA 

KOMPUTEROWA, Pruszków

(540) KOMPUTRILO Akademia Komputerowa

(531) 02.01.17, 02.01.23, 16.01.06, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01

(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe związane 

z edukacją dzieci, oprogramowanie, oprogramowanie sprzę-

towe, oprogramowanie szkoleniowe, interaktywne opro-

gramowanie komputerowe, edukacyjne oprogramowanie 

komputerowe, oprogramowanie komputerowe [programy], 

oprogramowanie do tabletów, oprogramowanie dla na-

uczycieli, oprogramowanie dla nauki, 16 materiały szkole-

niowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), drukowane 

materiały szkoleniowe, 41  edukacja dorosłych, edukacja 

przedszkolna, edukacja [nauczanie], edukacja w dziedzinie 

informatyki, edukacja, rozrywka i sport, edukacja w dziedzi-

nie przetwarzania danych, usługi przedszkolne [edukacja lub 

rozrywka], organizowanie zawodów [edukacja lub rozrywka], 

organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], edukacja 

zawodowa dla młodych ludzi, edukacja w dziedzinie posłu-

giwania się komputerami, zajęcia zorganizowane, dla dzieci 

[rozrywka / edukacja] ,edukacja i szkolenia w dziedzinie prze-

twarzania danych elektronicznych, edukacja online z kom-

puterowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstra-

netów, udzielanie informacji i przygotowywanie raportów 

o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, usługi 

w zakresie rozrywki, usługi w zakresie przygotowywania 

programów nauczania, 45  licencjonowanie praw własności 

przemysłowej, licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, 

licencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich, 

udzielanie licencji osobom trzecim na korzystanie z praw 

własności przemysłowej i praw autorskich.

(210) 465712 (220) 2016 12 28

(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Wadowice

(540) 1936 TYMBARK VIT

(531) 05.07.11, 05.07.17, 05.07.22, 05.07.24, 27.05.01, 29.01.15, 

01.03.02, 01.03.15

(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje na bazie 

owoców lub warzyw, bezalkoholowe napoje owocowe, 

bezalkoholowe nektary owocowe, bezalkoholowe wyciągi 

z owoców, soki owocowe, soki warzywne [napoje], napoje 

witaminizowane, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, kok-

tajle bezalkoholowe.

(210) 465715 (220) 2016 12 28

(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Wadowice

(540) 1936 TYMBARK VIT

(531) 05.07.09, 05.07.10, 05.07.11, 05.07.16, 05.07.24, 01.15.03, 

27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje na bazie 

owoców lub warzyw, bezalkoholowe napoje owocowe, 

bezalkoholowe nektary owocowe, bezalkoholowe wyciągi 

z owoców, soki owocowe, soki warzywne [napoje], napoje 

witaminizowane, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, kok-

tajle bezalkoholowe.
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(210) 465721 (220) 2016 12 28

(731) PIETRAK TOMASZ, Legionowo

(540) Oldfi eld

(510), (511) 25 bluzki, swetry, nakrycia głowy, czapki, berety, 

szale, szaliki, 40 dziewiarstwo, krawiectwo.

(210) 465723 (220) 2016 12 28

(731) BEREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) galeria MŁOCINY

(531) 27.05.01, 01.03.02, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16

(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościa-

mi, dzierżawa nieruchomości, zarządzanie majątkiem 

nieruchomomym.

(210) 465724 (220) 2016 12 28

(731) BEREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) galeria MŁOCINY

(531) 27.05.01

(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, dzierża-

wa nieruchomośc, zarządzanie majątkiem nieruchomym.

(210) 465726 (220) 2016 12 28

(731) AGORA Spółka Akcyjna, Warszawa

(540) Magazyn DOM

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18

(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, fotografi cz-

ne, kinematografi czne, optyczne, pomiarowe, do celów 

dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania 

oraz odtwarzania dźwięku i/lub obrazu, taśmy wideo, elek-

troniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, czyste 

lub z nagraniami, sprzęt przetwarzający dane i komputery, 

laptopy, akcesoria komputerowe, programy komputerowe, 

programy komputerowe udostępnianie on-line via portal, 

osprzęt i akcesoria do wszystkich tych urządzeń I przyrzą-

dów, oprogramowanie komputerowe w dziedzinie elektro-

nicznej działalności wydawniczej, 16 druki, kalendarze, książ-

ki, gazety, czasopisma, wydawnictwa jednorazowe, katalogi, 

komiksy, fotografi e, broszury, publikacje drukowane, notesy, 

pióra, długopisy, ołówki, materiały do nauczania z wyjątkiem 

aparatów, koperty i woreczki do pakowania z papieru lub 

z tworzyw sztucznych, magazyny, albumy, almanachy, pod-

ręczniki, biuletyny, mapy, karty muzyczne, wydawnictwa 

muzyczne, afi sze, plakaty, fotografi e, katalogi, nalepki, naklej-

ki, artykuły  piśmiennicze, torby papierowe, 35 usługi w za-

kresie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej 

oraz z zastosowaniem plakatów i ulotek oraz elektronicznych, 

magnetycznych i optycznych nośników informacji, prowa-

dzenie kompleksowych kampanii reklamowych, doradztwo 

w zakresie reklamy, wynajem czasu antenowego, tworzenie, 

wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjno - rekla-

mowych, usługi w zakresie badania rynku, badania opinii 

publicznej, badania marketingowe, organizowanie i obsłu-

ga handlowych lub reklamowych pokazów mody, wystaw, 

giełd i targów, organizowanie gier, konkursów i loterii oraz 

imprez rozrywkowych o charakterze reklamowym, z zastoso-

waniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i interneto-

wej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych 

i optycznych nośników informacji, usługi doradztwa w za-

kresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 

prenumerata gazet dla osób trzecich, 38 usługi w zakresie 

prowadzenia agencji informacyjnych lub prasowych, emi-

sja radiowa i telewizyjna, transmisja programów radiowych 

i telewizyjnych, przesyłanie Informacji tekstowej i obrazowej, 

poczta elektroniczna, przekaz satelitarny, telewizja kablowa, 

łączność poprzez terminale komputerowe, wypożyczanie 

urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń 

telekomunikacyjnych, emisja programów telewizyjnych i ra-

diowych za pośrednictwem sieci komputerowych, sieci tele-

komunikacyjnych i sieci telefonii komórkowej, usługa prowa-

dzenia portali internetowych w zakresie rozpowszechniania 

wiadomości i aktualności, utrzymywania stron, prowadzenia 

forów, przydzielania dostępu do światowej sieci komputero-

wej, prognoz pogody, wyszukiwarek internetowych, zarzą-

dzania kontami abonentów, rozpowszechnianie programów 

i audycji radiowych, udostępnianie połączeń telekomunika-

cyjnych z globalną siecią komputerową, usługi dostawców 

usług internetowych polegające na umożliwianiu dostępu 

do globalnej sieci komputerowej dla użytkowników (ISP), 

przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej, zwłaszcza 

nagrań fonografi cznych i nagrań video, przy pomocy sieci 

komputerowej, przesyłanie informacji zapisanej na płytach 

DVD, CD, VCD oraz kasetach video, przesyłanie informacji 

SMS-em, przesyłanie informacji z zastosowaniem urządzeń 

mobilnych do nadawania i/lub odbioru informacji, jak tele-

fony III generacji, smartfony, laptopy, pagery, udostępnianie 

internetowego forum dyskusyjnego, udostępnianie poko-

jów rozmów [chatroom] on-line dla  serwisów społeczno-

ściowych, 41 usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi 

wydawnicze) i reporterskie, publikacje elektroniczne on-line 

książek i periodyków, usługi reporterskie, publikowanie tek-

stów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji 

on-line i elektronicznych, montaż programów radiowych 

i telewizyjnych, produkcja programów radiowych i telewizyj-

nych, produkcja fi lmów i nagrań wideo, produkcja reklam ra-

diowych i telewizyjnych, wydawanie nagrań dźwiękowych, 

organizowanie i realizacja spektakli, widowisk, organizowanie 

imprez rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych, organizo-

wanie wystaw kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie 

konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie 

plebiscytów, usługi związane z nauczaniem, rozrywką i re-

kreacją, prowadzenie klubów i kółek zainteresowań, organi-

zowanie i prowadzenie: obozów sportowych i wakacyjnych, 

organizowanie zawodów sportowych, organizowanie balów, 

organizowanie i prowadzenie: kongresów i konferencji, zjaz-

dów, seminariów i sympozjów, szkoleń, organizowanie loterii, 

usługi związane z grami losowymi i zakładami wzajemnymi, 
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42 tworzenie programów komputerowych, usługi kompu-

terowe w zakresie zarządzania sieciami komputerowymi, 

odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz 

danych, usługi portalu internetowego, usługi w zakresie two-

rzenia i utrzymywania stron i witryn internetowych dla osób 

trzecich, udostępnianie baz on-line via portal, udostępnia-

nie komputerowych baz danych, projektowanie materiałów 

promocyjno - reklamowych, także katalogów oraz gadżetów 

reklamowych, jak koszulki, kubki, tymczasowe udostępnianie 

niepobieralnych programów komputerowych, udostępnia-

nie miejsca w Internecie na blogi.

(210) 465744 (220) 2016 12 28

(731) ŚWIĆ ANNA KODOWANIE NA DYWANIE, Lublin

(540) KODOWANIE NA DYWANIE

(531) 01.15.11, 16.01.04, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 41 szkolenia komputerowe, szkolenia w zakresie 

programowania komputerów, szkolenia związane z przetwa-

rzaniem danych, szkolenia w zakresie projektowania, szko-

lenia w dziedzinie oprogramowania, organizowanie progra-

mów szkolenia młodzieży, szkolenia w zakresie przetwarza-

nia danych, szkolenia związane ze sprzętem komputerowym, 

szkolenia w zakresie edukacji komputerowej, szkolenia z za-

kresu użytkowania komputerów, szkolenia z zakresu obsługi 

programów komputerowych, szkolenia w zakresie projek-

towania programów komputerowych, szkolenia w zakresie 

opracowywania programów komputerowych, szkolenia 

w zakresie obsługi systemów oprogramowania.

(210) 465747 (220) 2016 12 28

(731) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Skrzypovita Pro

(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki do celów me-

dycznych, preparaty dietetyczne dla celów leczniczych, pre-

paraty witaminowe i lecznicze, preparaty mineralne, zioła 

lecznicze.

(210) 465753 (220) 2016 12 28

(731) MACIEJEWSKA ANNA, Radom

(540) ENGLISH international SCHOOL FIEC LONDON fi rst 

international english certifi cate

(531) 03.01.02, 24.09.03, 27.05.01, 26.05.99, 26.11.03, 29.01.13

(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe związane 

z edukacją dzieci, 35 doradztwo zawodowe inne niż zwią-

zane z edukacją i szkoleniami, reklama, rozpowszechnianie 

materiałów reklamowych: ulotki, prospekty, druki, próbki, 

reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie 

tekstów reklamowych i sponsorowanych, reklamy radiowe, 

reklamy telewizyjne, 41 edukacja, edukacja językowa, eduka-

cja [nauczanie], organizacja egzaminów w zakresie edukacji, 

doradztwo zawodowe w zakresie edukacji, organizowanie 

seminariów związanych z edukacją, edukacja zawodowa dla 

młodych ludzi, edukacja on-line z komputerowej bazy da-

nych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, udzielanie 

informacji i przygotowywanie raportów o postępach zwią-

zanych z edukacją i szkoleniami, organizowanie konkursów 

w zakresie edukacji lub rozrywki, organizowanie zawodów 

w zakresie edukacja lub rozrywki, usługi szkół w zakresie edu-

kacji, zajęcia zorganizowane dla dzieci w zakresie edukacji 

lub rozrywki, obozy letnie w zakresie rozrywki lub edukacji, 

doradztwo zawodowe.

(210) 465758 (220) 2016 12 28

(731) TORF CORPORATION - FABRYKA LEKÓW SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Kąty Wrocławskie

(540) SKIN in the city.

(531) 27.05.01

(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki 

do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.

(210) 465825 (220) 2016 12 30

(731) STRZELECKI MATEUSZ KIDDOMEDIA, Raków

(540) UNDERCARP

(531) 21.03.15, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 28 artykuły sportowe - sprzęt wędkarski, 31 kar-

ma dla zwierząt.

(210) 465839 (220) 2016 12 30

(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm, DE

(540) BLISKA

(510), (511) 30 kawa,  herbata, kakao i substytuty tych towa-

rów, napoje na bazie herbaty, herbata rozpuszczalna, herba-

ty ziołowe, inne niż do celów leczniczych, napary z herbaty, 

herbaty w torebkach.

(210) 465848 (220) 2016 12 31

(731) WAWRZAK  WOJCIECH USŁUGI PRAWNE I KSIĘGOWE, 

Łódź

(540) § PRAKreacja

(531) 13.01.17, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nagrania audio i wi-

deo, książki audio, podcasty, e-booki, biuletyny elektroniczne 

do pobrania, edukacyjne materiały na zajęcia do pobrania, 
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muzyka, fi lmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tek-

stowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 41 edukacja, 

nauczanie i szkolenia, szkolenia biznesowe, kursy szkolenio-

we w dziedzinie prawa, edukacja w dziedzinie przetwarzania 

danych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 

warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie kon-

ferencji, organizowanie seminariów w celach edukacyjnych, 

organizacja webinariów, pisanie tekstów [innych niż teksty 

reklamowe], 45 doradztwo prawne, usługi prawne, porady 

prawne i zastępstwo procesowe, usługi w zakresie przygo-

towywania dokumentów prawnych, sporządzanie ekspertyz 

prawnych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 

dotyczące zagadnień prawnych, pomoc prawna przy two-

rzeniu umów, usługi prawne w zakresie negocjowania i spo-

rządzania umów związanych z prawami własności intelek-

tualnej, usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, 

udostępnianie informacji w dziedzinie własności intelektual-

nej, sprawdzanie standardów i praktyk w celu zapewnienia 

zgodności z prawami i regulacjami, usługi arbitrażu, mediacji 

i rozstrzygania sporów, doradztwo związane z zarządzaniem 

własnością intelektualną i prawami autorskimi, doradztwo 

dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, doradz-

two związane z licencjonowaniem oprogramowania kompu-

terowego, doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, 

kompilacja informacji prawnych, badania prawne, badania 

w zakresie własności intelektualnej, dostarczanie informacji 

prawnych.

(210) 465854 (220) 2017 01 02

(731) PEŁSZYŃSKI ŁUKASZ WOJCIECH, Goniądz

(540) Kodologia

(510), (511) 41 edukacja w dziedzinie informatyki, publikacja 

elektroniczna on-line periodyków i książek, publikowanie 

książek edukacyjnych, publikowanie podręczników.

(210) 465863 (220) 2017 01 02

(731) BOROŃ IZABELA VOSIMA LABORATORIUM, 

Dąbrowa Górnicza

(540) 

(531) 02.01.01, 02.01.23, 02.01.30

(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycz-

nych, antyperspiranty [przybory toaletowe], aromaty [olejki 

eteryczne], balsamy do celów kosmetycznych, barwniki ko-

smetyczne, bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, 

bursztyn [wyroby perfumeryjne], chusteczki nasączane 

płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparata-

mi do usuwania makijażu, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, 

ekstrakty kwiatowe [perfumy], emulsje chroniące przed 

promieniowaniem słonecznym, esencje eteryczne, farby 

do włosów, henna [barwnik kosmetyczny], jonony [wyroby 

perfumeryjne], kleje do celów kosmetycznych, kosmety-

ki, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, lakier 

do włosów, lakiery do paznokci, maski kosmetyczne, miesza-

niny zapachowe potpourri, mięta do wyrobów perfumeryj-

nych, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mlecz-

ko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, naklejane 

ozdoby do paznokci, odżywki do włosów, olejki do celów 

kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eterycz-

ne, olejki toaletowe, ołówki do brwi, płyny do pielęgnacji 

włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, 

płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów ko-

smetycznych, preparaty do demakijażu, preparaty do depila-

cji, preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub 

do celów dezodoryzujących [przybory toaletowe], preparaty 

do kąpieli, nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów, pre-

paraty do pielęgnacji paznokci, preparaty do prostowania 

włosów, preparaty do samoopalania [kosmetyki], preparaty 

kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty kosme-

tyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania, 

preparaty ściągające do celów kosmetycznych, produkty 

do odświeżania oddechu w sprayu, produkty perfumeryj-

ne, puder do twarzy, pumeks, rzęsy sztuczne, szampony, 

sztuczne paznokcie, środki do czyszczenia zębów, środki 

do usuwania lakierów, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów 

kosmetycznych, tusze do rzęs, waciki do celów kosmetycz-

nych, wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetycz-

na, woda kolońska, woda lawendowa, woda perfumowana, 

woda utleniona do celów kosmetycznych, wybielacze [od-

barwiacze] do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, 

żele do wybielania zębów.

(210) 465888 (220) 2017 01 03

(731) CENTRALNY OŚRODEK SPORTU, Warszawa

(540) COS CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ZAKOPANE 

OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH

(531) 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 organizowanie targów, wynajmowanie miejsc 

na umieszczanie reklam lub ogłoszeń, 36 wynajmowanie po-

mieszczeń biurowych, 39 wynajmowanie miejsc na parkingi, 

usługi związane z parkowaniem samochodów, 41 edukacja, 

usługi klubów zdrowia, publikowanie książek, kultura fi zycz-

na, organizowanie obozów sportowych, obsługa urządzeń 

sportowych, organizowanie balów, organizowanie i prowa-

dzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, 

organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 

i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 

zjazdów, organizowanie zawodów sportowych, wypożycza-

nie sprzętu sportowego, 43 hotele, kawiarnie, udostępnianie 

terenu i urządzeń w celu prowadzenia kempingu, wynajmo-

wanie miejsc noclegowych, przygotowywanie dań (żyw-

ność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, restauracje, 

stołówki, wynajmowanie sal na posiedzenia, 44 fi zjoterapia, 

fi zykoterapia, opieka zdrowotna.
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(210) 465889 (220) 2017 01 03

(731) CENTRALNY OŚRODEK SPORTU, Warszawa

(540) COS CENTRALNY OŚRODEK SPORTU CETNIEWO 

OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH

(531) 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 organizowanie targów, wynajmowanie miejsc 

na umieszczanie reklam lub ogłoszeń, 36 wynajmowanie po-

mieszczeń biurowych, 39 wynajmowanie miejsc na parkingi, 

usługi związane z parkowaniem samochodów, 41 edukacja, 

usługi klubów zdrowia, publikowanie książek, kultura fi zycz-

na, organizowanie obozów sportowych, obsługa urządzeń 

sportowych, organizowanie balów, organizowanie i prowa-

dzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, 

organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 

i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 

zjazdów, organizowanie zawodów sportowych, wypożycza-

nie sprzętu sportowego, wynajmowanie kortów tenisowych, 

wynajmowanie stadionów, sal sportowych, 43 hotele, ka-

wiarnie, udostępnianie terenu i urządzeń w celu prowadze-

nia kempingu, wynajmowanie miejsc noclegowych, przy-

gotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz 

ich dostawa, restauracje, stołówki, wynajmowanie sal na po-

siedzenia, 44 fi zjoterapia, fi zykoterapia, opieka zdrowotna.

(210) 465890 (220) 2017 01 03

(731) CENTRALNY OŚRODEK SPORTU, Warszawa

(540) COS CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

(531) 29.01.13, 27.05.01

(510), (511) 35 organizowanie targów, wynajmowanie miejsc 

na umieszczanie reklam lub ogłoszeń, 36 wynajmowanie po-

mieszczeń biurowych, 39 wynajmowanie miejsc na parkingi, 

usługi związane z parkowaniem samochodów, 41 edukacja, 

usługi klubów zdrowia, publikowanie książek, kultura fi zycz-

na, organizowanie obozów sportowych, obsługa urządzeń 

sportowych, organizowanie balów, organizowanie i prowa-

dzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, 

organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 

i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 

zjazdów, organizowanie zawodów sportowych, wypożycza-

nie sprzętu sportowego, wynajmowanie kortów tenisowych, 

wynajmowanie stadionów, sal sportowych, 43 hotele, ka-

wiarnie, udostępnianie terenu i urządzeń w celu prowadze-

nia kempingu, wynajmowanie miejsc noclegowych, przy-

gotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz 

ich dostawa, restauracje, stołówki, wynajmowanie sal na po-

siedzenia, 44 fi zjoterapia, fi zykoterapia, opieka zdrowotna.

(210) 465891 (220) 2017 01 03

(731) CENTRALNY OŚRODEK SPORTU, Warszawa

(540) COS CENTRALNY OŚRODEK SPORTU SPAŁA 

OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH

(531) 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 organizowanie targów, wynajmowanie miejsc 

na umieszczanie reklam lub ogłoszeń, 36 wynajmowanie po-

mieszczeń biurowych, 39 wynajmowanie miejsc na parkingi, 

usługi związane z parkowaniem samochodów, 41 edukacja, 

usługi klubów zdrowia, publikowanie książek, kultura fi zycz-

na, organizowanie obozów sportowych, obsługa urządzeń 

sportowych, organizowanie balów, organizowanie i prowa-

dzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, 

organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 

i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 

zjazdów, organizowanie zawodów sportowych, wypożycza-

nie sprzętu sportowego, wynajmowanie kortów tenisowych, 

wynajmowanie stadionów, sal sportowych, 43 hotele, ka-

wiarnie, udostępnianie terenu i urządzeń w celu prowadze-

nia kempingu, wynajmowanie miejsc noclegowych, przy-

gotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz 

ich dostawa, restauracje, stołówki, wynajmowanie sal na po-

siedzenia, 44 fi zjoterapia, fi zykoterapia, opieka zdrowotna.

(210) 465892 (220) 2017 01 03

(731) CENTRALNY OŚRODEK SPORTU, Warszawa

(540) COS CENTRALNY OŚRODEK SPORTU WAŁCZ 

OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH

(531) 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 organizowanie targów, wynajmowanie miejsc 

na umieszczanie reklam lub ogłoszeń, 36 wynajmowanie po-

mieszczeń biurowych, 39 wynajmowanie miejsc na parkingi, 

usługi związane z parkowaniem samochodów, 41 edukacja, 

usługi klubów zdrowia, publikowanie książek, kultura fi zycz-

na, organizowanie obozów sportowych, obsługa urządzeń 

sportowych, organizowanie balów, organizowanie i prowa-

dzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, 

organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 

i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 

zjazdów, organizowanie zawodów sportowych, wypożycza-

nie sprzętu sportowego, wynajmowanie kortów tenisowych, 

wynajmowanie stadionów, sal sportowych, 43 hotele, ka-
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wiarnie, udostępnianie terenu i urządzeń w celu prowadze-

nia kempingu, wynajmowanie miejsc noclegowych, przy-

gotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz 

ich dostawa, restauracje, stołówki, wynajmowanie sal na po-

siedzenia, 44 fi zjoterapia, fi zykoterapia, opieka zdrowotna.

(210) 465893 (220) 2017 01 03

(731) CENTRALNY OŚRODEK SPORTU, Warszawa

(540) COS CENTRALNY OŚRODEK SPORTU GIŻYCKO 

OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH

(531) 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 organizowanie targów, wynajmowanie miejsc 

na umieszczanie reklam lub ogłoszeń, 36 wynajmowanie po-

mieszczeń biurowych, 39 wynajmowanie miejsc na parkingi, 

usługi związane z parkowaniem samochodów, 41 edukacja, 

usługi klubów zdrowia, publikowanie książek, kultura fi zycz-

na, organizowanie obozów sportowych, obsługa urządzeń 

sportowych, organizowanie balów, organizowanie i prowa-

dzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, 

organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 

i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 

zjazdów, organizowanie zawodów sportowych, wypożycza-

nie sprzętu sportowego, wynajmowanie kortów tenisowych, 

wynajmowanie stadionów, sal sportowych, 43 hotele, ka-

wiarnie, udostępnianie terenu i urządzeń w celu prowadze-

nia kempingu, wynajmowanie miejsc noclegowych, przy-

gotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz 

ich dostawa, restauracje, stołówki, wynajmowanie sal na po-

siedzenia, 44 fi zjoterapia, fi zykoterapia, opieka zdrowotna.

(210) 465896 (220) 2017 01 03

(731) CENTRALNY OŚRODEK SPORTU, Warszawa

(540) COS CENTRALNY OŚRODEK SPORTU SZCZYRK 

OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH

(531) 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 organizowanie targów, wynajmowanie miejsc 

na umieszczanie reklam lub ogłoszeń, 36 wynajmowanie po-

mieszczeń biurowych, 39 wynajmowanie miejsc na parkingi, 

usługi związane z parkowaniem samochodów, 41 edukacja, 

usługi klubów zdrowia, publikowanie książek, kultura fi zycz-

na, organizowanie obozów sportowych, obsługa urządzeń 

sportowych, organizowanie balów, organizowanie i prowa-

dzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, 

organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 

i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 

zjazdów, organizowanie zawodów sportowych, wypożycza-

nie sprzętu sportowego, wynajmowanie kortów tenisowych, 

wynajmowanie stadionów, sal sportowych, 43 hotele, ka-

wiarnie, udostępnianie terenu i urządzeń w celu prowadze-

nia kempingu, wynajmowanie miejsc noclegowych, przy-

gotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz 

ich dostawa, restauracje, stołówki, wynajmowanie sal na po-

siedzenia, 44 fi zjoterapia, fi zykoterapia, opieka zdrowotna.

(210) 465931 (220) 2017 01 03

(731) CENTRALNY OŚRODEK SPORTU, Warszawa

(540) COS CENTRALNY OŚRODEK SPORTU TORWAR HALA 

SPORTOWO-WIDOWISKOWA

(531) 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 organizowanie targów, wynajmowanie miejsc 

na umieszczanie reklam lub ogłoszeń, 36 wynajmowanie po-

mieszczeń biurowych, 39 wynajmowanie miejsc na parkingi, 

usługi związane z parkowaniem samochodów, 41 edukacja, 

usługi klubów zdrowia, publikowanie książek, kultura fi zycz-

na, organizowanie obozów sportowych, obsługa urządzeń 

sportowych, organizowanie balów, organizowanie i prowa-

dzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, 

organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 

i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 

zjazdów, organizowanie zawodów sportowych, wypożycza-

nie sprzętu sportowego, wynajmowanie kortów tenisowych, 

wynajmowanie stadionów, sal sportowych, 43 hotele, ka-

wiarnie, udostępnianie terenu i urządzeń w celu prowadze-

nia kempingu, wynajmowanie miejsc noclegowych, przy-

gotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz 

ich dostawa, restauracje, stołówki, wynajmowanie sal na po-

siedzenia, 44 fi zjoterapia, fi zykoterapia, opieka zdrowotna.

(210) 465968 (220) 2017 01 04

(731) HOTEL NARVIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Serock

(540) VERDIEGO GREENWOOD

(531) 26.03.04, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12

(510), (511) 35 zarządzanie działalnością gospodarczą w za-

kresie projektów budowlanych, zarządzanie projektami 

z zakresu działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 

organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, do-

radztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, analiza 

kosztów, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, 

organizowanie wystaw i pokazów w celach handlowych lub 

reklamowych, usługi związane z przenoszeniem przedsię-
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biorstw, zarządzanie hotelami, usługi handlu detalicznego 

w zakresie materiałów budowlanych, 36 usługi fi nansowania 

przedsięwzięć związanych ze wznoszeniem nieruchomo-

ści, usługi zarządzania inwestycjami w majątek nieruchomy, 

fi nansowanie inwestycji, w tym inwestycji budowanych, 

usługi fi nansowe, usługi fi nansowe związane z nieruchomo-

ściami, inwestycje związane z nieruchomościami, inwestycje 

kapitałowe, organizowanie inwestycji, tworzenie funduszy 

inwestycyjnych, wyceny fi nansowe, zarządzanie fi nansami, 

doradztwo w zakresie fi nansów i inwestycji fi nansowych, 

doradztwo fi nansowe związane z inwestowaniem w nie-

ruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, 

pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, doradztwo 

w zakresie zakupu, wynajmu oraz sprzedaży nieruchomości, 

wynajmowanie mieszkań, pobieranie czynszów, zarządza-

nie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, 

dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie nieruchomości, 

wynajmowanie powierzchni biurowej, 37 usługi budowla-

ne, usługi doradztwo budowlanego, budowa budynków 

mieszkalnych i komercyjnych, budowa domów, budowa 

dróg, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nie-

ruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości prze-

mysłowych, budowa obiektów do celów sportowych, bu-

dowa obiektów do celów rekreacyjnych, budowa obiektów 

inżynierii wodno-Iądowej, budowa obiektów medycznych, 

usługi napraw oraz konserwacji obiektów budowlanych, 

nadzór budowany, doradztwo inżynieryjne w zakresie bu-

downictwa, informacja budowlana, instalowanie oraz napra-

wa instalacji hydraulicznych, elektrycznych oraz centralnego 

ogrzewania, czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz, 

instalacja rusztowań budowlanych, platform roboczych i bu-

dowlanych, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń kli-

matyzacyjnych, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń 

elektrycznych, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń 

do zaopatrzenia w wodę, instalacja, konserwacja i naprawa 

urządzeń oświetleniowych, instalacja, konserwacja i napra-

wa urządzeń sanitarnych, instalacja, konserwacja i naprawa 

urządzeń wentylacyjnych, instalacja, konserwacja i naprawa 

urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja, konser-

wacja i naprawa wind, instalowanie, konserwacja i naprawa 

alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie, konserwacja 

i naprawa alarmów przeciwpożarowych, instalowanie, kon-

serwacja i naprawa sieci telekomunikacyjnych, instalowanie, 

konserwacja i naprawa wind i dźwigów, instalowanie, konser-

wacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, izolacja ścian 

wewnętrznych i zewnętrznych, sufi tów i dachów, usługi po-

rządkowe, 42 planowanie budowy nieruchomości, kontrola 

kosztów budowy, opracowywanie projektów budowlanych, 

monitorowanie konstrukcji budowlanych, doradztwo w za-

kresie projektów architektonicznych i budowlanych, usługi 

doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, 

opracowanie projektów technicznych w dziedzinie budow-

nictwa, badania technologiczne związane z przemysłem 

budowlanym, usługi badawcze związane z budownictwem, 

projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, 

usługi konsultacyjne dotyczące architektury.

(210) 465969 (220) 2017 01 04

(731) ATLASBX CO., LTD., Daejon, KR

(540) ATLASBX

(531) 27.05.01

(510), (511) 9 akumulatory do pojazdów.

(210) 465971 (220) 2017 01 04

(731) EXPERTNADZORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Strzelin

(540) EXPERTNADZORY EXPERT NADZORY

(531) 07.01.08, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 37 nadzór budowlany.

(210) 465975 (220) 2016 11 21

(731) SZUBA PRZEMYSŁAW JACEK, Dobra-Nowiny

(540) Bascom

(531) 26.01.05, 26.01.06, 26.01.07, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 37 budownictwo, instalacja, konserwacja i na-

prawa maszyn, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwła-

maniowych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 

montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożaro-

wych, układanie kabli, 42 programowanie komputerów, au-

dyt energetyczny, doradztwo w zakresie oszczędności ener-

gii, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu 

komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron 

internetowych, hosting serwerów, hosting stron interneto-

wych, instalacja oprogramowania komputerowego, konwer-

sja danych i programów komputerowych [inna niż konwersja 

fi zyczna], konwersja danych lub dokumentów na formę elek-

troniczną, monitoring systemów komputerowych przy uży-

ciu dostępu zdalnego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], 

projektowanie oprogramowania komputerowego, tworze-

nie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 

tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użyt-

kownika, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi 

doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi do-

radcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi 

konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi 

podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki.

(210) 465977 (220) 2017 01 04

(731) ANDROPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów

(540) ANDROPOL 1906

(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.07.01

(510), (511) 24 tekstylia i wyroby włókiennicze, tkaniny, tka-

niny bawełniane, tkaniny elanobawełniane, tkaniny fl anelo-

we, tkaniny mieszankowe poliestrowo- bawełniane, tkaniny 

bawełniano-mieszankowe, tkaniny drelichowe, tkaniny włó-

kiennicze, tkaniny podszewkowe, tkaniny na pokrowce, tka-

niny na poszewki, tkaniny pościelowe, tkaniny na prześciera-

dła, tkaniny na ręczniki tekstylne, tkaniny na serwetki tekstyl-

ne, tkaniny na bieliznę stołową, tkaniny na serwety, tkaniny 

odzieżowe, tkaniny na mundury, tkaniny na spodnie, tkaniny 
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na spódnice, tkaniny na spodenki, tkaniny ubraniowe, tkani-

ny na odzież ochronną, tkaniny na odzież roboczą, tkaniny 

na odzież używaną w salach operacyjnych, tkaniny medycz-

ne, tkaniny antyelektrostatyczne, tkaniny bakteriostatyczne, 

tkaniny kwasoodporne i ługoodporne, tkaniny koszulowe, 

tkaniny koszulowe „moro”, tkaniny koszulowe dla wojska, na-

rzuty na łóżka, ścierki, ręczniki tekstylne, zasłony z surowców 

włókienniczych lub tworzyw sztucznych, koce, fl anela, fl ane-

la sanitarna, bielizna kąpielowa za wyjątkiem odzieży, bielizna 

wzorzysta, bielizna pościelowa, narzuty na łóżka, pościel, po-

krycie na materace, prześcieradła, zasłony z surowców włó-

kienniczych lub tworzyw sztucznych, śpiwory, jako poszwy 

zastępujące prześcieradła, obrusy niepapierowe, 35 promo-

cja sprzedaży, usługi sprzedaży bez uwzględnienia transpor-

tu, związane ze sprzedażą artykułów tekstylnych, wyrobów 

włókienniczych, tkanin, tkanin fl anelowych, fl aneli sanitarnej, 

artykułów pościelowych, bielizny, bielizny osobistej, bielizny 

wzorzystej jednobarwnej, bielizny jako części garderoby, 

koszul męskich, bluzek, gorsetów jako bielizny, halek jako 

bielizny, półhalek, sukienek, koszul, koszulek sportowych, 

odzieży i dodatków odzieżowych, odzieży z dzianiny, odzie-

ży na gimnastykę, odzieży ze skóry, okrycia wierzchniego, 

szlafroków, T-shirtów, ubrań, kostiumów, żakietów damskich, 

spodni damskich i spódnic, spodni męskich, spodni ogrodni-

czek, odzieży ochronnej, odzieży roboczej, odzieży medycz-

nej, ubrań ochronnych HACCP, nakryć głowy, obuwia, ręka-

wic, tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie 

zakupu w sklepach detalicznych, w centrum handlowym, hi-

permarkecie, supermarkecie, w hurtowni, a także za pomocą 

katalogów lub środków komunikacji elektronicznej, w tym 

przez strony internetowe lub telesklepy oraz domy sprze-

daży wysyłkowej, usługi w zakresie reklamy, organizowanie 

wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy 

towarów, promocja sprzedaży, usługi agencji reklamowych, 

badanie rynku i opinii publicznej, usługi agencji importowo-

eksportowych, 42 stylizacja i wzornictwo przemysłowe, pro-

jektowanie nadruku na tkaninach, testowanie materiałów, 

projektowanie mody, projektowanie dekoracji wnętrz.

(210) 465979 (220) 2017 01 04

(731) ANDROPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów

(540) ANDROPOL 1906

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12

(510), (511) 24 tekstylia i wyroby włókiennicze, tkaniny, tka-

niny bawełniane, tkaniny elanobawełniane, tkaniny fl anelo-

we, tkaniny mieszankowe poliestrowo- bawełniane, tkaniny 

bawełniano-mieszankowe, tkaniny drelichowe, tkaniny włó-

kiennicze, tkaniny podszewkowe, tkaniny na pokrowce, tka-

niny na poszewki, tkaniny pościelowe, tkaniny na prześciera-

dła, tkaniny na ręczniki tekstylne, tkaniny na serwetki tekstyl-

ne, tkaniny na bieliznę stołową, tkaniny na serwety, tkaniny 

odzieżowe, tkaniny na mundury, tkaniny na spodnie, tkaniny 

na spódnice, tkaniny na spodenki, tkaniny ubraniowe, tkani-

ny na odzież ochronną, tkaniny na odzież roboczą, tkaniny 

na odzież używaną w salach operacyjnych, tkaniny medycz-

ne, tkaniny antyelektrostatyczne, tkaniny bakteriostatyczne, 

tkaniny kwasoodporne i ługoodporne, tkaniny koszulowe, 

tkaniny koszulowe „moro”, tkaniny koszulowe dla wojska, na-

rzuty na łóżka, ścierki, ręczniki tekstylne, zasłony z surowców 

włókienniczych lub tworzyw sztucznych, koce, fl anela, fl ane-

la sanitarna, bielizna kąpielowa za wyjątkiem odzieży, bielizna 

wzorzysta, bielizna pościelowa, narzuty na łóżka, pościel, po-

krycie na materace, prześcieradła, zasłony z surowców włó-

kienniczych lub tworzyw sztucznych, śpiwory, jako poszwy 

zastępujące prześcieradła, obrusy niepapierowe, 35 promo-

cja sprzedaży, usługi sprzedaży bez uwzględnienia transpor-

tu, związane ze sprzedażą artykułów tekstylnych, wyrobów 

włókienniczych, tkanin, tkanin fl anelowych, fl aneli sanitarnej, 

artykułów pościelowych, bielizny, bielizny osobistej, bielizny 

wzorzystej jednobarwnej, bielizny jako części garderoby, 

koszul męskich, bluzek, gorsetów jako bielizny, halek jako 

bielizny, półhalek, sukienek, koszul, koszulek sportowych, 

odzieży i dodatków odzieżowych, odzieży z dzianiny, odzie-

ży na gimnastykę, odzieży ze skóry, okrycia wierzchniego, 

szlafroków, T-shirtów, ubrań, kostiumów, żakietów damskich, 

spodni damskich i spódnic, spodni męskich, spodni ogrodni-

czek, odzieży ochronnej, odzieży roboczej, odzieży medycz-

nej, ubrań ochronnych HACCP, nakryć głowy, obuwia, ręka-

wic, tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie 

zakupu w sklepach detalicznych, w centrum handlowym, hi-

permarkecie, supermarkecie, w hurtowni, a także za pomocą 

katalogów lub środków komunikacji elektronicznej, w tym 

przez strony internetowe lub telesklepy oraz domy sprze-

daży wysyłkowej, usługi w zakresie reklamy, organizowanie 

wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy 

towarów, promocja sprzedaży, usługi agencji reklamowych, 

badanie rynku i opinii publicznej, usługi agencji importowo-

eksportowych, 42 stylizacja i wzornictwo przemysłowe, pro-

jektowanie nadruku na tkaninach, testowanie materiałów, 

projektowanie mody, projektowanie dekoracji wnętrz.

(210) 465980 (220) 2017 01 04

(731) ANDROPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów

(540) ANDROPOL 1906

(531) 27.05.01, 27.07.01

(510), (511) 24 tekstylia i wyroby włókiennicze, tkaniny, tkani-

ny bawełniane, tkaniny elanobawełniane, tkaniny fl anelowe, 

tkaniny mieszankowe poliestrowo- bawełniane, tkaniny ba-

wełniano-mieszankowe, tkaniny drelichowe, tkaniny włókien-

nicze, tkaniny podszewkowe, tkaniny na pokrowce, tkaniny 

na poszewki, tkaniny pościelowe, tkaniny na prześcieradła, tka-

niny na ręczniki tekstylne, tkaniny na serwetki tekstylne, tkani-

ny na bieliznę stołową, tkaniny na serwety, tkaniny odzieżowe, 

tkaniny na mundury, tkaniny na spodnie, tkaniny na spódnice, 

tkaniny na spodenki, tkaniny ubraniowe, tkaniny na odzież 

ochronną, tkaniny na odzież roboczą, tkaniny ha odzież uży-

waną w salach operacyjnych, tkaniny medyczne, tkaniny anty-

elektrostatyczne, tkaniny bakteriostatyczne, tkaniny kwasood-

porne i ługoodporne, tkaniny koszulowe, tkaniny koszulowe 

„moro”, tkaniny koszulowe dla wojska, narzuty na łóżka, ścierki, 

ręczniki tekstylne, zasłony z surowców włókienniczych lub 

tworzyw sztucznych, koce, fl anela, fl anela sanitarna, bielizna 

kąpielowa za wyjątkiem odzieży, bielizna wzorzysta, bielizna 

pościelowa, narzuty na łóżka, pościel, pokrycie na materace, 

prześcieradła, zasłony z surowców włókienniczych lub two-

rzyw sztucznych, śpiwory, jako poszwy zastępujące przeście-

radła, obrusy niepapierowe, 35 promocja sprzedaży, usługi 

sprzedaży bez uwzględnienia transportu, związane ze sprze-

dażą artykułów tekstylnych, wyrobów włókienniczych, tkanin, 

tkanin fl anelowych, fl aneli sanitarnej, artykułów pościelowych, 

bielizny, bielizny osobistej, bielizny wzorzystej jednobarwnej, 
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bielizny jako części garderoby, koszul męskich, bluzek, gorse-

tów jako bielizny, halek jako bielizny, półhalek, sukienek, ko-

szul, koszulek sportowych, odzieży i dodatków odzieżowych, 

odzieży z dzianiny, odzieży na gimnastykę, odzieży ze skóry, 

okrycia wierzchniego, szlafroków, T-shirtów, ubrań, kostiu-

mów, żakietów damskich, spodni damskich i spódnic, spodni 

męskich, spodni ogrodniczek, odzieży ochronnej, odzieży ro-

boczej, odzieży medycznej, ubrań ochronnych HACCP, nakryć 

głowy, obuwia, rękawic, tak by umożliwić konsumentom obej-

rzenie i dokonanie zakupu w sklepach detalicznych, w cen-

trum handlowym, hipermarkecie, supermarkecie, w hurtowni, 

a także za pomocą katalogów lub środków komunikacji elek-

tronicznej, w tym przez strony internetowe lub telesklepy oraz 

domy sprzedaży wysyłkowej, usługi w zakresie reklamy, orga-

nizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 

pokazy towarów, promocja sprzedaży, usługi agencji reklamo-

wych, badanie rynku i opinii publicznej, usługi agencji impor-

towo-eksportowych, 42 stylizacja i wzornictwo przemysłowe, 

projektowanie nadruku na tkaninach, testowanie materiałów, 

projektowanie mody, projektowanie dekoracji wnętrz.

(210) 465991 (220) 2017 01 05

(731) MESSING BRIAN, Warszawa

(540) Paszport Golfowy

(510), (511) 28 kije golfowe, rękawice golfowe, piłki golfowe, 

torby na kije golfowe, przyrządy do reperacji darni na polach 

golfowych, artykuły sportowe i gimnastyczne, 35 prowa-

dzenie sklepów z odzieżą, obuwiem, akcesoriami, artykuła-

mi sportowymi, sprzętem do gry w golfa, usługi doradztwa 

dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, usługi 

marketingu, reklamy, usługi handlu on-line, usługi zarządza-

nia polami golfowymi, 41 nauczanie, prowadzenie szkoleń, 

kursów, nauczanie gry w golfa, organizowanie i prowadze-

nie pól golfowych, organizowanie i prowadzenie imprez roz-

rywkowych, kulturalnych, imprez sportowych oraz turniejów 

golfowych, organizowanie zawodów sportowych, wypoży-

czanie sprzętu sportowego.

(210) 466183 (220) 2017 01 12

(731) TRACOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(540) DR VOLL

(510), (511) 44 opieka medyczna i analizy związane z lecze-

niem pacjenta, usługi badań medycznych związane z dia-

gnozowaniem i leczeniem chorób.

(210) 466196 (220) 2017 01 12

(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki

(540) Amelia

(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 30 czekolada, wyroby z czekolady, cukierki 

w czekoladzie, galaretki w czekoladzie jako słodycze, bom-

bonierki jako słodycze, praliny, pianki w czekoladzie, cukierki 

typu krówka, kremy czekoladowe do smarowania, batony 

w czekoladzie, batony z nadzieniem w czekoladzie, słodycze 

piankowe, słodycze czekoladowe, ciastka, herbatniki, wyroby 

cukiernicze, kakao, wyroby z kakao, słodycze czekoladowe 

zawierające owoce kandyzowane lub suszone, słodycze cze-

koladowe zawierające bakalie lub rodzynki.

(210) 466199 (220) 2017 01 12

(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH

(540) VAROXEB

(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania 

u ludzi.

(210) 466201 (220) 2017 01 12

(731) RESSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Jabłonowo

(540) SANGATE HOTEL

(531) 26.02.01, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 35 reklama, reklama zewnętrzna, usługi umawia-

nia spotkań [prace biurowe], usługi marketingowe, 38 usłu-

gi w zakresie wideokonferencji, 39 usługi taksówek, usługi 

transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, usługi transportu 

samochodami silnikowymi, 41 rezerwowanie miejsc na po-

kazy, usługi rozrywkowe, 43 usługi barowe, usługi hotelowe, 

usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, rezerwacje 

miejsc w hotelach, 44 usługi saun, usługi solariów.

(210) 466205 (220) 2017 01 12

(731) STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM PRZEWLEKLE 

CHORYM IGNIS, Różewo

(540) adoos

(531) 02.09.01, 26.04.01, 26.04.08, 26.04.10, 26.04.14, 

26.04.18, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 44 ambulatoryjna opieka medyczna, badania 

psychologiczne, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, 

badanie osobowości do celów psychologicznych, badanie 

sprawności fi zycznej, domowa opieka pielęgniarska, doradz-

two dietetyczne, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, do-

radztwo dotyczące opieki nad osobami starszymi [w zakresie 

zdrowia], doradztwo medyczne w zakresie wybierania od-

powiednich wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych, pod-

nośników dla osób niepełnosprawnych, balkoników do cho-

dzenia i łóżek, doradztwo medyczne w zakresie geriatrii, do-

radztwo w zakresie potrzeb medycznych osób starszych, fi -

zjoterapia, hydroterapia, informacje dotyczące masażu, masaż, 
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masaż gorącymi kamieniami, masaż i masaż terapeutyczny 

shiatsu, masaż sportowy, masaż tajski, masaż tkanek głębo-

kich, masaże, monitorowanie pacjentów, ochrona zdrowia, 

opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, 

opieka medyczna i zdrowotna, opieka pielęgniarska, opieka 

pielęgniarska (medyczna), opieka psychologiczna, opieka 

zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, opieka zdrowotna 

w zakresie masaży terapeutycznych, opieka zdrowotna zwią-

zana z hydroterapią, opracowywanie indywidualnych progra-

mów rehabilitacji fi zycznej, organizowanie zakwaterowania 

w domach spokojnej starości, pielęgniarstwo geriatryczne, 

planowanie i nadzorowanie diety, pomoc medyczna, pomoc 

medyczna w nagłych wypadkach, poradnictwo związane 

z terapią zajęciową, porady medyczne dla osób niepełno-

sprawnych, prowadzenie placówek medycznych, rehabilitacja 

fi zyczna, świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi 

ludźmi, terapia ciepłem [medyczna], terapia zajęciowa i reha-

bilitacja, udostępnianie informacji medycznych w zakresie ge-

riatrii, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fi zycznych 

do celów rehabilitacji zdrowotnej, usługi domów opieki, usługi 

domowej opieki zdrowotnej, usługi doradztwa medycznego 

świadczone przez domy opieki, usługi elektroterapii dla fi zjo-

terapii, usługi fi zjoterapii, usługi opieki wyręczającej w postaci 

domowej pomocy pielęgniarskiej, usługi opieki zdrowotnej, 

usługi pielęgniarskiej pomocy domowej, usługi psychologów, 

usługi w zakresie hydroterapii, usługi w zakresie terapii zaję-

ciowej, usługi w zakresie terapii za pomocą światła, zapewnia-

nie obiektów i sprzętu długoterminowej opieki, zapewnianie 

obiektów j sprzętu do rehabilitacji fi zycznej  .

(210) 466301 (220) 2017 01 15

(731) STRAMA MACIEJ IGNACY MASTRA, Suche

(540) TERYTORIUM SUPLI

(531) 27.05.01

(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, błonnik pokarmo-

wy, kapsułki do celów farmaceutycznych, maści do celów 

farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, odżywcze 

suplementy diety, preparaty witaminowe, suplementy diety 

zawierające alginiany, suplementy diety zawierające białko, 

suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety za-

wierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, su-

plementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawie-

rające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę, 

suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy 

diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające 

propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suple-

menty diety zawierające siemię lniane, tabletki przeciwutle-

niające, tabletki wspomagające odchudzanie, tabletki wspo-

magające opalanie, tabletki zmniejszające apetyt, tran, zioła 

lecznicze, 18 plecaki, torby, torby gimnastyczne, 25 apaszki 

[chustki], bandany na szyję, biustonosze, bokserki, buty spor-

towe, buty sznurowane, buty za kostkę, chustki [apaszki], czap-

ki [nakrycia głowy], daszki [nakrycia głowy], kamizelki, koszule, 

koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, kurt-

ki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem 

i wiatrem, legginsy, majtki, majtki damskie, nakrycia głowy, 

obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie 

plażowe, obuwie wykonane z drewna, odzież, odzież gimna-

styczna, odzież ze skóry, opaski na głowę, paski [odzież], pod-

koszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe.

(210) 466422 (220) 2017 01 19

(731) BYLIŃSKI PAWEŁ, Warszawa

(540) HALO TRAVEL

(510), (511) 39 organizowanie podróży, wycieczek, usługi 

świadczone przez przewodników turystycznych, zwiedzanie 

turystyczne, usługi transportowe, pilotaż, 41 organizowanie 

i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, warszta-

tów, szkoleń, organizowanie zawodów sportowych, obozów 

sportowych, wakacyjnych, rekreacyjnych, wypożyczanie 

sprzętu sportowego, udostępnianie obiektów i sprzętu re-

kreacyjnego, usługi rozrywkowe, wynajmowanie obiektów 

sportowych, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zaple-

czem, produktami i transportem, stołówki, usługi restauracyj-

ne, hotelowe, barów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych, 

zakwaterowanie, catering żywności i napojów, wynajem sal 

konferencyjnych.

(210) 466423 (220) 2017 01 19

(731) BYLIŃSKI PAWEŁ, Warszawa

(540) POD LIPAMI

(510), (511) 39 organizowanie podróży, wycieczek, usługi 

świadczone przez przewodników turystycznych, zwiedzanie 

turystyczne, usługi transportowe, pilotaż, 41 organizowanie 

i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, warszta-

tów, szkoleń, organizowanie zawodów sportowych, obozów 

sportowych, wakacyjnych, rekreacyjnych, wypożyczanie 

sprzętu sportowego, udostępnianie obiektów i sprzętu re-

kreacyjnego, usługi rozrywkowe, wynajmowanie obiektów 

sportowych, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zaple-

czem, produktami i transportem, stołówki, usługi restauracyj-

ne, hotelowe, barów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych, 

zakwaterowanie, catering żywności i napojów, wynajem sal 

konferencyjnych.

(210) 466438 (220) 2017 01 19

(731) ALMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) MIÓD PITNY DWÓJNIAK „KASZTEL NIDZICKI”

(510), (511) 33 miód pitny.

(210) 466439 (220) 2017 01 19

(731) EGMONT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) EGMONT.pl

(531) 27.05.01

(510), (511) 9 książki dźwiękowe, książki audio, książki elektro-

niczne do pobrania, książki zapisane na płytach i innych nośni-

kach elektronicznych, książki w formacie cyfrowym do pobra-

nia z Internetu, 16 książki, komiksy, książki edukacyjne, książki 

dla dzieci, książki z dziedziny gier i grania, książki kucharskie, 

czasopisma, plakaty z papieru lub kartonu, naklejki, albumy 

na naklejki, 25 koszulki, bluzy, czapki, czapki z daszkiem, szali-

ki, chusty, skarpetki, 28 gry, gry towarzyskie, gry fabularne, gry 

planszowe, gry quizowe, gry elektroniczne, gry-łamigłówki, 

zabawki, puzzle, zabawki edukacyjne, zabawki sprzedawane 

w formie zestawów, fi gurki akcji, fi gurki do zabawy, 35 prowa-

dzenie wyselekcjonowanej sprzedaży internetowej z myślą 

o osobach trzecich: książek, gier, zabawek, książek w formacie 

cyfrowym, 41 usługi wydawnicze w zakresie książek i czaso-

pism, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek 

i czasopism w Internecie.



Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 458844, 463874, 464043, 464327, 464328, 464329, 464670, 464746, 464977, 465465

2 464043, 464156, 465671

3 456070, 456071, 457959, 463047, 463207, 463308, 463996, 464043, 464088, 464156, 464196, 464255, 464328, 

464751, 464758, 464904, 464928, 465049, 465051, 465264, 465307, 465342, 465758, 465863

4 464746, 464977

5 457870, 457959, 458844, 463047, 463201, 463207, 463308, 463616, 463996, 464088, 464198, 464213, 464255, 

464327, 464328, 464329, 464787, 464904, 464928, 464977, 464982, 464991, 465342, 465503, 465747, 466199, 

466301

6 461140, 461141, 465120, 465211, 465471

7 464124, 464125, 464279, 464280, 465408, 465419, 465422, 465425

8 464328

9 453905, 455644, 455647, 459874, 460998, 461140, 461141, 461164, 462715, 463819, 463820, 463823, 464792, 

464948, 465175, 465273, 465309, 465469, 465509, 465510, 465511, 465523, 465524, 465562, 465572, 465694, 

465726, 465753, 465848, 465969, 466439

10 457959, 463201, 463251, 464900

11 461140, 461141, 465069

12 460345, 464374, 465641

14 460998, 463819, 463820, 464196

16 453905, 455041, 457959, 463368, 463819, 463820, 463823, 464262, 464264, 464346, 464948, 465175, 465522, 

465536, 465562, 465694, 465726, 466439

17 461140, 461141, 464328, 464670

18 460998, 463819, 463820, 464196, 464921, 464922, 465335, 465336, 466301

19 455561, 461140, 461141, 464156, 464343, 464345, 464670, 465120, 465211, 465331

20 464893, 465522

21 463819, 463820

24 463498, 463672, 465977, 465979, 465980

25 459904, 460998, 463403, 463498, 463672, 463819, 463820, 464196, 464921, 464922, 465469, 465522, 465721, 

466301, 466439

26 463819, 463820, 464152

28 464754, 464948, 465825, 465991, 466439

29 456070, 456071, 460985, 463180, 463742, 463769, 464301, 465035, 465036, 465042, 465187, 465295

30 456070, 456071, 459875, 460654, 460985, 463180, 464011, 464088, 464198, 464293, 464301, 464723, 464992, 

465307, 465311, 465312, 465839, 466196

31 456070, 456071, 463874, 464283, 464328, 464329, 465035, 465036, 465180, 465825

32 456070, 456071, 463391, 463788, 464178, 464207, 464900, 464985, 465005, 465008, 465069, 465493, 465712, 

465715

33 456070, 456071, 462824, 463703, 463705, 463712, 464150, 464312, 464978, 465307, 465488, 465489, 466438

35 456070, 456071, 457870, 457959, 459875, 459904, 461164, 461981, 462715, 463207, 463251, 463368, 463403, 

463672, 463750, 463764, 463766, 463823, 463867, 463874, 463892, 463924, 464124, 464125, 464152, 464156, 

464159, 464178, 464196, 464263, 464279, 464280, 464301, 464343, 464345, 464346, 464727, 464753, 464754, 

464758, 464771, 464792, 464836, 464921, 464922, 465013, 465175, 465180, 465198, 465309, 465311, 465312, 

465500, 465536, 465562, 465663, 465726, 465753, 465888, 465889, 465890, 465891, 465892, 465893, 465896, 

465931, 465968, 465977, 465979, 465980, 465991, 466201, 466439



Nr  ZT07/2017 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 59

1 2

36 460634, 463205, 463206, 463672, 463750, 463823, 464771, 465324, 465723, 465724, 465888, 465889, 465890, 

465891, 465892, 465893, 465896, 465931, 465968

37 463205, 463206, 463672, 463867, 464210, 464670, 464727, 465114, 465211, 465500, 465693, 465968, 465971, 

465975

38 455644, 455647, 459874, 462715, 463368, 463823, 463867, 464792, 465562, 465663, 465726, 466201

39 453905, 463672, 464263, 464771, 464991, 465069, 465180, 465888, 465889, 465890, 465891, 465892, 465893, 

465896, 465931, 466201, 466422, 466423

40 453905, 459904, 460985, 463330, 464152, 465721

41 453905, 457959, 460618, 461164, 463330, 463351, 463368, 463461, 463790, 463819, 463820, 463823, 464017, 

464019, 464020, 464159, 464178, 464196, 464203, 464253, 464346, 464754, 464765, 464771, 464792, 464836, 

464900, 464930, 464992, 465113, 465175, 465500, 465562, 465663, 465694, 465726, 465744, 465753, 465848, 

465854, 465888, 465889, 465890, 465891, 465892, 465893, 465896, 465931, 465991, 466201, 466422, 466423, 

466439

42 455644, 455647, 459874, 459904, 463205, 463206, 463823, 463867, 464152, 464263, 464670, 464753, 464771, 

465114, 465175, 465309, 465562, 465572, 465663, 465693, 465726, 465968, 465975, 465977, 465979, 465980

43 456070, 456071, 460618, 460985, 463180, 464178, 464301, 464344, 464727, 464930, 464992, 465069, 465187, 

465888, 465889, 465890, 465891, 465892, 465893, 465896, 465931, 466201, 466422, 466423

44 457959, 460618, 463251, 463874, 464771, 464836, 464930, 465662, 465888, 465889, 465890, 465891, 465892, 

465893, 465896, 465931, 466183, 466201, 466205

45 457870, 463823, 464771, 464930, 465175, 465562, 465663, 465694, 465848
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WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH

W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

#OnOff  465113

§ PRAKreacja 465848

1936 TYMBARK VIT 465712

1936 TYMBARK VIT 465715

Accademia dell’Arco CHAMBER ORCHESTRA 464020

adoos 466205

agent max eucalyptus power 465264

AGROMIX ENTO MAXX pH- 464977

AGRO-PARK 464159

ALLANI 465198

Amelia 466196

ANDROPOL 1906 465977

ANDROPOL 1906 465979

ANDROPOL 1906 465980

Antyfest 464792

ARICOM 465693

ARLIN 464727

art zone 461981

ATLASBX 465969

Audifon med 464900

Babski Dzień Targi dla kobiet 463892

Bakal sport Energy Natural BAR + guarana 465036

Bakal sport Protein Natural BAR+białko 465035

Bascom 465975

BeComfy 465013

BEeHEALTHY NATURAL PRODUCTS 464088

bella ideale wyjątkowa, pewna, idealna 463616

BETONAR 465331

BIOLONICA STEM CELLS 464758

BioSoC 465509

BLISKA 465839

BOSKA pszczoła 465307

BROWAR POMYSŁÓW 465493

ChipCraft 465572

CINEMAX 465273

ClinicaLogistics 463867

ClotriActive 464928

COACH And MORE 464346

code sensible 464255

COS CENTRALNY OŚRODEK SPORTU 

CETNIEWO OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ 

OLIMPIJSKICH 465889

COS CENTRALNY OŚRODEK SPORTU 

GIŻYCKO OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ 

OLIMPIJSKICH 465893

COS CENTRALNY OŚRODEK SPORTU 

SPAŁA OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ 

OLIMPIJSKICH 465891

COS CENTRALNY OŚRODEK SPORTU 

SZCZYRK OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ 

OLIMPIJSKICH 465896

COS CENTRALNY OŚRODEK SPORTU 

TORWAR HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA 465931

COS CENTRALNY OŚRODEK SPORTU 

WAŁCZ OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ 

OLIMPIJSKICH 465892

COS CENTRALNY OŚRODEK SPORTU 

ZAKOPANE OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ 

OLIMPIJSKICH 465888

COS CENTRALNY OŚRODEK SPORTU 465890

coverover 463498

CYNKOPHOS PRO+ 465465

DCN GALLERY 455041

DEMIURG 465114

DETEKTORY KOSMETYCZNE 463308

DIP. Dopasowane Interwencje 

Przeciwbólowe na bóle mięśni i stawów 457959

DM dentalceramic 465662

DOBRA ŚLIWKA TRADITIONAL PLUM 

FLAVOUR PRODUKT POLSKI 463705

DOBRA ŻURAWINA TRADITIONAL 

CRANBERRY FLAVOUR PRODUKT POLSKI 463703

Dobroczynna Fundacja „DOBRA NOWINA”  465522

DÖNER KING KEBAB 460985

DR VOLL 466183

E30 464124

E35 464125

ECO NATURALNI 456071

EG387 464280

EG428 464279

EGMONT.pl 466439

EKO NATURALNI 456070

ENGLISH international SCHOOL FIEC

LONDON fi rst international english certifi cate 465753

EPI Plus 463924

ETi ZAGa 464293

EuroKARTA 465523

Europig 465180

EuroSTOCK 465524

EuroSTORE 465510

EuroTANK 465511

Exclusive DJs BAW SIĘ RAZEM Z NAMI 463790
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EXPERTNADZORY EXPERT NADZORY 465971

FABRYKA PIZZY 464992

fenomen c 464751

FERTIVITA 458844

FOOT8BALL 464754

galeria MŁOCINY 465723

galeria MŁOCINY 465724

GB GLAZ-BUD 464753

GENESIS G65 465641

GETFRESH 465069

GOLD nieruchomości DORADCY RYNKU 

MIESZKANIOWEGO 460634

GRUPA CHEMTEX FACTORY 464043

HAFTRES 464152

HALO TRAVEL 466422

HELLO 459874

HELP PODOLOGIA SPECJALISTYCZNA 

PIELĘGNACJA STÓP 463251

Hortex SOK 100% TŁOCZONY PROSTO 

z Jabłek NATURALNIE MĘTNY Z DODATKIEM 

WITAMINY C TYLKO Z POLSKICH JABŁEK 463391

hortifoska 464327

HORTIS 464329

hortland 464328

JARY ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY 463819

Job 465663

JUSTMAX 463766

K KWIATEK KWIACIARNIA 464263

kalejdoskop ucznia 465562

KARMIUSZKA 464893

KEBAP FENIX EXPRESS 464301

KHK 465425

KHN 465422

KINDER CARDS 464011

Kodologia 465854

KODOWANIE NA DYWANIE 465744

KOKA  Krajowy Ośrodek Kształcenia

Administracji 464203

KOMPUTRILO Akademia Komputerowa 465694

KONOPIELKA 464978

KROMKA 463180

KUCHNIA OTWARTA 464344

kustosz 465008

L’biotica PROFESSIONALTHERAPY 464904

LASERPARK.PL 464253

LEDLIVE 461164

LEMO CYTRYNA GAZOWANA 465005

lenigess 464213

LODY BURSZTYNOWE 459875

M MELTONI 465336

madax 463672

Magazyn DOM 465726

MAKElifeEASIER 464196

Mały elemenTaRz 453905

MELTONI 465335

Michałki śląskie cukierki orzechowe 464723

MIODONKA PASTERSKA 465488

MIÓD PITNY DWÓJNIAK „KASZTEL NIDZICKI” 466438

Mivago 463201

MIZUKA JUDO 464765

MONOLITH TUBĄDZIN 464343

MONOLITH TUBĄDZIN 464345

Myconafi ne Terbinafi num 250 mg, tabletki 

AXXON 463047

Narolco 464283

nature queen piękno z natury 465051

NATURE QUEEN 465049

Nerd 465309

NOE VISION PRODUCENT OBUWIA OD 1969 463403

Nutricella 464198

OAK DEVELOPMENT 463205

OAK DEVELOPMENT 463206

ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY 463820

OKSY 465469

Oldfi eld 465721

open fi nance Finanse dla każdego 463823

Optident DIGITAL DENTAL SOLUTIONS 465500

ORANGO 464985

P PROFPLAST 461140

Paszport Golfowy 465991

PCA POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 

WERYFIKACJA GHG 465175

perfecta 464982

POD LIPAMI 466423

POLSKIE STOWARZYSZENIE GOLFA KOBIET 463330

PROCTANAL 465342

PROFPLAST 461141

PROTTEGO EXCHANGE 464264

PROTTEGO ORIGINAL 464262

Pszczółka Słoneczne 460654

Pudroderm 463996

QUALIT 464746

RESCANTE 460618

REVERS BEAUTY & CARE 463207

REVITALEN animals 463742

ROAD PRO 464374

ROCKWOOD WOODEN FLOORS 464156

ROOFER 455561

S ŚLĄSKI DOM AUKCYJNY 465536

SANGATE HOTEL 466201

SARE 462715

showdog 464836

SKIN in the city. 465758
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Skrzypovita Pro 465747

SŁOWIAŃSKIE MIODOWE PRODUKT POLSKI 464207

SOCZEWKOMAT 464991

SOFIMARSEL 465211

Solferol 464787

SPIŻOWA MOC 464178

Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa 

od 1936 TRADYCJA PRODUKCJI 

OD 1936 ROKU MASŁO EXTRA 

WŁOSZCZOWSKIE ZAWARTOŚĆ 

TŁUSZCZU 82% 465042

Sputnik 465120

Stalowy System Rynnowy Sztorm 465471

STUDNIÓWKA Z BIOLOGII 463351

SZTUKA DŹWIĘKU I FORMY 464019

Śliwowica Góralska 462824

ŚLIWOWICA PASTERSKA 465489

Świat suma 463368

Świeże Na Talerze Lokalne produkty

w Twoim domu 463764

T & R 460998

tarczyński. gryczak. 465295

TEKTON CAPITAL 463750

telelife 464771

TERMOFARBA 465671

TERYTORIUM SUPLI 466301

THINKWARE DASH CAM 455644

THINKWARE 455647

TIXOPRAM 465503

TREBOR DIAMENTOWE CIĘCIE BETONU 464210

trizer 465187

UNDERCARP 465825

V Valentini 464921

VALENTINI 464922

VAROXEB 466199

Vectis-S 464670

VERDIEGO GREENWOOD 465968

verva 463788

VITAMIN SHOP 457870

VITROFLORA 463874

VODKA Wódka ŻYTNIA DISTILLED 

FROM FINEST GRAIN ZERNOFF 463712

VV Giełda Praw Majątkowych VINDEXUS S.A. 465324

W QULINARIA 465312

Wawel QULINARIA 465311

YAYO 460345

Z PRZYMRUŻENIEM OKA 464948

ZŁOTY GROŃ 464312

ZŁOTY OLEJ olej rzepakowy 463769

ZOOKSY 459904

ZP 465408

ZPK 465419

ŻUBRÓWKA JAKOŚCI ŻUBRÓWKI 

ŻUBRÓWKA BISON GRASS ORYGINALNA 

WÓDKA SMAKOWA ŻUBRÓWKA 

Piękny & Bestia CYDR & ŻUBRÓWKA 464150



INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DO DNIA 14 KWIETNIA 2016 R. 

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, znak towarowy 

(w przypadku znaków grafi cznych ozn. CFE oraz klasy elementów grafi cznych znaku), klasy towarowe.

1328705 HERMITAGE 35, 36, 37, 43, 44

WYKAZ  KLASOWY  WYZNACZONYCH  DO  DNIA  14  KWIETNIA  2016 R.  

NA  TERYTORIUM  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ  

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych
Klasa

towarów

35  1328705 

36  1328705 

37  1328705 

43  1328705 

44  1328705



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 grafi cznych ozn. CFE oraz klasy elementów grafi cznych 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.

312147 tutti (2016 12 08)

CFE: 27.05.03 3

526378 SOLABIOL (2017 01 06)

CFE: 27.05.17 1, 5, 31

796135 FIRETECT (2016 12 19) 17, 19

911259 schnurr (2017 01 03) 5, 31

1197341 BIG CHEFS (2016 10 04)

CFE: 27.05.10, 29.01.13 43

1257845 Magenta (2016 10 19) 7, 9, 10, 11, 12, 16, 

28, 35, 36, 37, 38, 

39, 41, 42, 44, 45
1293540 HEIDI (2016 06 02)

CFE: 05.05.01, 27.05.07 5, 30, 35

1301252 Golden Grape (2016 12 20) 33

1328692 2016 08 09)

CFE: 16.01.04 35, 39

1328721 FIORO (2016 10 19, 2016 05 30) 6, 20

1328740 ISANA young (2016 08 08, 2016 02 09)

CFE: 04.02.01, 26.01.03, 27.05.01 3, 5, 35

1328789 BALLOP (2016 08 03, 2016 04 18)

CFE: 15.07.07, 27.05.01 12, 25, 28

1328836 SOFTLOVE (2016 09 20) 25

1328868 Decorations loving with cake & fondant 

(2016 08 30)
CFE: 02.09.01, 08.01.15 21

1328874 RIDA (2016 09 07)

CFE: 27.05.17 6, 11

1328895 Ledpulsar (2016 08 29, 2016 07 22)

CFE: 15.01.13, 27.05.02, 29.01.12 11

1328998 TIRAS (2016 07 02)

CFE: 27.03.01, 27.05.01 9, 37, 42

1329023 store.it (2016 08 30, 2016 03 02)

CFE: 04.02.01, 24.17.01, 

26.04.24, 27.05.24

9, 16, 35

1329069 NERO (2016 09 30, 2016 03 30)

CFE: 27.05.01 7, 9, 37, 42

1329098 SN (2016 06 02, 2016 01 15)

CFE: 27.05.06, 29.01.12 9, 41

1329143 NEMDIL (2016 05 17)

CFE: 27.05.01 3



WYKAZ  KLASOWY  WYZNACZONYCH  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.  

NA  TERYTORIUM  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ  

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  526378 

3  312147, 1328740, 1329143 

5  526378, 911259, 1293540, 1328740 

6  1328721, 1328874 

7  1257845, 1329069 

9  1257845, 1328998, 1329023, 1329069, 1329098 

10  1257845 

11  1257845, 1328874, 1328895 

12  1257845, 1328789 

16  1257845, 1329023 

17  796135 

19  796135 

20  1328721 

21  1328868 

25  1328789, 1328836 

28  1257845, 1328789 

30  1293540 

31  526378, 911259 

33  1301252 

35  1257845, 1293540, 1328692, 1328740, 1329023 

36  1257845 

37  1257845, 1328998, 1329069 

38  1257845 

39  1257845, 1328692 

41  1257845, 1329098 

42  1257845, 1328998, 1329069 

43  1197341 

44  1257845 

45  1257845



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, 

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

455901 2016 10 18 29, 30, 32

457805 2016 10 31 9, 16, 18, 21, 25, 32, 41

456666 2016 11 24 36

458167 2016 12 29 30

455886 2016 11 29 9, 42

458041 2016 11 29 9, 42

459092 2016 11 29 32

461708 2017 01 24 5
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S P R O S T O W A N I E

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

ZT 02/2017 25 463923 (510), (511) 36 (510), (511) 35


