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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 Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych,
 informację o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium  

 Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

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



BiUletyn
Urzędu Patentowego

Znaki towarowe

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2017 r. Nr ZT16

OgłOszeNia  O  zgłOszONych  W  URzĘDzie PaTeNTOWyM  
zNakach  TOWaROWych

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

(210) – numer zgłoszenia znaku towarowego

(220) – data zgłoszenia znaku towarowego

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

(310) – numer zgłoszenia priorytetowego

(320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)

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

(510) – wykaz towarów i/lub usług

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

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

(540) – prezentacja znaku towarowego

(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  
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) 455638 (220) 2016 04 27
(731) ORZEŁ JOANNA, Gdańsk
(540) Kapela Mariacka

(531) 06.07.04, 27.05.01
(510), (511) 9 nośniki dźwięku, nośniki dźwięku i obrazu, 
nagrania muzyczne, muzyczne nagrania wideo, kasety 
magnetofonowe, płyty CD, płyty kompaktowe, płyty DVD, 
płyty blu-ray, 16 wydawnictwa reklamowe, afisze i plakaty, 
fotografie, wydawnictwa muzyczne, okładki do kaset i płyt, 
albumy, książki, śpiewniki, torby reklamowe, gazetki promo-
cyjne, materiały reklamowe z papieru, kartonu i tworzyw 
sztucznych oraz ich kompozycji, kalendarze, nalepki i znaczki 
z papieru, tworzyw sztucznych, tkanin, skóry oraz ich kom-
pozycji, długopisy, ołówki, pióra, breloczki, 35 zarządzanie 
działalnością artystyczną, usługi wydawnicze w zakresie ma-
teriałów reklamowych i ich rozpowszechnianie dowolnymi 
technikami z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, 
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych i multimedial-
nych, obróbka tekstów, sprzedaż reklama i promocja towa-
rów, kasety magnetofonowe, wideo, płyty CD, płyty kom-
paktowe, nośniki dźwięku, nośniki dźwięku i obrazu, płyty 
DVD, fotografie, wydawnictwa muzyczne, okładki do kaset 
i płyt, albumy, książki, śpiewniki, 41 koncerty estradowe, 
organizowanie i realizowanie koncertów i spektakli, studia 
nagrań, usługi związane z katalogami muzycznymi, usługi 
w zakresie rejestracji dźwięku i obrazu, doradztwo muzycz-
ne, nagrywanie filmów na taśmach w ideo, opracowywanie 
(aranżowanie) programów multimedialnych, śpiew chórów 
gospel, widowiska muzyczne, koncerty muzyczne, muzycz-
ne usługi wydawnicze, koncerty muzyczne na żywo, wystę-
py muzyczne i piosenkarskie, występy muzyczne na żywo, 
widowiska muzyczne na żywo, przedstawienia muzyczne 
na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, wi-
dowiska teatralne i widowiska muzyczne, występy taneczne, 
muzyczne i dramatyczne, koncerty muzyczne za pośrednic-
twem telewizji, usługi w zakresie edukacji muzycznej, usłu-
gi w zakresie produkcji muzycznej, organizowanie rozrywki 
wizualnej i muzycznej, usługi rozrywkowe świadczone przez 
grupy muzyczne, usługi w zakresie rozrywki muzycznej ani-
mowanej, usługi rozrywki muzycznej świadczone przez gru-
py wokalne, usługi rozrywki muzycznej świadczone przez 
grupy instrumentalne, muzyczne usługi wydawnicze i usługi 
w zakresie nagrywania muzyki, muzyczne widowiska sce-
niczne wykonywane w miejscach przeznaczonych do wy-
stępów, przedstawienia muzyczne.

(210) 457955 (220) 2016 06 16
(731) IP BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) CIN&CIN CIN&CIN SECCO Azzurro DA VINI ITALIANI

(531) 24.07.01, 24.01.05, 24.17.25, 25.01.01, 26.11.02, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa) w tym 
wino, wszystkie wyżej wymienione towary na bazie win 
włoskich.

(210) 458210 (220) 2016 06 23
(731) MALUDZIŃSKI MACIEJ GSMOK, Warszawa
(540) For Power

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy do przewodzenia, prze-
łączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji 
energii elektrycznej, urządzenia do nagry wania, przesyła-
nia oraz odtwarzania dźw ięku lub obrazów, magnetyczne 
nośniki danych, nagrane dyski, osprzęt do przetwarzania 
danych, komputery, urządzenia i przy rządy: fotograficzne, 
kinematograficzne, optyczne, 16 papier, karton i wyroby 
z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, a mianowicie 
papier do pakowania, papier do zawijania, pudełka kartono-
we lub papierowe, torebki do pakowania z papieru, ulotki, 
wypełnienie z papieru lub kartonu, wyroby z kartonu, ety-
kiety nie z materiału tekstylnego papierowe materiały biuro-
we, maszyny do pisania i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem przyrzą-
dów, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie uję-
te w innych klasach, 35 reklama, zarządzanie w działalności 
gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, 
prace biurowe.
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(210) 458463 (220) 2016 06 30
(731) BARAN ZBIGNIEW KARAWAN, Kraków
(540) KARAWAN

(531) 24.13.02, 05.13.08, 27.05.01
(510), (511) 45 usługi cmentarne, pogrzebowe i żałobne, 
usługi transportu ciał.

(210) 460211 (220) 2016 08 11
(731) SOVIT JAROSŁAW BUCZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, 

Warszawa
(540) SOLMIX
(510), (511) 1 ekstrakty do stosowania w przemyśle mię-
snym, substancje wiążące  do przemysłu  spożywczego, 
emulgatory spożywcze, preparaty przedłużające trwałość 
żywności,  stabilizatory żywności, 29 ekstrakty  mięsne,  pek-
tyna  do  celów  spożywczych,  białko  do  celów kulinarnych,  
lecytyna  spożywcza,  ekstrakty  roślinne  na  bazie warzyw  
do  celów  spożywczych,  ekstrakty  roślinne  na  bazie owo-
ców  do  celów  spożywczych,  ekstrakty  roślinne  celów spo-
żywczych klasyfikowane w klasie  29, 30 aromaty  spożywcze  
inne  niż  olejki  eteryczne,  przyprawy,  preparaty do  zmięk-
czania  mięsa  do  celów  gospodarstwa domowego, skrobia  
do celów  spożywczych,  zagęstniki  spożywcze,  ekstrakty  
roślinne  inne niż  na  bazie  warzyw,  czy  owoców  do  celów  
spożywczych klasyfikowane w klasie  30.

(210) 460270 (220) 2016 08 12
(731) KASPRZAK WALDEMAR 

KASPRZAK WALDEMAR - HANDEL, Skórzewo
(540) HERIS
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, prac badawczych, fotografii, jak również rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie suro-
wym, nawozy do użyźniania gleby, środki do gaszenia ognia, 
preparaty do hartowania i lutowania metali, substancje che-
miczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, 
kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, kleje kauczuko-
we do użytku przemysłowego, wypełniacze do kauczuku, 
wzmacniacze chemiczne do kauczuku, środki chemiczne 
do użytku w przemyśle kauczukowym, substancje chemicz-
ne do użytku w produkcji kauczuku syntetycznego, spoiwa 
na bazie kauczuku [substancje klejące], inne niż do użytku 
domowego lub do artykułów papierniczych, poliuretany, 
żywice syntetyczne i nieprzetworzone, żywice epoksydowe, 
żywice poliestrowe, plastizole PCV, 2 farby, pokosty, lakie-
ry, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, 
barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie meta-
liczne i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy 
i artystów, 17 tworzywa sztuczne wyprofilowane stosowane 
w produkcji, materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, 
materiały izolacyjne, rury elastyczne niemetalowe.

(210) 460273 (220) 2016 08 12
(731) KASPRZAK WALDEMAR 

KASPRZAK WALDEMAR - HANDEL, Skórzewo
(540) HERIFLEX
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, prac badawczych, fotografii, jak również rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie suro-

wym, nawozy do użyźniania gleby, środki do gaszenia ognia, 
preparaty do hartowania i lutowania metali, substancje che-
miczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, 
kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, kleje kauczuko-
we do użytku przemysłowego, wypełniacze do kauczuku, 
wzmacniacze chemiczne do kauczuku, środki chemiczne 
do użytku w przemyśle kauczukowym, substancje chemicz-
ne do użytku w produkcji kauczuku syntetycznego, spoiwa 
na bazie kauczuku [substancje klejące], inne niż do użytku 
domowego lub do artykułów papierniczych, poliuretany, 
żywice syntetyczne i nieprzetworzone, żywice epoksydowe, 
żywice poliestrowe, plastizole PCV, 2 farby, pokosty, lakie-
ry, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, 
barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie meta-
liczne i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy 
i artystów, 17  tworzywa sztuczne wyprofilowane stosowane 
w produkcji, materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, 
materiały izolacyjne, rury elastyczne niemetalowe.

(210) 460644 (220) 2016 08 23
(731) EBB DEVELOPMENT LIMITED, Londyn
(540) GLASS
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodar-
czą i administrowanie działalnością gospodarczą, biura po-
średnictwa pracy, prowadzenie oceny kwalifikacji dla osób 
fizycznych, usługi konsultingowe, prace biurowe.

(210) 460677 (220) 2016 08 24
(731) A. WIDOMSKA-RUPEĆ I P. RUPEĆ SPÓŁKA JAWNA, 

Kraśnik
(540) 

(531) 24.13.01, 26.01.01, 26.01.06, 29.01.13
(510), (511) 3 antyperspiranty, dezodoranty, kosmetyki, 
kremy do skóry, kremy do twarzy, lotiony do skóry z filtrem 
przeciwsłonecznym, mydła, olejki eteryczne, płyny do pie-
lęgnacji włosów, preparaty do barwienia włosów, preparaty 
do czyszczenia i pielęgnacji włosów, preparaty do depilacji, 
preparaty do golenia, produkty perfumeryjne, zestawy ko-
smetyków, żele do kąpieli, 5 leki dla celów medycznych, leki 
weterynaryjne, leki i materiały dentystyczne, zioła do celów 
leczniczych i medycznych, materiały opatrunkowe, materia-
ły i środki sanitarne i higieniczne, materiały do celów me-
dycznych, produkty farmaceutyczne, substancje dietetycz-
ne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, 
materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, 
woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania 
robactwa, 35 usługi sprzedaży przez internet odnoszących 
się do: akcesoriów dla matek karmiących, akcesoriów oraz 
produktów komplementarnych do wszystkich powyższych 
elementów, akcesoriów dla dzieci, w tym: akcesoria do wóz-
ków dziecięcych, maty dla noworodków, kosmetyki dla dzie-
ci, butelki, smoczki, zabawki dla dzieci, homeopatii i prepara-
tów naturalnych, kosmetyków, leków, okularów, produktów 
do pielęgnacji skóry, produktów dla niemowląt oraz do pie-
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lęgnacji niemowląt, produktów higieny osobistej, soczewek 
kontaktowych, substancji dietetycznych i witamin, sprzedaż 
detaliczna lub hurtowa: suplementów diety, środków farma-
ceutycznych, środków weterynaryjnych i sanitarnych oraz za-
opatrzenia medycznego, żywności ekologicznej, detaliczne 
usługi sprzedaży odnoszących się do: akcesoriów dla matek 
karmiących, akcesoriów oraz produktów komplementarnych 
do wszystkich powyższych elementów, akcesoriów dla dzie-
ci, w tym: akcesoria do wózków dziecięcych, maty dla nowo-
rodków, kosmetyki dla dzieci, butelki, smoczki, zabawki dla 
dzieci, homeopatii i preparatów naturalnych, kosmetyków, 
leków, okularów, produktów do pielęgnacji skóry, produktów 
dla niemowląt oraz do pielęgnacji niemowląt, produktów 
higieny osobistej, soczewek kontaktowych, 44 doradztwo 
w dziedzinie farmacji, doradztwo w dziedzinie preparatów 
medycznych i przyrodniczych i żywienia, pomoc medyczna, 
porady w zakresie farmakologii, usługi doradcze w dziedzinie 
zdrowia, usługi w zakresie prowadzenia aptek, usługi farma-
ceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych.

(210) 460886 (220) 2016 11 17
(731) MIGA BEATA, Mielec
(540) CIOŁEK KANCELARIA PRAWNA

(531) 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności han-
dlowej, administrowanie działalności handlowej, prace 
biurowe, 36 usługi świadczone w sprawach finansowych 
i monetarnych oraz usługi doradztwa w sprawach ubezpie-
czeniowych, 45 usługi prawne, prywatne i społeczne usługi 
świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb 
poszczególnych osób: doradztwo w zakresie własności inte-
lektualnej, usługi pomocy w sprawach spornych, doradztwo 
w sprawach bezpieczeństwa, badania prawne, rejestrowanie 
nazw domen jako usługi prawne, usługi w zakresie zapew-
nienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.

(210) 461308 (220) 2016 09 10
(731) APLITT SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) m SKOK

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe systemu operacyjne-
go, oprogramowanie przeznaczone do obsługi produktów 
bankowych, ubezpieczeniowych, instytucji finansowych, 
optyczne i magnetyczne nośniki informacji, urządzenia 
do komunikacji, w tym transmisji i przetwarzania informacji 
i dyspozycji, 36 elektroniczne usługi bankowe, finansowe 
i ubezpieczeniowe, usługi windykacji telefonicznej, usługi 
infolinii w dziedzinie bankowości i finansów, usługi obsługi 
klientów takie jak usługi bankowości elektronicznej z wyko-
rzystaniem aplikacji internetowych, wykonywanie transak-
cji i operacji finansowych przy użyciu aplikacji bankowości 
mobilnej zainstalowanych na smartfonach, tabletach i in-
nych podobnych urządzeniach elektronicznych z dostępem 
do Internetu, 42 usługi opracowania oprogramowania kom-

puterowego w zakresie dostarczania infrastruktury informa-
tycznej, usługi najmu oprogramowania w systemie SPLA, 
usługi utrzymania i obsługi oprogramowania, usługi w zakre-
sie doradztwa informatycznego, usługi instalacji i wdrażania 
technologii IT na potrzeby osób trzecich, usługi tworzenia 
informatycznej bazy danych, witryn internetowych i innych 
źródeł dostępnych poprzez globalną sieć komputerową, 
dostarczanie narzędziowych programów wyszukujących 
do uzyskania informacji i danych w globalnej sieci kompu-
terowej, tworzenie, modyfikacja i utrzymanie programów 
komputerowych integrujących system bankowości elektro-
nicznej z bankowością mobilną.

(210) 461309 (220) 2016 09 10
(731) APLITT SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) m SKOK

(531) 26.04.01, 26.04.06, 26.04.07, 26.04.18, 26.04.22, 
27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 9 programy komputerowe systemu operacyjne-
go, oprogramowanie przeznaczone do obsługi produktów 
bankowych, ubezpieczeniowych, instytucji finansowych, 
optyczne i magnetyczne nośniki informacji, urządzenia 
do komunikacji, w tym transmisji i przetwarzania informacji 
i dyspozycji, 36 elektroniczne usługi bankowe, finansowe 
i ubezpieczeniowe, usługi windykacji telefonicznej, usługi 
infolinii w dziedzinie bankowości i finansów, usługi obsługi 
klientów takie jak usługi bankowości elektronicznej z wyko-
rzystaniem aplikacji internetowych, wykonywanie transak-
cji i operacji finansowych przy użyciu aplikacji bankowości 
mobilnej zainstalowanych na smartfonach, tabletach i in-
nych podobnych urządzeniach elektronicznych z dostępem 
do Internetu, 42 usługi opracowania oprogramowania kom-
puterowego w zakresie dostarczania infrastruktury informa-
tycznej, usługi najmu oprogramowania w systemie SPLA, 
usługi utrzymania i obsługi oprogramowania, usługi w zakre-
sie doradztwa informatycznego, usługi instalacji i wdrażania 
technologii IT na potrzeby osób trzecich, usługi tworzenia 
informatycznej bazy danych, witryn internetowych i innych 
źródeł dostępnych poprzez globalną sieć komputerową, 
dostarczanie narzędziowych programów wyszukujących 
do uzyskania informacji i danych w globalnej sieci kompu-
terowej, tworzenie, modyfikacja i utrzymanie programów 
komputerowych integrujących system bankowości elektro-
nicznej z bankowością mobilną.

(210) 461310 (220) 2016 09 10
(731) APLITT SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) mSKOK
(510), (511) 9 programy komputerowe systemu operacyjne-
go, oprogramowanie przeznaczone do obsługi produktów 
bankowych, ubezpieczeniowych, instytucji finansowych, 
optyczne i magnetyczne nośniki informacji, urządzenia 
do komunikacji, w tym transmisji i przetwarzania informacji 
i dyspozycji, 36 elektroniczne usługi bankowe, finansowe 
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i ubezpieczeniowe, usługi windykacji telefonicznej, usługi 
infolinii w dziedzinie bankowości i finansów, usługi obsługi 
klientów takie jak usługi bankowości elektronicznej z wyko-
rzystaniem aplikacji internetowych, wykonywanie transak-
cji i operacji finansowych przy użyciu aplikacji bankowości 
mobilnej zainstalowanych na smartfonach, tabletach i in-
nych podobnych urządzeniach elektronicznych z dostępem 
do Internetu, 42 usługi opracowania oprogramowania kom-
puterowego w zakresie dostarczania infrastruktury informa-
tycznej, usługi najmu oprogramowania w systemie SPLA, 
usługi utrzymania i obsługi oprogramowania, usługi w zakre-
sie doradztwa informatycznego, usługi instalacji i wdrażania 
technologii IT na potrzeby osób trzecich, usługi tworzenia 
informatycznej bazy danych, witryn internetowych i innych 
źródeł dostępnych poprzez globalną sieć komputerową, 
dostarczanie narzędziowych programów wyszukujących 
do uzyskania informacji i danych w globalnej sieci kompu-
terowej, tworzenie, modyfikacja i utrzymanie programów 
komputerowych integrujących system bankowości elektro-
nicznej z bankowością mobilną.

(210) 461414 (220) 2016 09 13
(731) BOJARSKI KRZYSZTOF, Toruń
(540) EKOgroszek ‘’GWAREK’’

(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 
27.05.17, 27.05.24, 05.03.15, 29.01.12

(510), (511) 4 paliwa stale, węgiel: kamienny, brunatny, 
drzewny, mieszanki węgla, mieszaniny węgla z biokom-
ponentami, mieszaniny węgla z biomasą, paliwa mineral-
ne, paliwa w formie brykietów, peletów, granulek, brykiety 
materiałów palnych, brykiety: węgla kamiennego, węgla 
brunatnego, węgla drzewnego, torfu, brykiety paliwowe, 
drewno opalowe, pochodne węgla, mazut, koks, pył wę-
glowy, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna, bezpośrednia 
oraz za pośrednictwem Internetu, wysyłkowa i katalogowa 
towarów branży paliwowej: paliwa stale, węgiel: kamien-
ny, brunatny, drzewny, mieszanki węgla, mieszaniny węgla 
z biokomponentami, mieszaniny węgla z biomasą, paliwa 
mineralne, paliwa w formie brykietów, peletów, granulek, 
brykiety materiałów palnych, brykiety: węgla kamiennego, 
węgla brunatnego, węgla drzewnego, torfu brykiety pali-
wowe, drewno opałowe, pochodne węgla, mazut, koks, pył 
węglowy, organizowanie sieci sprzedaży w zakresie ww. to-
warów branży paliwowej, promocja sprzedaży, w tym przez 
Internet i inne media w zakresie ww. towarów branży paliwo-
wej, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących ww. 
towarów branży paliwowej, 39 transport samochodowy, wy-
najem samochodów, usługi w zakresie składowania, pako-
wania i magazynowania towarów branży paliwowej: paliwa 
stałe, węgiel: kamienny, brunatny, drzewny, mieszanki węgla, 
mieszaniny węgla z biokomponentami, mieszaniny węgla 
z biomasą, paliwa mineralne, paliwa w formie brykietów, pe-
letów, granulek, brykiety materiałów palnych, brykiety: wę-
gla kamiennego, węgla brunatnego, węgla drzewnego torfu, 
brykiety paliwowe, drewno opałowe, pochodne węgla, ma-
zut, koks, pył węglowy, w tym prowadzenie składów węgla, 
dostarczanie towarów na podstawie zamówień pisemnych 
i składanych drogą elektroniczną w zakresie ww. towarów 
branży paliwowej, usługi dystrybucji i transportu w zakresie 
ww. towarów branży paliwowej.

(210) 461442 (220) 2016 09 14
(731) P.G.D. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) PIJ SCHŁODZONY! POWER MOON ENERGY DRINK

(531) 01.07.01, 01.15.05, 26.04.03, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe gazowane i niegazo-
wane, napoje izotoniczne, 35 usługi prowadzenia sprzedaży 
towarów takich jak: napoje bezalkoholowe gazowane i nie-
gazowane, napoje izotoniczne.

(210) 461697 (220) 2016 09 19
(731) NARODOWY BANK POLSKI, Warszawa
(540) Akademia Dostępne Finanse
(510), (511) 35 badania rynku, reklama billboardowa, roz-
powszechnianie ogłoszeń reklamowych, przygotowywa-
nie reklam prasowych, rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych ulotki, prospekty, druki, próbki, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, badania marketingowe, badania 
rynku, wynajmowanie nośników reklamowych, publikowa-
nie tekstów sponsorowanych, reklama, reklamy radiowe, 
reklamy telewizyjne, agencje public relations, analizy ryn-
ku, badania opinii publicznej, wynajmowanie przestrzeni 
reklamowych, reklamy korespondencyjne, reklama za po-
średnictwem sieci komputerowej, tworzenie tekstów re-
klamowych i sponsorowanych, marketing, telemarketing, 
36 ubezpieczenia, operacje bankowe, operacje finanso-
we, operacje walutowe, usługi finansowe, zarządzanie fi-
nansami, maklera wo ubezpieczeniowe, maklerstwo gieł-
dowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo 
w sprawach ubezpieczeniowych, informacje finansowe, 
informacje w sprawach ubezpieczenia, banki z dostępem 
bezpośrednim np. przez Internet, home banking, 41 orga-
nizowanie konkursów poprzez edukację lub rozrywkę, pu-
blikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, edukacja 
poprzez nauczanie, publikowanie książki, organizowanie 
i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, informa-
cja o edukacji, organizowanie wystaw z dziedziny kultury 
lub edukacji, muzea usługi wystawy, organizowanie i pro-
wadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sym-
pozjów, organizowanie i prowadzenia warsztatów i szkoleń, 
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków,  
publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, 45 do-
radztwo w sprawach bezpieczeństwa.
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(210) 461858 (220) 2016 09 23
(731) LOL&POP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) MANUFAKTURA rodzinna LOL&POP 100% RĘCZNE 

WYKONANIE

(531) 24.05.20, 24.05.25, 25.01.05, 25.07.20, 25.07.21, 26.11.02, 
26.11.08, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15

(510), (511) 30 batoniki zawierające mieszankę ziaren, orze-
chów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze], cukierki [sło-
dycze], cukierki ciągutki, cukierki do żucia, cukierki miętowe, 
cukierki z karmelem, cukierki, batony i guma do żucia, dropsy 
owocowe [słodycze], dropsy owocowe [wyroby cukiernicze], 
karmelki [cukierki], karmelki twarde [słodycze], lizaki, lizaki 
lodowe o smaku mlecznym, mleczne wyroby cukiernicze, 
pastylki [wyroby cukiernicze], pomadki [cukierki], słodycze 
do żucia, słodycze o smaku owocowym, wypieki, wyroby 
cukiernicze, czekolada i desery, wyroby cukiernicze, wyroby 
cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie 
orzechów arachidowych, wyroby cukiernicze o smaku cze-
koladowym, wyroby cukiernicze płynne, wyroby cukiernicze 
w polewie cukrowej, wyroby cukiernicze z czekolady, wy-
roby cukiernicze z mrożonego jogurtu, wyroby cukiernicze 
z płynnym nadzieniem owocowym, wyroby cukiernicze, cia-
sta, tarty i ciasteczka, żelki [wyroby cukiernicze], 35 sprzedaż 
detaliczna i hurtowa na rzecz osób trzecich następujących 
towarów: batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów 
i suszonych owoców [wyroby cukiernicze], cukierki [słody-
cze], cukierki ciągutki, cukierki do żucia, cukierki miętowe, 
cukierki z karmelem, cukierki, batony i guma do żucia, dropsy 
owocowe [słodycze], dropsy owocowe [wyroby cukiernicze], 
karmelki [cukierki], karmelki twarde [słodycze], lizaki, lizaki 
lodowe o smaku mlecznym, mleczne wyroby cukiernicze, 
pastylki [wyroby cukiernicze], pomadki [cukierki], słodycze 
do żucia, słodycze o smaku owocowym, wypieki, wyroby 
cukiernicze, czekolada i desery, wyroby cukiernicze, wyroby 
cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na ba-
zie orzechów arachidowych, wyroby cukiernicze o smaku 
czekoladowym, wyroby cukiernicze płynne, wyroby cukier-
nicze w polewie cukrowej, wyroby cukiernicze z czekolady, 
wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, wyroby cukierni-
cze z płynnym nadzieniem owocowym, wyroby cukiernicze, 
ciasta, tarty i ciasteczka, żelki [wyroby cukiernicze], w tym 
za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż 
wysyłkowa powyższych towarów, marketing, reklama, rekla-
ma radiowa, reklama telewizyjna, reklama w prasie, reklama 
na stronach internetowych, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, prezentacja oferty handlowej w Internecie, or-
ganizowanie i współudział w targach, wystawach i pokazach 
w celach handlowych i reklamowych, doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem, prowadzenie punktów informa-

cji konsumenckiej, prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej, wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej.

(210) 462097 (220) 2016 09 29
(731) HENKELL & CO. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) CANARI DELICIOUS TASTE EXCELLENT FLAVOUR 

Premium Liqueur

(531) 03.07.16, 03.07.21, 03.07.24, 19.07.01, 25.01.15, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódki, wina, brandy, 
rumy, likiery, koktajle, aperitify, nalewki, miody pitne, napoje 
alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoholowe wspo-
magające trawienie, esencje i ekstrakty alkoholowe.

(210) 462134 (220) 2016 09 29
(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) ŻUBRÓWKA THE ORIGINAL ŻUBRÓWKA THE 

ORIGINAL SINGULAR SPIRIT OF SMOOTHNESS 7 
TIMES DISTILLED
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(531) 03.04.01, 03.04.04, 03.04.05, 03.04.26, 05.11.11, 19.07.01, 
25.01.15, 27.05.01, 29.01.15

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

(210) 462574 (220) 2016 10 12
(731) KLEIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brześć Kujawski
(540) ASPOL
(510), (511) 1 produkty i półprodukty chemiczne stosowane 
w przemyśle, żywice akrylowe, spoiwa do betonu, preparaty 
do konserwacji ceramiki budowlanej, cement (spoiwa) prepa-
raty do konserwacji cementu, kleje do celów przemysłowych, 
kleje do glazury, kleje do płytek ściennych, kleje budowlane, 
preparaty do klejenia, preparaty do gruntowania, rozpuszczal-
niki, preparaty uszczelniające, preparaty do odklejania, silikony, 
2 barwniki i farby bielące, preparaty do konserwacji drewna, 
bejce i barwniki do drewna, emalie, farby do celów przemy-
słowych i budowlanych, środki antykorozyjne i konserwujące, 
rozcieńczalniki do farb i lakierów szpachlówki, farby do grun-
towania, powłoki gruntowe, 19 materiały budowlane nieme-
talowe, elementy budowlane i półfabrykaty zawierające gips, 
gips, zaprawy gipsowe, gładzie gipsowe, belki niemetalowe, 
glazura, terakota, szkło budowlane, zaprawy murarskie, izo-
lacje budowlane, tynki, tynki mineralne i akrylowe, posadzki 
samopoziomujące, grunty budowlane, zaprawy cementowe.

(210) 462575 (220) 2016 10 12
(731) KLEIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brześć Kujawski
(540) KLEIB HYDROIZO

(531) 01.15.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty i półprodukty chemiczne stosowane 
w przemyśle, żywice akrylowe, spoiwa do betonu, preparaty 
do konserwacji ceramiki budowlanej, cement (spoiwa) prepa-
raty do konserwacji cementu, kleje do celów przemysłowych, 
kleje do glazury, kleje do płytek ściennych, kleje budowlane, 
preparaty do klejenia, preparaty do gruntowania, rozpusz-
czalniki, preparaty uszczelniające, preparaty do odklejania, 
silikony, 2 barwniki i farby bielące, preparaty do konserwacji 
drewna, bejce i barwniki do drewna, emalie, farby do celów 
przemysłowych i budowlanych, środki antykorozyjne i kon-
serwujące, rozcieńczalniki do farb i lakierów szpachlówki, 
farby do gruntowania, powłoki gruntowe, 19 materiały bu-
dowlane niemetalowe, elementy budowlane i półfabrykaty 
zawierające gips, gips, zaprawy gipsowe, gładzie gipsowe, 
belki niemetalowe, glazura, terakota, szkło budowlane, za-
prawy murarskie, izolacje budowlane, tynki, tynki mineralne 
i akrylowe, posadzki samopoziomujące, grunty budowlane, 
zaprawy cementowe.

(210) 462629 (220) 2016 10 13
(731) Teva Pharmaceutical Industries Ltd., JEROZOLIMA, IL
(540) TEVA CARD
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do leczenia i zapo-
biegania chorób sercowo-naczyniowych.

(210) 462631 (220) 2016 10 13
(731) Teva Pharmaceutical Industries Ltd., JEROZOLIMA, IL
(540) TEVACARD
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do leczenia i zapo-
biegania chorób sercowo-naczyniowych.

(210) 462677 (220) 2016 10 13
(731) CARVER WAVE TOMASZ OLKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, 

Warszawa
(540) carver wave

(531) 01.15.24, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 25  odzież, nakrycia głowy, 28 artykuły sporto-
we, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sporto-
wa i kulturalna.

(210) 463044 (220) 2016 10 24
(731) AXXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Myconafine Terbinafinum 250mg, tabletki AXXON

(531) 09.01.17, 09.01.18, 26.04.02, 26.04.17, 19.13.01, 19.13.21, 
27.05.01, 27.07.01, 29.01.13

(510), (511) 3 kosmetyki, 5 leki, suplementy diety dla ludzi, 
preparaty medyczne zawarte w tej klasie.

(210) 463432 (220) 2016 11 02
(731) IPMUDA SYNERGY LIMITED, Nikozja, CY
(540) KLUB WIEDZY POWSZECHNEJ KWP KLUB WIEDZY 

POWSZECHNEJ

(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13, 24.01.05
(510), (511) 9 oprogramowanie rozrywkowe, oprogramowa-
nie edukacyjne, oprogramowanie do interaktywnej rozryw-
ki, 41 organizowanie konkursów, organizowanie konkursów 
edukacyjnych, prowadzenie konkursów w Internecie, orga-
nizowanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowa-
nie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie 
konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, orga-
nizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie 
konkursów w celach rozrywkowych.

(210) 463433 (220) 2016 11 02
(731) IPMUDA SYNERGY LIMITED, Nikozja, CY
(540) KWP KLUB WIEDZY POWSZECHNEJ KONKURSY 

WIEDZY POWSZECHNEJ
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(531) 24.01.05, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie rozrywkowe, oprogramowa-
nie edukacyjne, oprogramowanie do interaktywnej rozryw-
ki, 41 organizowanie konkursów, organizowanie konkursów 
edukacyjnych, prowadzenie konkursów w Internecie, orga-
nizowanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowa-
nie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie 
konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, orga-
nizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie 
konkursów w celach rozrywkowych.

(210) 463678 (220) 2016 11 08
(731) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary
(540) motyl
(510), (511) 3 kosmetyki, wyroby perfumeryjne, środki 
do pielęgnacji włosów, środki myjące, czyszczące i piorą-
ce kosmetyki, mydła, mydła w płynie, żele myjące, kremy 
kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, pudry kosmetyczne, 
oliwki kosmetyczne, środki do namaczania i prania, płyny 
zmiękczające do prania, preparaty, proszki do prania, pasty 
do zębów, preparaty do oczyszczania z tłuszczy dla celów 
gospodarstwa domowego, 5 fungicydy, herbicydy, insekty-
cydy, pestycydy, środki chwastobójcze, preparaty odstrasza-
jące owady, robactwo i zwierzeta, preparaty do niszczenia 
grzyba domowego, środki do tępienia larw, środki przeciwko 
pasożytom, preparaty chemiczne do zwalczania mączniaka 
zbożowego, środki do odstraszania owadów, środki do zwal-
czania owadów, środki do tępienia ślimaków, środki do zwal-
czania gryzoni, ekstrakty tytoniu owadobójcze, preparaty 
do dezynfekcji.

(210) 463752 (220) 2016 12 12
(731) TEKTON CAPITAL, Gdańsk
(540) TEKTON CONSULTING

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(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 biznesowej, 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 finansowe, doradztwo w sprawach finan-
sowych, dzierżawa nieruchomości, zarządzanie finansami, 
wycena finansowa, operacje finansowe, usługi finansowe, 
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 finansowe, transakcje finansowe, transfer 
elektroniczny kapitału, wynajmowanie nieruchomości, usłu-
gi powiernicze.

(210) 463879 (220) 2016 11 14
(731) FPM SPÓŁKA AKCYJNA, Mikołów
(540) M FPM

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.11.13, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, łańcuchy metalowe, 
pierścienie metalowe, 7 maszyny dla górnictwa, maszyny 
dla kopalnictwa, maszyny dla budownictwa, kotły parowe 
(części maszyn), kotły wodne (części maszyn), młyny, wały, 
11 piece przemysłowe, paleniska do pieców przemysłowych, 
palniki piecowe, ruszty do pieców, wytwornice pary, instala-
cje odprowadzania żużlu z kotłów energetycznych, instalacje 
odprowadzania żużlu z kotłów cieplnych, suszarnie przemy-
słowe, 37 montaż instalacji przemysłowych, 40 obróbka me-
tali, nakładanie powłok na metale, 42 doradztwo technolo-
giczne w zakresie instalacji energetycznych.

(210) 463936 (220) 2016 11 16
(731) CENTERMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) mp Medycyna Polska

(531) 02.07.12, 02.07.23, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 doradztwo i pomoc w zakresie prowadze-
nia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie orga-
nizacji i zarządzania placówkami medycznymi, zarządzanie 
profesjonalne działalnością gospodarczą w zakresie usług 
medycznych, franszyza w zakresie prowadzenia placówek 
medycznych, 37 usługi dla szpitali i placówek medycznych 
w zakresie sterylizacji narzędzi i przyborów oraz pralnictwa, 
40 usługi w zakresie techniki dentystycznej, 41 organizowa-
nie i prowadzenie szkoleń, konferencji, kongresów, sympo-
zjów, działalność edukacyjna w zakresie medycyny, usługi 
klubów zdrowia w zakresie poprawiania kondycji, 44 usługi 
w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki medycz-
nej, analizy medyczne i badania diagnostyczne, badania 
bakteriologiczne, rehabilitacja, fizjoterapia i fizykoterapia, 
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stomatologia i protetyka, usługi pielęgniarskie i położnicze, 
prowadzenie hospicjów, klinik medycznych, lecznic, sanato-
riów, szpitali, uzdrowisk, poradnictwo psychologiczne, usługi 
optyczne, usługi w zakresie chirurgii plastycznej, usługi za-
płodnienia metodą in vitro, rehabilitacja dla osób maltreto-
wanych, salony fryzjerskie i kosmetyczne.

(210) 464066 (220) 2016 11 18
(731) MADROX SPÓŁKA AKCYJNA, Stojadła
(540) MADROX

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 opakowania na żywność zawarte w tej klasie, 
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, opakowa-
nia z tworzyw sztucznych, 20 pudełka z tworzyw sztucz-
nych, nakrętki z tworzyw sztucznych, plastikowe zamknięcia 
do butelek, zbiorniki magazynowe z tworzyw sztucznych, 
zbiorniki na płyny z tworzyw sztucznych, pojemniki do pa-
kowania z tworzyw sztucznych, pokrywki z tworzyw sztucz-
nych do pojemników, zamknięcia z tworzyw sztucznych 
do pojemników, elastyczne pojemniki z tworzyw sztucz-
nych do transportu płynów, zbiorniki z tworzyw sztucznych 
do magazynowania przewożonych towarów, elementy 
z tworzyw sztucznych do pojemników, pojemniki z two-
rzyw sztucznych do użytku w branży agrochemicznej, tacki 
z tworzyw sztucznych używane do pakowania żywności, 
kanistry niemetalowe, 21 butelki z tworzyw sztucznych, po-
jemniki z tworzyw sztucznych do artykułów gospodarstwa 
domowego.

(210) 464114 (220) 2016 11 21
(731) INVITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) M MENU MOTTO

(531) 11.01.01, 11.01.03, 11.01.04, 11.03.08, 11.03.09, 11.03.23, 
27.05.01

(510), (511) 41 usługi polegające na organizowaniu i pro-
wadzeniu wystaw, targów, imprez, pokazów o charakterze 
szkoleniowym, edukacyjnym, rozrywkowym i kulturalnym, 
43 usługi polegające na prowadzeniu restauracji, w tym 
restauracji hotelowej, kawiarni, baru, pubu, catering, usługi 
hotelarskie, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, 
wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady, usłu-
gi polegające na wynajmowaniu apartamentów na pobyt 
czasowy.

(210) 464160 (220) 2016 11 21
(731) KOŁTON WOJCIECH, KOŁTON KRZYSZTOF 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO- 
-USŁUGOWE KOŁTON SPÓŁKA CYWILNA, Orawka

(540) AIRKOMPAKT

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 11 grzejniki i kotły centralnego ogrzewania, pie-
ce centralnego ogrzewania opalane paliwem gazowym, pie-
ce centralnego ogrzewania opalane paliwem stałym, kotły 
i bojlery na ciepłą wodę, pompy ciepła.

(210) 464627 (220) 2016 12 01
(731) MADEJ WRÓBEL MARKETING SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Ruda Śląska

(540) PRZEKĄSY
(510), (511) 29 mięso, ekstrakty mięsne, drób, dziczyzna 
i ich przetwory, wyroby wędliniarskie, wędliny wieprzowe 
i mieszane z mięsem drobiowym, wołowym i dziczyzną, wę-
dliny drobiowe, kiełbasy, mielonki, galarety, wędzonki, pasz-
tety, konserwy mięsne, przetwory z krwi, flaki, podroby, sma-
lec, pasty jadalne, sałatki mięsno-warzywne, oleje i tłuszcze 
jadalne, gotowe posiłki gotowane składające się z towarów 
zawartych w tej klasie, gotowe posiłki gotowane składające 
się całkowicie lub głównie z mięsa, warzyw, owoców morza, 
nabiału i/lub owoców, dania gotowe na bazie mięsa, gotowe 
produkty z warzyw, mrożone gotowe posiłki składające się 
całkowicie lub głównie z mięsa, warzyw, owoców morza, na-
biału i/lub owoców, krokiety, bigos, przekąski na bazie mięsa, 
warzyw, owoców morza, nabiału i/lub owoców, 30 bagietka, 
bułki, chleb, potrawy na bazie mąki, przekąski zbożowe, zbo-
ża przetworzone, żywność na bazie mąki, kanapki, pieczywo 
na zimno i ciepło.

(210) 464645 (220) 2016 12 01
(731) T-MOBILE USA, Inc., Bellevue, US
(540) JUMP

(531) 26.01.02, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 35 prowadzenie placówek sprzedaży detalicznej 
oraz sklepów internetowych oferujących bezprzewodowe 
urządzenia telekomunikacyjne, telefony bezprzewodowe 
i smartfony, komputery przenośne, tablety, netbooki, lap-
topy, nadajniki radiowe skonfigurowane jako karta pamięci 
z łączem USB, sprzęt komputerowy, urządzenia do bezprze-
wodowych punktów dostępu do światowej sieci kompu-
terowej (WAP), wzmacniacze sygnału sieci telekomunikacji 
bezprzewodowej, modemy bezprzewodowe oraz związane 
z nimi akcesoria, kodowane karty inteligentne zawierające 
oprogramowanie używane do współdziałania z bezprzewo-
dowymi urządzeniami telekomunikacyjnymi oraz oprogra-
mowanie do odpowiadania na kontakt sygnałowy żądający 
identyfikacji klienta i informacji o koncie karty pamięci, fu-
terały na bezprzewodowe urządzenia telekomunikacyjne, 
żelowe pokrowce ochronne, wymienne panele przednie, 
zdejmowane pokrywy tylne, przylepne pokrywy winylowe 
do bezprzewodowych telefonów i smartfonów, pokrow-
ce ochronne na wyświetlacze, przewody audio, przewody 
USB, adaptery i przewody do interfejsów multimedialnych 
wysokiej rozdzielczości (HDMI), adaptery do przewodowych 
i bezprzewodowych mikrofonów i słuchawek nie wymagają-
cych obsługi ręcznej, głośniki, słuchawki nauszne, słuchawki 
douszne, nakładki na słuchawki douszne, baterie, ładowarki 
do baterii, ładowarki samochodowe do baterii, ładowarki 
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sieciowe, zasilacze do bezprzewodowych urządzeń teleko-
munikacyjnych, kabury zaciskowe na pasek, stacje dokujące, 
uchwyty samochodowe, futerały na telefony komórkowe 
i smartfony, prowadzenie placówek sprzedaży detalicznej 
oraz sklepów internetowych oferujących karty z góry opłaco-
nych usług telekomunikacji bezprzewodowej, prowadzenie 
placówek sprzedaży detalicznej oraz sklepów internetowych 
oferujących oprogramowanie komputerowe do stosowania 
na bezprzewodowych urządzeniach telekomunikacyjnych, 
prowadzenie placówek sprzedaży detalicznej oraz sklepów 
internetowych oferujących pliki danych z zawartością treści 
audio-wizualnych i multimedialnych, w tym zawierającymi 
nagrania tekstu mówionego, muzykę, teledyski, dzwonki, 
filmy, widowiska, programy telewizyjne, grafikę, obrazy, foto-
grafie, oraz tapety.

(210) 464652 (220) 2016 12 02
(731) GRABARCZYK MONIKA, Gdańsk
(540) KDT Wyposażenie Obiektów Handlowych Sp. z o.o.

(531) 18.01.19, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi naprawy i montażu mebli sklepowych, 
biurowych, hotelowych, usługi montażu i naprawy wyposa-
żenia sklepowego, wyposażanie wnętrz sklepowych, hote-
lowych, biurowych, instalacja mebli, instalowanie urządzeń 
biurowych, konserwacja i naprawa mebli, 40 produkcja me-
bli na zamówienie, usługi stolarskie, stolarstwo meblowe, 
profilowanie mebli, 42 projektowanie wnętrz komercyjnych, 
projektowanie dekoracji wnętrz, profesjonalne doradztwo 
dotyczące projektowania wnętrz, usługi w zakresie projek-
towania dotyczące wnętrz sklepów, doradztwo techniczne 
związane z projektowaniem.

(210) 464661 (220) 2016 12 02
(731) KOLONKO ANNA, KOLONKO RADOSŁAW 

HURTOWNIA KOLONKO SPÓŁKA CYWILNA, 
Wągrowiec

(540) VOLT
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, 
napoje wzbogacone witaminami lub mikroelementami, 
napoje izotoniczne, napoje energetyczne, koncentraty na-
pojów, syropy do produkcji napojów, esencje do produk-
cji napojów, napoje gazowane, napoje musujące, pastylki 
do wytwarzania napojów, proszki do wytwarzania napojów, 
produkty w proszku lub pastylkach do wytwarzania napo-
jów energetycznych, izotonicznych, wzmacniających, wzbo-
gaconych mikroelementami lub witaminami, soki owocowe, 
soki warzywne, soki owocowo-warzywne, sorbety, nektary 
owocowe, syropy, syropy owocowe, wody mineralne, wody 
mineralne niegazowane i gazowane, woda stołowa, woda 
sodowa, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, aperitify bezal-
koholowe, koktajle bezalkoholowe, cydr bezalkoholowy, le-
moniada, lemoniada w proszku, piwo, piwo imbirowe, piwo 
słodowe, piwo bezalkoholowe, preparaty do sporządzania 
likierów, napoje serwatkowe.

(210) 464833 (220) 2016 12 07
(731) ENDEMOL SHINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BITWA NA GŁOSY
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji in-
formacyjnej, zbieranie i rozpowszechnianie informacji i da-
nych za pośrednictwem sieci komputerowych  oraz interne-
tu, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, 
filmów, teleturniejów, widowisk rozrywkowych i sportowych, 
programów informacyjnych, programów z interaktywnym 
udziałem widzów, emisja telewizyjna, obsługa przekazu ob-
razu i dźwięku, obsługa przekazu cyfrowego, rozpowszech-
nianie obrazu i dźwięku za pośrednictwem Internetu, sieci 
teleinformatycznych, przekazu satelitarnego, audycje tele-
wizyjne, audycje radiowe, organizacja i prowadzenie serwi-
su ogłoszeniowego,  usługi udostępniania czasu dostępu 
do sieci Internet - kawiarenka internetowa, dostępu do kra-
jowych i międzynarodowych serwerów i portali interneto-
wych, 41 produkcja i montaż filmów, reportaży, programów 
telewizyjnych, realizacja spektakli, organizacja i prowadzenie 
teleturniejów i konkursów, imprez artystycznych, estrado-
wych, sportowych, organizacja i prowadzenie szkoleń, kon-
kursów i teleturniejów z interaktywnym udziałem widzów 
i słuchaczy, usługi wynajmu nagrań, wynajmowanie studia 
nagraniowego i filmowego, organizacja i produkcja nagrań 
filmowych i dźwiękowych, publikowanie tekstów innych niż 
reklamowe, 42 prowadzenie portali internetowych i teleko-
munikacyjnych, w tym dostępnych bezpośrednio w telefo-
nie komórkowym oraz w systemie telewizji interaktywnej, 
programowanie komputerowe, utrzymanie oraz udostęp-
nianie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie 
ochrony antywirusowej, projektowanie systemów kompu-
terowych, doradztwo w zakresie projektowania stron inter-
netowych, doradztwo w zakresie oprogramowania kom-
puterowego, konwersja danych lub dokumentów na formę 
elektroniczną,   obsługa techniczna i menadżerska produkcji 
telewizyjnej i filmowej, 45  usługi administrowania prawami 
własności intelektualnej, udzielania licencji i pośrednictwa 
w obrocie prawami własności intelektualnej.

(210) 465043 (220) 2016 12 12
(731) OSHEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) O
(510), (511) 5 dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, mineralne dodatki do żywności, dodatki 
odżywcze do celów leczniczych, preparaty farmaceutyczne, 
preparaty witaminowe, preparaty z mikroelementami dla 
ludzi i zwierząt, żywność dietetyczna dla celów leczniczych, 
wyroby cukiernicze do celów leczniczych, herbaty ziołowe 
do celów medycznych, napoje lecznicze, wody mineralne 
do celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane 
do celów medycznych, guma do żucia do celów leczniczych, 
batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków za-
wierające dodatki odżywcze, 30 batony, batony czekolado-
we, batony zbożowe i energetyczne, batony na bazie grano-
li, batony z orzechów w karmelu, herbata, napoje na bazie 
herbaty, herbata mrożona, karmelki [cukierki], muesli, napoje 
na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na bazie 
kawy, słodycze, cukierki jako słodycze, słodycze do ssania, 
wyroby cukiernicze, przekąski zbożowe, lody spożywcze, jo-
gurt mrożony, aromaty do napojów inne niż oleje esencyjne, 
32 wody mineralne i gazowane, wody stołowe, napoje izoto-
niczne, napoje izotoniczne w proszku, napoje bezalkoholo-
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we, napoje energetyzujące, preparaty do produkcji napojów, 
esencje do produkcji napojów, napoje i soki owocowe, soki 
warzywne, syropy do napojów, owocowe nektary.

(210) 465061 (220) 2016 12 12
(731) GRASEWICZ PIOTR SEBASTIAN, Szczecin
(540) KULKA TU KRĘCIMY LODY NATURALNE

(531) 26.01.01, 26.01.18, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 30 lody, torty lodowe, torty, desery lodowe, 
ciastka, wypieki, w tym pączki, bułeczki, babeczki, herbatniki, 
ciasteczka, ciasta i chleb, kanapki, musli, gotowa kawa, goto-
wa herbata, lody oraz desery mrożone, czekolada, słodycze 
i wyroby cukiernicze, posiłki gotowe zawarte w tej klasie, 
kawa mielona i ziarnista, kakao, herbata (ziołowa i zwykła), 
kawa, herbata, kakao i napoje na bazie kakao, espresso i na-
poje wyprodukowane na bazie kawy i/lub espresso, napoje 
wyprodukowane na bazie herbaty, proszek czekoladowy 
i wanilia, sosy do dodawania do napojów, syropy czekolado-
we, syropy smakowe dodawane do napojów, lody spożyw-
cze, środki wiążące do lodów spożywczych, lody spożywcze 
w proszku, lód naturalny lub sztuczny, słodycze, mrożony jo-
gurt (lody spożywcze), musy czekoladowe, musy deserowe, 
musy owocowe (sosy), 43 restauracje, cukiernie, lodziarnie, 
kawiarnie, kafeterie, snack-bary, kantyny, bary szybkiej obsłu-
gi, bary kawowe i bary/produkcja lodów, restauracje sprze-
dające posiłki na wynos, usługi kateringowe, zapewnianie 
kawy dla biur, usługi w zakresie żywienia zbiorowego, przy-
gotowywanie posiłków, przygotowywanie żywności i napo-
jów na wynos, kawiarnia, herbaciarnie, serwowanie żywności 
i napojów w sklepach z pączkami i lodami, usługi barowe, 
bary, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze 
związane z technikami pieczenia, usługi mobilnych restaura-
cji, usługi restauracyjne, obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem.

(210) 465099 (220) 2016 12 12
(731) TANDEM-PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-

-DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żary

(540) TANDEM BLOK SYSTEM
(510), (511) 19 beton, beton zbrojony, beton syntetyczny, 
beton ogniotrwały, podłogi betonowe, betonowe rury, belki 
betonowe, panele betonowe, betonowe przewody, pokrycia 
betonowe, bloczki betonowe, ściany betonowe, płyty beto-
nowe, pojemniki betonowe, pachołki betonowe, sklepienia 
betonowe, słupy betonowe, beton do odlewania, kamienie 
brukowe betonowe, kostki brukowe betonowe, betonowe 
ściany oporowe, betonowe elementy brukowe, betonowe 
materiały budowlane, zaprawa betonowa wyważana, be-
tonowe elementy budowlane, masa betonowa prefabryko-

wana, beton gotowy- do użycia, budowlane elementy z be-
tonu, niemetalowe formy do betonu, kanały odwadniające 
- drenażowe konstrukcje betonowe, betonowe płyty do na-
wierzchni drogowych, drogowe bariery ochronne z betonu, 
kruszywa wykorzystywane do przygotowywania betonu, 
wymieszany beton wylewany na miejscu, gotowe betono-
wa elementy budowlane, betonowe poidła dla ptaków, wy-
kończenia betonowe z fakturą, tablice wykonane z betonu, 
szalunki niemetalowe do betonu, statuetki i dzieła sztuki wy-
konane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, za-
warte w tej klasie, beton przemysłowy do użytku w pracach 
w zakresie inżynierii lądowej, budowlane materiały betono-
we umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szkla-
nym, mieszanka do łatania betonu wykonana z zasad smoło-
wych, bloki wykonane z betonu do ochrony brzegów rzeki, 
dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, 
słupy betonowe do użytku jako materiały budowlane, okien-
ne skrzynki na kwiaty wykonane z betonu, bloki wykonane 
z betonu do ochrony wybrzeża, tablice nagrobne z kamienia, 
betonu lub marmuru, materiały kruszywowe do stosowania 
w betonie, ściany betonowe do celów budowlanych, kratki 
burzowe jako drenażowe konstrukcje betonowe, 37 budowa 
dróg, budowa fundamentów dróg, budowa dróg na zamó-
wienie, budowa podkładów pod drogi, budowanie dróg ko-
lejowych, budowa jezdni, budowa ulic, budowa rurociągów, 
budowa tuneli, budowa fundamentów, budowa podłóg, 
budowa elektrowni, budowa systemów odwadniających, 
budowa obiektów publicznych, budowa rurociągów eks-
ploatacyjnych, budowa fundamentów budynków, budowa 
systemów ścieków, układanie i budowa rurociągów, budo-
wa i konserwacja rurociągów, budowa utwardzanych miejsc 
parkingowych, budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądo-
wej poprzez formowanie betonu, budowa konstrukcji inży-
nierii wodno-lądowej poprzez kładzenie betonu, budowa 
konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez wylewanie 
betonu.

(210) 465128 (220) 2016 12 13
(731) MARCINKOWSKI MICHAŁ, Poznań
(540) MIN’S ONIGIRI

(531) 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 29 ryby, owoce morza i mięczaki, jaja ptasie 
i produkty z jaj, nabiał i substytuty nabiału, oleje i tłuszcze, 
przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i na-
siona roślin strączkowych), gotowe posiłki gotowane składa-
jące się całkowicie lub głównie z mięsa, kotlety rybne, kraker-
sy rybne, krewetki w cieście kokosowym, przekąski na bazie 
warzyw, przekąski na bazie ziemniaków, przygotowane śli-
maki, zupy, żywność chłodzona składająca się głównie z ryb, 
30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nie-
naturalna, czekolada, oraz napoje na ich bazie, gotowe da-
nia z ryżu, sushi, mąka i produkty zbożowe, makaron, chleb, 
bułki, obwarzanki, herbatniki, muesli, płatki kukurydziane, 
owsiane, zbożowe, wypieki, desery, wyroby cukiernicze 
i słodycze, cukierki, naturalne słodziki, polewy cukiernicze 
i nadzienia, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbe-
ty, miód, produkty pszczele, melasa, drożdże, sól, musztarda, 
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ketchup, majonez, przyprawy i dodatki smakowe, sosy do sa-
łatek, paszteciki, kanapki, pizze, ziarna przetworzone, skrobia 
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia, przekąski 
zbożowe, sezamowe, ryżowe, makaronowe, czekoladowe, 
z muesli, przekąski - słodycze zawierające ziarna, orzechy, 
owoce, 35 zarządzanie restauracjami, hotelami, kafeteriami, 
kawiarniami, pubami, klubami, restauracjami, stołówkami, 
zarządzanie w działalności handlowej, doradztwo w zarzą-
dzaniu restauracjami i hotelami na zasadach franchisingu, 
zarządzanie przedsiębiorstwami franchisingowymi, usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie 
handlu w zakresie żywności, dostarczanie informacji han-
dlowych konsumentom, organizacja wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów 
i ogłoszeń reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, publikowanie tekstów reklamowych, usługi sprzedaży 
towarów: woda mineralna, napoje bezalkoholowe oraz alko-
holowe, napoje izotoniczne oraz energetyzujące, żywność 
dietetyczna, suplementy diety, artykuły spożywcze, nadruki 
na odzież, tatuaże, naklejki, drukowane materiały informacyj-
ne, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, usługi administrowania i zarządzania 
obiektami sportowymi, rozrywkowymi, kulturalnymi, eduka-
cyjnymi i rekreacyjnymi, 43 usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, usługi kawiarni, barów, kateringu, kafejek, samoob-
sługowych restauracji oraz snack-barów, catering żywności 
i napojów, wynajem sal konferencyjnych, wynajmowanie 
pomieszczeń na pobyt czasowy, wypożyczanie mebli, bie-
lizny stołowej i zastawy stołowej, wypożyczanie namiotów, 
konstrukcji przenośnych, wynajem instalacji wykorzystywa-
nych podczas spotkań, konferencji, wystaw, spektakli, zjaz-
dów, seminariów, sympozjów i warsztatów szkoleniowych.

(210) 465266 (220) 2016 12 15
(731) ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) M MŁODNIK

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 reklama, badania rynku, badania marketingo-
we, informacja handlowa, informacja o działalności gospodar-
czej, wykonywanie i publikowanie materiałów reklamowych, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, orga-
nizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
rozlepianie plakatów reklamowych, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, przegląd prasy, reklama radiowa, reklama 
telewizyjna, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
ulotek, prospektów, druków reklama billboardowa, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie prze-
strzeni reklamowej, wynajmowanie nośników reklamowych 
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, publi-
kowanie tekstów sponsorowanych, przygotowywanie rekla-
my prasowej, reklamy telewizyjnej, organizowanie targów 
w celach handlowych lub reklamowych, wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, wynajem czasu reklamowe-
go, uaktualnianie materiałów reklamowych, organizowanie 
badań handlowych lub reklamowych we wszystkich środkach 
przekazu, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 
36 administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomo-

ści, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzier-
żawa, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń 
biurowych, finansowa wycena nieruchomości, zarządzanie 
majątkiem nieruchomym, usługi finansowe, ekspertyzy oraz 
analizy finansowe i inwestycyjne, 37 budownictwo, prowa-
dzenie działalności deweloperskiej w dziedzinie budownic-
twa, realizacja i nadzór nad przedsięwzięciami inwestycyjny-
mi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi remontowe budynków 
mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, usługi wykoń-
czeniowe, naprawy obiektów budowlanych, roboty ziemne 
oraz wodno-inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i na-
wierzchni, instalowanie drzwi i okien, nadzór budowlany, in-
stalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie 
oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa 
instalacji grzewczych, rozbiórka budynków, zabezpieczanie 
budynków przed wilgocią, informacja budowlana, izolowanie 
budynków, tynkowanie.

(210) 465351 (220) 2016 12 19
(731) STOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karczew
(540) STOFARM

(531) 03.07.03, 07.03.11, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 pozyskiwanie nieruchomości gruntowych 
pod inwestycje budowlane, pozyskiwanie terenów pod 
budowę ferm drobiu, 37 sprzątanie, sprzątanie zakładów 
przemysłowych, sprzątanie fabryk, sprzątanie pomieszczeń 
biurowych, sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, 
sprzątanie budynków użyteczności publicznej, sprzątanie 
nieruchomości, sprzątanie szkół, sprzątanie hoteli, sprzątanie 
sklepów, sprzątanie terenów publicznych, sprzątanie placów 
budowy, sprzątanie kurników, 39 załadunek i rozładunek to-
warów, załadunek drobiu.

(210) 465385 (220) 2016 12 19
(731) KALINOWSKI JAN, Bielsko-Biała
(540) SANKTUARIUM GÓRA ŚW. ANNY ANNA LIKIER 

ziołowy sporządzony według tradycyjnej receptury
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(531) 05.11.01, 05.13.25, 06.01.01, 06.01.02, 07.01.03, 11.01.09, 
11.03.25, 25.01.01, 25.01.15, 26.01.01, 27.05.01, 27.05.03, 
27.05.05, 29.01.15

(510), (511) 33 alkohole w tym likiery ziołowe.

(210) 465496 (220) 2016 12 21
(731) IRENA HOLDING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Inowrocław
(540) IRENA SINCE 1924 MADE IN POLAND

(531) 01.01.04, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 wyroby szklane wykonane ze szkła sodowe-
go lub kryształowego, szklany odpad poprodukcyjny, szkla-
ne półfabrykaty, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
następujących towarów, w tym wyrobów szklanych, półfa-
brykatów szklanych i szklanego odpadu poprodukcyjnego, 
wyrobów porcelanowych i ceramicznych, sprzętu i artyku-
łów gospodarstwa domowego, mebli, dywanów i sprzętu 
oświetleniowego, materiałów budowlanych, drewna, farb, 
wyposażenia sanitarnego, środków czyszczących i drobnych 
wyrobów metalowych, pozwalające nabywcy wygodnie 
je oglądać i kupować w systemie sprzedaży bezpośredniej 
w sklepie i /lub w hurtowni, sprzedaż powyższych towarów, 
zamawianych drogą telekomunikacyjną lub elektroniczną, 
na podstawie oferty handlowej zamieszczonej na stronie 
internetowej i/lub w katalogu oferowanych towarów, do-
radztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 
i zarządzania, działalność konsultingowa i marketingowa, 
organizowanie spotkań handlowych oraz udział w targach 
i wystawach dla celów handlowych lub reklamowych wy-
mienionych towarów klasy 21.

(210) 465808 (220) 2016 12 30
(731) FUNDACJA LUX VERITATIS, Warszawa
(540) Instytut św. Jana Pawła II „Pamięć i Tożsamość”
(510), (511) 9 filmy kinematograficzne, 14 posążki z metali 
szlachetnych, medale, monety, 16 książki, czasopisma, śpiew-
niki, broszury, prospekty, kalendarze, obrazy, reprodukcje, 
karty pocztowe, karty okolicznościowe, torby do pakowania 
z papieru lub z tworzyw sztucznych, afisze, plakaty, bloczki 
do pisania, chorągiewki papierowe, czasopisma, dokumen-
ty, druki, formularze, fotografie, gazety, indeksy, skorowidze, 
karty, komiksy, koperty, listy, notatniki, opakowania z papie-
ru, tektury i folii z tworzyw sztucznych, papeteria, papier 
listowy, pieczęcie, rysunki, segregatory, przybory szkolne, 
śpiewniki, teczki tekturowe, skoroszyty, zakładki do książek, 
druki zawiadomień, zeszyty, znaczki pocztowe, przybory 
do pisania, bilety, kalendarze, kartki z życzeniami, karty pocz-
towe, koperty [artykuły piśmienne], książki, materiały druko-
wane, ulotki, 19 pomniki niemetalowe, 25 koszulki, chusty, 
kapelusze, czapki, opaski na głowę, daszki, szaliki z napisa-
mi i emblematami, odzież, 26 ozdobne plakietki, plakietki 
do noszenia [nie z metali szlachetnych], 28 gry planszowe, 
zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania [zabaw-

ki], 35 agencje reklamowe, reklamowanie, systematyzacja 
danych w komputerowych bazach danych, publikowanie 
tekstów reklamowych, ogłoszenia reklamowe, reklama ra-
diowa i telewizyjna, rozprowadzanie i dystrybucja materia-
łów reklamowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama 
korespondencyjna, reklama prasowa, publikowanie tekstów 
publicystycznych, służba informacyjna w zakresie działal-
ności gospodarczej, badanie rynku, sondaże opinii, bada-
nie opinii publicznej, pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, 38 usługi w zakresie agencji informacyjnych 
(wiadomości), agencje prasowe, emisja radiowa i telewizyj-
na, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, pro-
wadzenie stacji radiowych i telewizyjnych, przekazywanie 
głosu i obrazu, telefaksowe i telefoniczne, obsługa przekazu 
fonicznego, zbieranie i przekazywanie wiadomości, przekaz 
satelitarny, obsługa telekonferencji, obsługa satelitów, organi-
zowanie systemów transmisyjnych, 41 prowadzenie kursów 
edukacyjnych i korespondencyjnych, prowadzenie rekolek-
cji, publikowanie książek, montaż programów radiowych 
i telewizyjnych, montaż taśm wideo, filmowanie, edukacja 
religijna, informacja o edukacji, organizowanie i prowadzenie 
koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, orga-
nizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i pro-
wadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympo-
zjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organi-
zowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, publikowanie 
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i cza-
sopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie 
publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi muzeów 
[wystawy], usługi szkół [edukacja], usługi w zakresie oświaty 
[nauczanie], wyższe uczelnie [edukacja], 42 usługi w zakresie 
wykonywania badań, opinii i ekspertyz inżynierskich, 43 pro-
wadzenie domów rekolekcyjnych, w tym zakwaterowanie 
tymczasowe, prowadzenie stołówek dla ubogich, prowadze-
nie domów opieki, 45 doradztwo duchowe.

(210) 465810 (220) 2016 12 30
(731) FUNDACJA LUX VERITATIS, Warszawa
(540) Instytut „Pamięć i Tożsamość”
(510), (511) 9 filmy kinematograficzne, 14 posążki z metali 
szlachetnych, medale, monety, 16 książki, czasopisma, śpiew-
niki, broszury, prospekty, kalendarze, obrazy, reprodukcje, 
karty pocztowe, karty okolicznościowe, torby do pakowania 
z papieru lub z tworzyw sztucznych, afisze, plakaty, bloczki 
do pisania, chorągiewki papierowe, czasopisma, dokumen-
ty, druki, formularze, fotografie, gazety, indeksy, skorowidze, 
karty, komiksy, koperty, listy, notatniki, opakowania z papie-
ru, tektury i folii z tworzyw sztucznych, papeteria, papier 
listowy, pieczęcie, rysunki, segregatory, przybory szkolne, 
śpiewniki, teczki tekturowe, skoroszyty, zakładki do książek, 
druki zawiadomień, zeszyty, znaczki pocztowe, przybory 
do pisania, bilety, kalendarze, kartki z życzeniami, karty pocz-
towe, koperty [artykuły piśmienne], książki, materiały druko-
wane, ulotki, 19 pomniki niemetalowe, 25 koszulki, chusty, 
kapelusze, czapki, opaski na głowę, daszki, szaliki z napisa-
mi i emblematami, odzież, 26 ozdobne plakietki, plakietki 
do noszenia [nie z metali szlachetnych], 28 gry planszowe, 
zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania [zabaw-
ki], 35 agencje reklamowe, reklamowanie, systematyzacja 
danych w komputerowych bazach danych, publikowanie 
tekstów reklamowych, ogłoszenia reklamowe, reklama ra-
diowa i telewizyjna, rozprowadzanie i dystrybucja materia-
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łów reklamowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama 
korespondencyjna, reklama prasowa, publikowanie tekstów 
publicystycznych, służba informacyjna w zakresie działal-
ności gospodarczej, badanie rynku, sondaże opinii, bada-
nie opinii publicznej, pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, 38 usługi w zakresie agencji informacyjnych 
(wiadomości), agencje prasowe, emisja radiowa i telewizyj-
na, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, pro-
wadzenie stacji radiowych i telewizyjnych, przekazywanie 
głosu i obrazu, telefaksowe i telefoniczne, obsługa przekazu 
fonicznego, zbieranie i przekazywanie wiadomości, przekaz 
satelitarny, obsługa telekonferencji, obsługa satelitów, organi-
zowanie systemów transmisyjnych, 41 prowadzenie kursów 
edukacyjnych i korespondencyjnych, prowadzenie rekolek-
cji, publikowanie książek, montaż programów radiowych 
i telewizyjnych, montaż taśm wideo, filmowanie, edukacja 
religijna, informacja o edukacji, organizowanie i prowadzenie 
koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, orga-
nizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i pro-
wadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympo-
zjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organi-
zowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, publikowanie 
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i cza-
sopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie 
publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi muzeów 
[wystawy], usługi szkół [edukacja], usługi w zakresie oświaty 
[nauczanie], wyższe uczelnie [edukacja], 42 usługi w zakresie 
wykonywania badań, opinii i ekspertyz inżynierskich, 43 pro-
wadzenie domów rekolekcyjnych, w tym zakwaterowanie 
tymczasowe, prowadzenie stołówek dla ubogich, prowadze-
nie domów opieki, 45 doradztwo duchowe.

(210) 465824 (220) 2016 12 30
(731) SPOŁOWICZ BOŻENA, Kraków
(540) SKINCOACH
(510), (511) 16 podręczniki, poradniki, książki, czasopisma, 
wydawnictwa, katalogi, informatory, druki, gazety, broszury, 
przewodniki, drukowane materiały instruktażowe, drukowane 
materiały informacyjne, plakaty reklamowe i afisze, artykuły 
papiernicze i biurowe, 44 usługi doradztwa w zakresie kosme-
tologii, dermatologii, dietetyki i odżywiania, kosmetyki, usługi 
doradztwa w zakresie pielęgnacji urody, psychologii, usługi 
diagnostyki w zakresie kosmetologii, dermatologii i dietetyki.

(210) 465876 (220) 2017 01 03
(731) AMICI RESTAURACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) Amici
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, usługi cateringo-
we, bankiety, usługi barowe, przygotowanie dań i napojów 
na zamówienie, bary, piwiarnie, bary szybkiej obsługi, kafete-
rie, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, sto-
łówki, podawanie potraw i napojów, organizowanie przyjęć 
w zakresie żywności i napojów, wynajmowanie sal, usługi 
hotelarskie, usługi związane z prowadzeniem pensjonatu, 
hotelu, domu wypoczynkowego, usługi zakwaterowania, 
organizowanie przyjęć weselnych w zakresie żywności i na-
pojów, organizowanie zabaw w zakresie żywności i napojów, 
obsługa przyjęć okazjonalnych i bankietów w zakresie żyw-
ności i napojów.

(210) 465880 (220) 2017 01 03
(731) AMICI RESTAURACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) AM

(531) 27.05.01, 27.05.21, 26.01.04, 26.01.12, 26.11.12
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, usługi cateringo-
we, bankiety, usługi barowe, przygotowanie dań i napojów 
na zamówienie, bary, piwiarnie, bary szybkiej obsługi, kafete-
rie, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, sto-
łówki, podawanie potraw i napojów, organizowanie przyjęć 
w zakresie żywności i napojów, wynajmowanie sal, usługi 
hotelarskie, usługi związane z prowadzeniem pensjonatu, 
hotelu, domu wypoczynkowego, usługi zakwaterowania, 
organizowanie przyjęć weselnych w zakresie żywności i na-
pojów, organizowanie zabaw w zakresie żywności i napojów, 
obsługa przyjęć okazjonalnych i bankietów w zakresie żyw-
ności i napojów.

(210) 465944 (220) 2017 01 04
(731) PASIERBSKA MAŁGORZATA, Radomia
(540) WE LOVE CANDLES

(531) 27.05.01, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 05.03.13
(510), (511) 3 perfumowane saszetki, mieszaniny zapa-
chowe potpourri, preparaty zapachowe do pomieszczeń, 
rozpylacze zapachowe do pomieszczeń, saszetki perfumo-
wane, saszetki zapachowe, środki zapachowe do pomiesz-
czeń, środki odświeżające powietrze [zapachowe], wkłady 
do elektrycznych dozowników zapachów do pomieszczeń, 
wkłady do nieelektrycznych dozowników zapachów do po-
mieszczeń, 4 świece, świece perfumowane, świece wotyw-
ne, świece zapachowe, świece w puszkach, świeczki, woski 
zapachowe do kominków, woski zapachowe do podgrze-
wania w kominkach, 5 odświeżacze powietrza, preparaty 
do odświeżania powietrza, środki do dezodoryzacji po-
wietrza, produkty dezodoryzujące do użytku domowego, 
handlowego lub przemysłowego, dezodoranty do samo-
chodów, uniwersalne produkty dezodoryzujące do użytku 
domowego, handlowego lub przemysłowego.

(210) 466086 (220) 2017 01 10
(731) AXPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) cerumex
(510), (511) 3 preparaty, środki, wyroby kosmetyczne 
do uszu w postaci płynu, aerozolu, emulsji, roztworu, zawie-
siny, kremu, kropli, maści, proszku, pręcika, tamponu, żelu, 
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5 leki, preparaty farmaceutyczne do uszu w postaci płynu, 
aerozolu, emulsji, roztworu, zawiesiny, kremu, kropli, maści, 
proszku, pręcika, tamponu, żelu.

(210) 466168 (220) 2017 01 11
(731) BILIŃSKI BOGUSŁAW, Zabłocie
(540) LOVENDOWO
(510), (511) 3 aromaty [olejki eteryczne], balsamy do celów 
kosmetycznych, bazy do perfum kwiatowych, ekstrakty 
z kwiatów dla przemysłu perfumeryjnego, kosmetyki, kremy 
kosmetyczne, maski kosmetyczne, mydła, olejek lawendo-
wy, produkty perfumeryjne, saszetki zapachowe do bielizny, 
woda lawendowa, 30 miód, syropy: smakowe, spożywcze, 
stołowe, 31 kwiaty: świeże, suszone, cięte, naturalne, rośliny: 
żywe, świeże, suszone,  cięte, wieńce z kwiatów naturalnych, 
dekoracje kwiatowe: naturalne, suszone, świeże, bukiety 
ze świeżych kwiatów, kompozycje i aranżacje ze świeżych 
kwiatów, nasiona kwiatów, cebulki kwiatowe, pyłek kwiato-
wy, 35 sprzedaż wyrobów florystycznych, 44 prowadzenie 
plantacji roślin, w szczególności lawendy, usługi florystyczne, 
wykonywanie i projektowanie bukietów i kompozycji kwia-
towych, układanie kwiatów, aromaterapia, pielęgnacja ogro-
dów lub rabat kwiatowych, ogrodnictwo krajobrazowe.

(210) 466212 (220) 2017 01 12
(731) SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez PREZESA 

URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, Warszawa
(540) UKE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy takie jak: urządzenia 
przeciwzakłóceniowe [elektryczność], urządzenia testujące 
inne niż do celów medycznych, wzorniki [przyrządy pomia-
rowe], złącza do przewodów elektrycznych, złączki do prze-
wodów, znaki cyfrowe, urządzenia wysokiej częstotliwości, 
urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do ko-
munikacji wewnętrznej, telefoniczne urządzenia nadawcze, 
telefony, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, 
administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,  
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
(punkty informacji konsumenckiej), poszukiwania w zakre-
sie patronatu, reklama, reklama korespondencyjna, reklama 
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu 
„płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, re-
klamy telewizyjne, rekrutacja personelu, usługi pośrednictwa 
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób 
trzecich, 37 usługi budowlane, naprawy i usługi instalacyj-
ne w zakresie eliminacji zakłóceń instalacji elektrycznych 
i układania kabli, eliminacja zakłóceń instalacji elektrycznych, 
układanie kabli, 38 agencje informacyjne, telekomunikacja, 
telekomunikacja radiowa, informacja o telekomunikacji, za-
pewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 
dostarczanie informacji o telekomunikacjach, telekomu-
nikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej, teleko-
munikacja informacyjna (w tym strony internetowe), usługi 
informacyjne on-line związane z telekomunikacją, komuni-
kacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, nadawanie 
bezprzewodowe, oferowanie połączeń telekomunikacyj-
nych z globalną siecią komputerową, poczta elektronicz-
na, przesyłanie wiadomości, transfer strumieniowy danych, 
transmisja plików cyfrowych, transmisja wideo na żądanie, 

usługi przywoławcze (radio telefon lub inne środki łączności 
elektronicznej), usługi telefoniczne, usługi telekonferencyjne, 
usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyj-
nej, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń 
(usługi telekomunikacyjne), wynajem sprzętu telekomuni-
kacyjnego, wynajmowanie czasu dostępu do globalnych 
sieci komputerowych, zapewnianie dostępu do baz danych, 
fora (pokoje rozmów) dla serwisów społecznościowych, 
komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, 
łączność poprzez terminale komputerowe, łączność tele-
graficzna, nadawanie telewizji kablowej, oferowanie połą-
czeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, 
poczta elektroniczna, przesyłanie faksów, przesyłanie on-li-
ne kartek z życzeniami, przesyłanie telegramów, przesyłanie 
wiadomości, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych 
dla usług związanych z telezakupami, udostępnianie forów 
internetowych online, usługi poczty głosowej, usługi w za-
kresie wideokonferencji, usługi teleksowe, usługi w zakresie 
wideokonferencji, wspomagane komputerowo przesyłanie 
wiadomości i obrazów, wynajem sprzętu telekomunikacyj-
nego, wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci 
komputerowych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania 
wiadomości, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie mo-
demów, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie 
dostępu do globalnych sieci komputerowych, 41 nauczanie, 
kształcenie, rozrywka, usługi w zakresie sportu i kultury, in-
formacja o edukacji, komputerowe przygotowanie materia-
łów do publikacji, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], 
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub eduka-
cyjnych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicz-
nych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty 
reklamowe), udostępnianie filmów online nie do pobrania, 
udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Interne-
cie, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobra-
nia], usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie 
opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, 
wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, wyższe 
uczelnie, 42 badania oraz usługi - naukowe i techniczne, oraz 
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, 
projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania 
komputerowego, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa 
komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i roz-
budowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie 
projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji 
o technologii komputerowej i programowaniu za pośred-
nictwem strony internetowej, hosting serwerów, instalacja 
oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, konwer-
sja danych i programów komputerowych [inna niż konwer-
sja fizyczna], konwersja danych lub dokumentów na formę 
elektroniczną, monitoring systemów komputerowych przy 
użyciu dostępu zdalnego, odzyskiwanie danych komputero-
wych, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, badania 
techniczne, kalibrowanie jakości, opracowywanie projektów 
technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], powiela-
nie programów komputerowych, programowanie kompute-
rów, projektowanie oprogramowania komputerowego, pro-
jektowanie systemów komputerowych, przechowywanie 
danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron in-
ternetowych dla osób trzecich, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii kom-
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puterowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii teleko-
munikacyjnej, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, 
wynajmowanie serwerów WWW, usługi w zakresie ochrony 
antywirusowej komputerów, usługi świadczone przez labo-
ratoria naukowe, wypożyczanie oprogramowania kompu-
terowego, 45 usługi prawne, usługi w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia,  badania prawne, 
doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, mediacje, usługi 
alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi arbitrażowe, 
usługi serwisów społecznościowych online, usługi w zakre-
sie przygotowywania dokumentów prawnych.

(210) 466235 (220) 2017 01 13
(731) HERMAN ADAM ROCK FIT, Chełm Śląski
(540) RF

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 ubrania sportowe, obuwie sportowe, kimo-
na, czapki, chusty na głowę, 28 przyrządy gimnastyczne, rę-
kawice do gier, ochraniacze jako części strojów sportowych, 
ochraniacze na łokcie (jako artykuły sportowe), przyrządy 
stosowane do ćwiczeń fizycznych, 35 prowadzenie usług 
w zakresie dystrybucji i rozpowszechniania ogłoszeń i ma-
teriałów reklamowych - próbek, druków, prospektów, bro-
szur, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych 
lub reklamowych, pokazów towarów, reklamy za pośred-
nictwem sieci komputerowej, reklamy prasowej, reklamy 
telewizyjnej, reklamy radiowej, 41 prowadzenie usług w za-
kresie edukacji, informacji o edukacji, informacji o rekrutacji, 
kultury fizycznej, rozrywki, usługi instruktorów gimnastyki, 
usługi poprawienia koordynacji, organizowanie konkursów 
edukacyjnych lub rozrywkowych, kursy korespondencyj-
ne dotyczące poprawy zdrowia i koordynacji fizycznej, 
nauczanie filipińskich sztuk walki sportowej nieuzbrojoną 
ręką, organizowanie i prowadzenie obozów sportowych, 
obsługi urządzeń sportowych, organizowanie i prowadze-
nie pracowni specjalistycznych sportowych, organizowanie 
zawodów sportowych, udostępnianie sprzętu do karaoke, 
wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, 
usługi instruktora karate, produkcja filmów, prowadzenie 
pokazów sportowych.

(210) 466286 (220) 2017 01 16
(731) REWON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) rewonki
(510), (511) 25 ubrania, buty, nakrycia głowy, bielizna oso-
bista, wyroby pończosznicze, skarpetki, rajstopy, rajtuzy, 
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych artykułów 
przemysłowych, rękodzielniczych i artystycznych, pozwa-
lające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w syste-
mie sprzedaży bezpośredniej w ilościach hurtowych lub 
detalicznych, w systemie sprzedaży bezpośredniej jak rów-
nież realizować zamówienia za pośrednictwem środków 
telekomunikacji.

(210) 466288 (220) 2017 01 16
(731) REWON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom

(540) W

(531) 26.03.04, 26.03.05, 26.03.07
(510), (511) 25 ubrania, buty, nakrycia głowy, bielizna oso-
bista, wyroby pończosznicze, skarpetki, rajstopy, rajtuzy, 
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych artykułów 
przemysłowych, rękodzielniczych i artystycznych, pozwa-
lające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w syste-
mie sprzedaży bezpośredniej w ilościach hurtowych lub 
detalicznych, w systemie sprzedaży bezpośredniej jak rów-
nież realizować zamówienia za pośrednictwem środków 
telekomunikacji.

(210) 466290 (220) 2017 01 16
(731) REWON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) rewonki

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.03.04, 26.03.07
(510), (511) 25 ubrania, buty, nakrycia głowy, bielizna oso-
bista, wyroby pończosznicze, skarpetki, rajstopy, rajtuzy, 
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych artykułów 
przemysłowych, rękodzielniczych i artystycznych, pozwa-
lające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w syste-
mie sprzedaży bezpośredniej w ilościach hurtowych lub 
detalicznych, w systemie sprzedaży bezpośredniej jak rów-
nież realizować zamówienia za pośrednictwem środków 
telekomunikacji.

(210) 466402 (220) 2017 01 17
(731) TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) 

(531) 29.01.12, 26.05.04
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i pro-
wadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miej-
sca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego prze-
kazu, usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla 
radia, telewizji, kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji 
i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji 
pokazów i wystaw, usługi impresaryjne w działalności arty-
stycznej, usługi badania opinii publicznej, badania rynku 
mediów i reklamy, udzielanie informacji w sprawach działal-
ności gospodarczej, podatków, pozyskiwanie i przekazywa-
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nie informacji o działalności gospodarczej, pomoc w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz 
dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi 
prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wy-
syłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży: 
programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, na-
grań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie 
zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycz-
nej, dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji 
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multime-
dialnych, w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, 
zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier komputero-
wych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń 
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji 
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie 
analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatu-
ry służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, 
kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału na-
ziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników telewi-
zyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych 
z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodo-
wywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw 
do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierają-
cych dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji 
satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających deko-
der i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych 
i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, 
kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, ga-
zet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposaże-
nia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienio-
nych towarów z naniesionym logo jako elementem 
reklamowo- ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, ban-
danki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylep-
nych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, 
długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wi-
zytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, 
budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy kom-
puterowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, ga-
lanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkula-
tory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, 
kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, 
kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, 
pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt 
kompaktowych i kaset, ołówki, opakowania na napoje, orga-
nizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pa-
kowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, 
piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, 
podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, poste-
ry, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, 
sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, 
siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla perso-
nelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, 
torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane 
i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, za-
bawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 dostarcza-
nie dostępu do Internetu, wynajem miejsca na strony WWW, 
usługi poczty elektronicznej, organizacja i przekazywanie 
serwisów internetowych WWW, dostarczanie dostępu 
do stron MP3 i MP4 w Internecie, dostarczanie dostępu 
do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów 
w sieci internetowej, umożliwianie dostępu do krajowych 
i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, pro-
wadzenie, organizowanie, udostępnianie, przesyłanie i roz-
powszechnianie serwisów internetowych i portali interneto-
wych, usługi serwisu internetowego i portalu internetowego 
obejmujące usługi polegające na: przesyłaniu i rozpo-
wszechnianiu informacji, danych i treści tekstowych, obra-

zowych i dźwiękowych z zakresu wiadomości bieżących, 
nauki, techniki, fantastyki, edukacji, zdrowia, medycyny, 
hobby, rozrywki, kultury i sportu, usługi umożliwiania samo-
prezentacji, komunikacji i konwersacji użytkownikom serwi-
su lub portalu internetowego, dostarczanie interfejsów do-
stępnych poprzez sieć komputerową w celu tworzenia 
i dostosowywania usług elektronicznych do indywidual-
nych potrzeb użytkowników usługi elektronicznej, udostęp-
nianie internetowych forów dyskusyjnych, udostępnianie 
komunikatorów internetowych, usługi transmisyjne w sieci 
WWW, portale do współdzielenia materiałów wideo, usługi 
łączności elektronicznej, przesyłanie wiadomości, informacji 
i danych za pośrednictwem Internetu i innych sieci kompu-
terowych i komunikacyjnych, udostępnianie on-line forów, 
czat- roomów, dzienników, blogów oraz serwerów do trans-
misji wiadomości, komentarzy i treści multimedialnych po-
między użytkownikami, transmisja obejmująca nośniki elek-
troniczne, treści multimedialne, materiały wideo, filmy, 
obrazki, obrazy, teksty, fotografie, gry, treści wytworzone 
przez użytkownika, treści audio oraz informacje za pośred-
nictwem Internetu i innych sieci komputerowych i komuni-
kacyjnych, zapewnianie wspólnych forów on-line dla użyt-
kowników do wysyłania, oglądania, dzielenia się, 
krytykowania, oceniania i komentowania treści wideo i in-
nych treści multimedialnych, zapewnianie cyfrowej dystry-
bucji audycji audio i wideo za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej, udostępnianie portalu z treściami wi-
deo do wspólnego korzystania w celach rozrywkowych 
i edukacyjnych, usługi telekomunikacyjne zawarte w tej kla-
sie: usługi ogłoszeń elektronicznych, informacja o telekomu-
nikacji, przesyłanie informacji, łączność poprzez terminale 
komputerowe, połączenie ze światową siecią komputerową 
za pośrednictwem telekomunikacji, przydzielanie dostępu 
do baz danych, przydzielanie użytkownikowi dostępu 
do światowej sieci komputerowej, usługi agencji informa-
cyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji i wiadomo-
ści, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi 
rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, 
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywko-
wych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem 
widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi prze-
kazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organi-
zowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygna-
łu cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji 
za pośrednictwem sieci informatycznych - Internetu, usługi 
komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, 
naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi teleko-
munikacyjne spersonalizowane - zakres dostępu do treści 
informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każ-
dego odbiorcy z możliwością wykorzystania przesyłania in-
formacji od abonenta do operatora w celu wyboru: usług, 
uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach i doko-
nywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem infor-
macji od i do klienta, usługi dostarczania informacji on-line 
z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu 
do stron WWW za pośrednictwem przekazu telewizyjnego 
poprzez interaktywny portal telewizyjny, udzielanie infor-
macji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych 
usług, zapewnienie dostępu do sieci LAN - przesyłanie da-
nych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu 
do Internetu za pośrednictwem tej sieci, elektroniczna trans-
misja zdjęć i materiałów wideo, 41 usługi rozrywki i naucza-
nia: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, au-
dycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych 
i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organi-
zacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z inte-
raktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług 
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edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, 
dostęp do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w sys-
temie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, dostarcza-
nie informacji o rozrywce, edukacji, programach radiowych 
i telewizyjnych, imprezach sportowych, organizowanie kon-
certów, pokazów, imprez rozrywkowych, widowisk teatral-
nych, usługi organizacji imprez sportowych, usługi rozryw-
kowe polegające na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku 
i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron WWW poprzez 
Internet, usługi organizacji imprez artystycznych, estrado-
wych, sportowych, rekreacyjnych, usługi obsługi technicznej 
i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej: prowadze-
nie i udostępnianie serwisów internetowych umożliwiają-
cych jego użytkownikom dzielenie się tekstami, zdjęciami, 
obrazami, materiałami dźwiękowymi lub/i audiowizualnymi 
dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, udostępnianie 
i rozpowszechnianie informacji, danych i innych treści teksto-
wych, graficznych, dźwiękowych lub/i obrazowych dla ce-
lów edukacyjnych lub rozrywkowych, usługi wydawnicze, 
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publika-
cje elektroniczne on-line, publikacje elektroniczne książek, 
filmów i periodyków, fotoreportaże, dostarczanie rozrywki 
za pośrednictwem Internetu, sieci komputerowych i sieci 
telekomunikacyjnych, w tym gier on-line, filmów, muzyki 
oraz programów informacyjnych, sportowych, edukacyj-
nych i kulturalnych. organizowanie, obsługa i prezentacja 
konkursów, zawodów, gier i quizów dla celów edukacyjnych 
i rozrywkowych, usługi edukacyjne i rozrywkowe zawierają-
ce treści medialne, multimedialne, wideo, filmy, rysunki, ob-
razy, tekst, fotografie, gry, treści generowane przez użytkow-
nika, treści audio i związane z nimi informacje przez sieci 
komputerowe i komunikacyjne, usługi w zakresie rozrywko-
wych publikacji cyfrowych wideo, dźwiękowych i multime-
dialnych, udostępnianie komputerowych i elektronicznych 
baz danych online w dziedzinie rozrywki, publikowanie 
dzienników elektronicznych i dzienników sieciowych zawie-
rających treści stworzone lub określone przez użytkowni-
ków, 42 opracowywanie i wdrażanie programów kompute-
rowych, usługi dotyczące oprogramowania komputerowego 
zawarte w tej klasie, oprogramowanie komputerowe umoż-
liwiające załadowywanie, wysyłanie, pokazywanie, przed-
stawianie, dzielenie się i udostępnianie elektronicznych me-
diów lub informacji za pośrednictwem Internetu lub innych 
sieci komunikacyjnych oraz pisanie bloga, usługi udostęp-
niania czasu dostępu do sieci Internet - kawiarenka interne-
towa, usługi udostępniania dostępu do krajowych i między-
narodowych serwerów i portali internetowych, prowadzenie 
serwerów i portali internetowych, projektowania i tworze-
nia baz danych oraz dostarczania treści i danych do baz 
danych, projektowanie i programowanie aplikacji kompu-
terowych, internetowych i multimedialnych, umieszcza-
nie i utrzymywanie na własnych serwerach serwisów inter-
netowych i stron internetowych osób trzecich oraz tekstów, 
informacji, danych, plików elektronicznych lub innych treści 
zawierających obrazy, grafikę, dźwięk, tekst lub/i treści au-
diowizualne, prowadzenie i udostępnianie serwisów interne-
towych umożliwiających samoprezentację oraz komunikację, 
konwersację, tworzenie społeczności i wymianę poglądów 
pomiędzy osobami trzecimi, a także umożliwiających udo-
stępnianie i przechowywanie przez osoby trzecie tekstów, 
informacji, danych lub plików elektronicznych zawierają-
cych obrazy, grafikę, dźwięk, tekst lub treści audiowizualne, 
hosting aplikacji komputerowych i internetowych na rzecz 
osób trzecich, opracowywanie i przekazywanie prognoz 
pogody, usługi zapewniania dostępu do oprogramowania 
nie do pobrania umożliwiającego pobieranie, wychwyty-
wanie, zamieszczanie, pokazywanie, edytowanie, granie, 

transmisję strumieniową, przeglądanie, podgląd, wyświetla-
nie, oznaczanie, blogowanie, współdzielenie, manipulowa-
nie, rozpowszechnianie, publikowanie, powielanie lub udo-
stępnianie w inny sposób elektronicznych mediów, treści 
multimedialnych, wideo, filmów, rysunków, obrazów, tek-
stów, fotografii, gier, treści generowanych przez użytkownika, 
treści audio i informacji przez Internet lub inne sieci kompute-
rowe i komunikacyjne, zapewnienie dostępu do oprogramo-
wania nie do pobrania umożliwiającego współdzielenie tre-
ści multimedialnych i komentarzy wśród użytkowników, 
zapewnienie dostępu do oprogramowania nie do pobrania 
umożliwiającego dostawcom treści śledzenie treści multi-
medialnych, hosting treści multimedialnych, utrzymywanie 
na serwerze multimedialnych treści rozrywkowych i eduka-
cyjnych usługi dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące opro-
gramowanie umożliwiające lub usprawniające ładowanie, 
pobieranie, transmisję strumieniową, wysyłanie, wyświetla-
nie, umieszczanie na blogu, wysyłanie linków, współdziele-
nie lub jakiekolwiek inne dostarczanie mediów elektronicz-
nych lub informacji za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, 
45 przedstawianie osób i tworzenie sieci kontaktów spo-
łecznych za pośrednictwem Internetu, udostępnianie kom-
puterowych baz danych w zakresie tworzenia sieci kontak-
tów społecznych i przedstawiania osób.

(210) 466418 (220) 2017 01 19
(731) ALMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słomniki
(540) Cepelio Almusso

(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.07.01, 25.07.08, 03.01.24, 03.01.25, 
03.07.03, 03.07.24, 26.11.08, 26.11.12, 05.13.25, 05.05.20, 
05.03.11, 05.03.13

(510), (511) 16 papierowe artykuły higieniczne w tym: ręcz-
niki papierowe, papier toaletowy, ręczniki kuchenne, chus-
teczki, serwetki, bielizna stołowa papierowa, ręczniki papie-
rowe, papier toaletowy, chusteczki papierowe nasączone 
płynami kosmetycznymi.

(210) 466420 (220) 2017 01 19
(731) CIBOROWSKI PIOTR TIP, Warszawa
(540) 4dogs DELIVERY
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(531) 29.01.07, 27.05.01, 03.06.03, 27.07.01
(510), (511) 18 odzież, obroże i smycze dla zwierząt domo-
wych, 31 karma dla zwierząt, dodatki do karm, produkty 
do żucia dla zwierząt, ciastka dla zwierząt, napoje dla zwie-
rząt, ściółka dla zwierząt, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, 
w tym online, żywności dla zwierząt.

(210) 466464 (220) 2017 01 20
(731) FURS-SEGES MARIA, Warszawa
(540) BRANDLAW

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 35 badania rynkowe, badania opinii publicznej, 
badania dotyczące działalności gospodarczej, analizy rynko-
we, agencje reklamowe, marketing, telemarketing, public rela-
tions, agencje public relations, edytorskie usługi w dziedzinie 
reklamy, projektowanie materiałów reklamowych, obróbka 
tekstów, edycja tekstów, tworzenie reklamowych i sponso-
rowanych tekstów, publikowanie sponsorowanych tekstów, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnienie 
ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamo-
wych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach 
przekazu, wynajmowanie reklamowej przestrzeni, wynajem 
bilbordów, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, 
kolportaż próbek, rozlepianie plakatów reklamowych, rekla-
ma, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklama typu „płać za kliknięcie”, reklamy telewizyjne, radiowa 
reklama, bezpośrednia reklama pocztowa, reklama billboar-
dowa, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam 
prasowych, produkcja filmów reklamowych, transkrypcja 
formy wiadomości i komunikatów, zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, informacja o działalności gospodarczej, audyt gospo-
darczy, zarządzanie działalnością gospodarczą która zajmuje 
się udzielaniem licencji na towary i usługi, zarobkowe zarzą-
dzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób 
trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie 
projektów budowlanych, zarządzanie w działalności gospo-
darczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, 
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospo-
darczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności bizneso-
wej, doradztwo w zakresie organizowania, prowadzenia i za-
rządzania działalnością gospodarczą, pomoc przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie da-
nych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, systematyzacja danych 
poprzez tworzenie komputerowych baz danych, aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 
komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w ba-
zach komputerowych, wyszukiwanie informacji w plikach 
komputowych dla osób trzecich, zarządzanie zbiorami infor-
matycznym, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja 
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, udostępnianie 
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem stro-
ny internetowej, tworzenie systemów obsługi klienta dostęp-
nych przez Internet, badania biznesowe, doradztwo w zakre-
sie zarządzania personelem, telefoniczne udzielanie informacji 
[dla nieobecnych abonentów], usługi przypominania o spo-
tkaniach [prace biurowe], zarządzanie programami refundacji 
w imieniu osób trzecich, administrowanie programami lojal-

ności konsumenta, poszukiwania w zakresie patronatu, impor-
towo - eksportowe agencje, usługi impresariów w działalności 
artystycznej, usługi modelingu do celów promocji sprzedaży 
i reklamy, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów, orga-
nizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, or-
ganizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi w za-
kresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług 
dla innych przedsiębiorstw], fakturowanie, agencje informacji 
handlowej, outsourcing jako doradztwo biznesowe, analizy 
kosztów, usługi aukcyjne, handlowe wyceny, sprzedaż odzieży, 
obuwia, nakryć głowy, 41 organizowanie i obsługa konferen-
cji, organizowanie i prowadzenie: warsztatów, szkoleń, koncer-
tów, spektakli, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, 
balów, loterii, przyjęć, organizowanie: wystaw z dziedziny 
kultury lub edukacji, konkursów o charakterze edukacyjnym, 
informacje o wypoczynku, usługi informacyjne dotyczące: 
imprez o charakterze kulturalnym, imprez o charakterze edu-
kacyjnym, imprez o charakterze rozrywkowym, imprez o cha-
rakterze rekreacyjnym, publikowanie i wypożyczanie książek, 
publikowanie elektroniczne on-line książek i periodyków, 
publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, kompu-
terowe przygotowanie materiałów do publikacji, usługi kom-
ponowania układu graficznego publikacji inne niż do celów 
reklamowych, pisanie tekstów innych niż reklamowych, publi-
kowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, fotografie, na-
uczanie, nauczanie korespondencyjne, instruktaże, informacje 
o edukacji, kształcenie praktyczne w formie pokazów, zawo-
dowe porady w zakresie edukacji lub kształcenia, sprawdzia-
ny edukacyjne, usługi w zakresie udostępniania pomieszczeń 
i przestrzeni dla potrzeb organizacji zajęć, imprez o charakte-
rze kulturalnym lub edukacyjnym, usługi klubowe w zakresie 
rozrywki lub nauczanie, usługi tłumaczy, wypożyczanie na-
grań dźwiękowych, usługi reporterskie, 45 badania prawne, 
usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, 
usługi pomocy w sprawach spornych, usługi alternatywnego 
rozwiązywania sporów, usługi arbitrażowe, mediacje, usługi 
prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, 
prawne administrowanie licencjami, doradztwo w sprawach 
bezpieczeństwa, zarządzanie prawami autorskimi, doradztwo 
w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie oprogra-
mowania komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie 
własności intelektualnej, monitorowanie praw własności in-
telektualnej do celów doradztwa prawnego, usługi serwisów 
społecznościowych on-line, rejestrowanie nazw domen [usłu-
gi prawne], wynajem nazw domen internetowych.

(210) 466499 (220) 2017 01 23
(731) BROWAR MIEJSKI GLOGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) PŁOCHA GOCHA
(510), (511) 32 piwo.

(210) 466512 (220) 2017 01 23
(731) PROKOP FILIP, Warszawa
(540) KONFERENCJE & SPA HOTEL SENATOR
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(531) 01.01.05, 01.01.10, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.13, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 35 agencje reklamowe, marketing, telemarke-
ting, 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, wynajmowanie 
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 kliknięcie”, 
reklamy telewizyjne, radiowa reklama, bezpośrednia reklama 
pocztowa, reklama billboardowa, reklamy korespondencyjne, 
przygotowywanie reklam prasowych, produkcja filmów rekla-
mowych, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, za-
pewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedaw-
ców towarów i usług, negocjowanie i rozliczanie transakcji 
handlowych dla osób trzecich, informacja o działalności go-
spodarczej, audyt gospodarczy, zarządzanie działalnością 
gospodarczą która zajmuje się udzielaniem licencji na towa-
ry i usługi, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowa-
nia dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie działal-
nością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, 
zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców 
pracujących jako wolni strzelcy, doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, usługi ekspertów 
w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie 
organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością go-
spodarczą, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do kompu-
terowych baz danych, systematyzacja danych w kompute-
rowych bazach danych, systematyzacja danych poprzez 
tworzenie komputerowych baz danych, aktualizacja i utrzy-
mywanie danych w komputerowych bazach danych, kom-
puterowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach 
komputerowych, wyszukiwanie informacji w plikach kompu-
towych dla osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycz-
nym, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wy-
szukiwarek do celów promocji dodatkowej, udostępnianie 
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, badania biznesowe, badania 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 przypomi-
nania o spotkaniach [prace biurowe], zarządzanie programa-
mi refundacji w imieniu osób trzecich, administrowanie pro-
gramami lojalności konsumenta, poszukiwania w zakresie 
patronatu, importowo-eksportowe agencje, usługi impresa-
riów w działalności artystycznej, usługi modelingu do celów 
promocji sprzedaży i reklamy, organizacja pokazów mody 
w celach promocyjnych, promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, pokazy towarów, organizowanie wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach 
handlowych lub reklamowych, zarządzanie w zakresie za-
mówień handlowych, usługi w zakresie nabywania dla osób 
trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsię-
biorstw], fakturowanie, księgowość, rachunkowość, przygo-
towywanie zeznań podatkowych, usługi podatkowe, sporzą-

dzanie wyciągów z konta, agencje informacji handlowej, 
outsourcing jako doradztwo biznesowe, ekspertyzy w zakre-
sie wydolności przedsiębiorstw, ekonomiczne prognozy, 
usługi porównywania cen, analizy kosztów, analizy rynkowe, 
usługi aukcyjne, handlowe wyceny, 41 informacje o wypo-
czynku, usługi informacyjne dotyczące: imprez o charakterze 
kulturalnym, imprez o charakterze edukacyjnym, imprez 
o charakterze rozrywkowym, imprez o charakterze rekreacyj-
nym, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie 
i prowadzenie: warsztatów, szkoleń, koncertów, spektakli, 
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, balów, loterii, 
przyjęć, spektakli, organizowanie: wystaw z dziedziny kultury 
lub edukacji, konkursów o charakterze edukacyjnym, zawo-
dów sportowych, imprez sportowych, obozów wakacyjnych, 
usługi w zakresie udostępniania pomieszczeń i przestrzeni 
dla potrzeb organizacji zajęć, imprez o charakterze kultural-
nym lub edukacyjnym, udostępnianie obiektów i urządzeń 
sportowych, udostępnianie ośrodków rekreacji, wynajmo-
wanie kortów tenisowych, obsługa pól golfowych, usługi 
kluby zdrowia [poprawianie kondycji], prowadzenie zajęć fit-
ness, usługi trenerskie, usługi trenera osobistego, gimnastyka 
[instruktaż], wypożyczanie sprzętu do nurkowania, wypoży-
czanie sprzętu sportowego, wypożyczanie zabawek, rozryw-
ka, usługi prezenterów muzyki, usługi klubowe w zakresie 
rozrywki lub nauczania, usługi kompozycji muzycznych, klu-
by nocne, obsługa sal kinowych, organizowanie imprez kara-
oke, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, 
usługi tłumaczy, pokazy kształcenia praktycznego, realizacja 
spektakli, rezerwacja miejsc na spektakle, usługi dystrybucji 
biletów, salony gier, gry hazardowe, publikowanie i wypoży-
czanie książek, publikowanie elektroniczne on-line książek 
i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do po-
brania, komputerowe przygotowanie materiałów do publi-
kacji, usługi komponowania układu graficznego publikacji 
inne niż do celów reklamowych, pisanie tekstów, innych niż 
reklamowych, publikowanie tekstów innych niż teksty rekla-
mowe, usługi fotografowania, nauczanie, nauczanie kore-
spondencyjne, instruktaże, informacje o edukacji, kształcenie 
praktyczne w formie pokazów, zawodowe porady w zakresie 
edukacji lub kształcenia, sprawdziany edukacyjne, wypoży-
czanie magnetowidów, montaż taśm video, wypożyczanie 
nagrań dźwiękowych, wypożyczanie aparatów i sprzętu ki-
nematograficznego, wypożyczanie aparatów i odbiorników 
radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie kamer wideo, wy-
pożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie aparatury oświe-
tleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyj-
nych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie 
filmów kinowych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, 
produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja filmów 
na taśmach video, produkcja mikrofilmów, produkcja progra-
mów radiowych, telewizyjnych, przedstawień teatralnych, 
telewizyjne programy rozrywkowe, usługi nagrań w studiach, 
usługi reporterskie, 43 hotele, domy turystyczne, motele, 
pensjonaty, hotele dla zwierząt, rezerwacja miejsc w pensjo-
natach, rezerwacje miejsc w hotelach, rezerwacje kwater 
na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt 
czasowy, usługi w zakresie wyposażenia i urządzeń kempin-
gowych, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], organi-
zowanie i zakwaterowanie na obozach wakacyjnych, wynaj-
mowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], bar&gt;’ 
szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie, bufety, kawiarnie, re-
stauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi baro-
we, wynajem urządzeń oświetleniowych, wypożyczanie 
dystrybutorów wody pitnej, obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem, wypożyczanie 
urządzeń do gotowania, wypożyczanie konstrukcji przeno-
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śnych, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szkla-
nych naczyń, wypożyczanie namiotów, 44 usługi salonu 
piękności, usługi salonu fryzjerskiego, usługi kuracji uzdrowi-
skowych, masaże lecznicze, relaksujące i pielęgnacyjne, chi-
rurgia plastyczna, usługi kliniki medycznej, ośrodki zdrowia, 
terapeutyczne usługi, fizjoterapia, fizykoterapia, aromatera-
pia. usługi wizażystów, manicure, usługi w zakresie korzysta-
nia z sauny, łaźni tureckiej, usługi w zakresie korzystania z solariów, 
zabiegi wyszczuplające, odmładzanie skóry, przeciwdziałanie cel-
lulitowi, odnowa biologiczna, badanie i diagnozowanie stanu 
skóry i włosów, doradztwo w zakresie pielęgnacji zdrowia 
i urody oraz stosowania kosmetyków i zabiegów pielęgna-
cyjno - upiększających, konsultacje dietetyczne.

(210) 466530 (220) 2017 01 23
(731) CZUPER MAŁGORZATA, Londyn, GB
(540) £TAX ENTERTAX

(531) 29.01.13, 26.01.01, 24.17.18, 27.05.01
(510), (511) 35 agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymy-
wanie danych w komputerowych bazach danych, aktualiza-
cja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, 
audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, bada-
nia rynkowe, badania w zakresie biznesu, badania dotyczące 
działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, biura 
pośrednictwa pracy, doradztwo w dziedzinie strategii ko-
munikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie 
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji 
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekono-
miczne prognozy, fakturowanie, informacja o działalności 
gospodarczej, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlo-
wych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych 
dla osób trzecich, obsługa administracyjna firm na zlecenie, 
opracowywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie życio-
rysów dla osób trzecich, outsourcing [doradztwo biznesowe], 
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysło-
wymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, projektowanie materiałów reklamowych, pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, przygotowanie listy 
płac, przygotowywanie zeznań podatkowych, publikowanie 
tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyj-
na, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklama typu „płać za kliknięcie”, rekrutacja personelu, roz-
powszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji 
do celów handlowych lub reklamowych, statystyczne zesta-
wienia, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie ma-
teriałów reklamowych, udostępnianie informacji o działal-
ności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 
usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradcze 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradz-
twa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów 
w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, 
usługi podatkowe, usługi pośrednictwa biznesowego do-
tyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów 
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finanso-
wania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa 
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób 
trzecich, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, 

wyceny handlowe, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów 
budowlanych, zarządzanie w działalności gospodarczej dla 
usługodawców pracujących jako wolni strzelcy.

(210) 466542 (220) 2017 01 24
(731) FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FORTUNA AQUADRINK

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.18
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki, nektary i napoje 
owocowe, soki i napoje warzywne, soki i napoje warzywno 
- owocowe, soki i napoje owocowe, warzywne oraz warzyw-
no - owocowe z dodatkiem mikro- i/lub makroelementów 
i/lub witamin, wody stołowe i źródlane, wody smakowe, 
lemoniady, oranżady i toniki, napoje izotoniczne i energety-
zujące, napoje musujące, wody mineralne i wody mineralne 
smakowe, sok i napoje z dodatkiem wód mineralnych bądź 
na bazie wód mineralnych, w tym soki napoje owocowe 
i warzywno - owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji 
napojów, napoje instant zawarte w klasie 32.

(210) 466557 (220) 2017 01 24
(731) HYGIENIKA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Lubliniec
(540) Poopeys baby care

(531) 26.01.01, 26.01.04, 27.05.01
(510), (511) 5 pieluchy papierowe, jednorazowe pieluchy ce-
lulozowe dla niemowląt, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, 
jednorazowe pieluchy dziecięce do pływania, jednorazowe 
pieluchy z papieru dla niemowląt, jednorazowe pieluchy 
do pływania dla dzieci i niemowląt, pieluchomajtki dziecię-
ce, jednorazowe pieluchomajtki dziecięce, jednorazowe pie-
luchomajtki z papieru dla niemowląt, pieluszki dla niemowląt 
z papieru, pieluchy jednorazowe z papieru dla małych dzieci, 
pieluchy dziecięce jednorazowe z papieru i celulozy, profi-
lowane pieluchy papierowe dla dzieci, profilowane pieluchy 
celulozowe dla dzieci, 16 chusteczki higieniczne, chustecz-
ki toaletowe, chusteczki higieniczne papierowe, chusteczki 
do nosa papierowe, papierowe chusteczki do mycia, papie-
rowe chusteczki do wycierania, chusteczki do twarzy z pa-
pieru, 24 ręczniki dla dzieci, ręczniki [tekstylne] dla małych 
dzieci.
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(210) 466559 (220) 2017 01 24
(731) STANZA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) STANZA
(510), (511) 35 reklama, działalność marketingowa, zarzą-
dzanie w działalności handlowej, administrowanie działal-
ności handlowej, prace biurowe, 36 administrowanie nieru-
chomościami, doradztwo w zakresie zakupu nieruchomości, 
doradztwo w zakresie nieruchomości, dostarczanie informa-
cji dotyczących nieruchomości, dostarczanie nieruchomo-
ści na rzecz osób trzecich, dzierżawa gruntu, dzierżawa lub 
wynajem budynków, finansowanie inwestycji budowlanych, 
nabywanie nieruchomości, organizowanie finansowania 
zakupu nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących 
nieruchomości, usługi badawcze dotyczące nabywania nie-
ruchomości, usługi doradcze dotyczące wyceny nierucho-
mości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, usługi 
zarządzania nieruchomościami, wycena i zarządzanie nieru-
chomościami, ocena i wycena nieruchomości, oszacowania 
majątku nieruchomego, 37 budowa budynków mieszkalnych 
i komercyjnych, budowa bloków mieszkalnych, budowa czę-
ści budynków, budowa budynków na zamówienie, budowa 
nieruchomości, budowa utwardzanych miejsc parkingo-
wych, doradztwo inżynieryjne (budownictwo), informacja 
budowlana, konserwacja i naprawa budynków, konstruowa-
nie budynków mieszkalnych i handlowych, konsultacje bu-
dowlane, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, ko-
panie ziemi, malowanie i prace dekoratorskie w budynkach, 
malowanie powierzchni budynków, montaż konstrukcji bu-
dynków, murarstwo, nadzór budowlany, naprawa budynków, 
przygotowywanie terenu pod budowę, odnawianie i reno-
wacja budynków, prace budowlane w zakresie konstrukcji 
stalowych, remont nieruchomości, rozbiórka budynków, 
rozbiórka konstrukcji, sprzątanie nieruchomości, stawianie 
fundamentów, stawianie domów z prefabrykantów, stawia-
nie ogrodzeń zabezpieczających, stawianie szyldów, tynko-
wanie, udzielanie informacji związanych ze wznoszeniem 
budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, usługi doradcze i informacyjne dotyczące 
budownictwa, usługi doradztwa budowlanego, usługi w za-
kresie stawiania ogrodzeń, usługi w zakresie wypożyczania 
narzędzi i sprzętu budowlanego, usługi zarządzania budo-
wą, wiercenie studni wodnych, wzmacnianie gruntu, wyrów-
nywanie terenu budowy, wznoszenie budynków i innych 
konstrukcji, zagospodarowywanie gruntu pod zabudowę, 
zapobieganie osiadaniu budynków i poprawki w tym zakre-
sie, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budo-
wy, zarządzanie projektem budowy, zbrojenie budynków, 
42 kontrola kosztów budowy, oględziny nieruchomości, pla-
nowanie budowy nieruchomości, usługi projektowe doty-
czące nieruchomości mieszkalnych, sporządzanie raportów 
dotyczących planowania nieruchomości, usługi projektowe 
związane z nieruchomościami, opracowywanie projektów 
technicznych do projektów budowlanych, opracowywanie 
projektów technicznych w dziedzinie budownictwa, usługi 
w zakresie planowania osiedli mieszkaniowych.

(210) 466584 (220) 2017 01 25
(731) DOBOSZ HOTEL BLUE SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Police
(540) Hamilton Hotel
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, biura zakwaterowa-
nia, hotele, hotele dla zwierząt, kawiarnie, motele, obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, pensjonaty, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, 
wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, restauracje, 
restauracje samoobsługowe, stołówki, wypożyczanie urzą-

dzeń do gotowania, usługi barowe, organizowanie obozów 
i wakacji dotyczące zakwaterowania, wynajmowanie sal 
na posiedzenia, usługi w zakresie wyposażenia i urządzenia 
kempingów, wypożyczanie namiotów.

(210) 466730 (220) 2017 01 26
(731) GUSTAB DARIUSZ AGENCJA REKLAMY I PROMOCJI 

EVEREST, Wałbrzych
(540) Liczyrzepa Duch Gór
(510), (511) 33 likiery, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, 
napoje alkoholowe destylowane, wino, napoje alkoholowe za-
wierające owoce, wódka, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.

(210) 466777 (220) 2017 01 27
(731) KOWALSKA-BARON ANNA MARIA DR BARON 

CENTRUM STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ, Opole
(540) Dr BARON

(531) 02.09.10, 05.05.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 stomatologia, usługi stomatologiczne, usługi 
stomatologii kosmetycznej/estetycznej.

(210) 466778 (220) 2017 01 27
(731) KOWALSKA-BARON ANNA MARIA DR BARON 

CENTRUM STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ, Opole
(540) 

(531) 03.05.05, 03.05.24, 06.19.11, 10.05.01, 29.01.15
(510), (511) 44 stomatologia, usługi stomatologiczne, usługi 
stomatologii kosmetycznej/estetycznej.

(210) 466779 (220) 2017 01 27
(731) KOWALSKA-BARON ANNA MARIA DR BARON 

CENTRUM STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ, Opole
(540) 
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(531) 03.05.05, 03.05.24, 06.19.11, 10.05.01, 29.01.15
(510), (511) 44 stomatologia, usługi stomatologiczne, usługi 
stomatologii kosmetycznej/estetycznej.

(210) 466806 (220) 2017 01 27
(731) LABORATORIUM NATURELLA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FLOSENSE
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania, pre-
paraty do prania, detergenty piorące do użytku w gospo-
darstwie domowym, mydła do ożywiania koloru tkanin, 
mydła do prania, preparaty do czyszczenia tkanin, preparaty 
do pielęgnacji tkanin, płyny do prania, środki do namaczania 
prania, środki do prania tkanin, środki do płukania do prania, 
środki ochronne do prania, środki polepszające działanie 
detergentów, środki rozjaśniające do tkanin, środki usztyw-
niające i nadające gładkość praniu [ułatwiające prasowanie], 
środki wspomagające płukanie, stosowane podczas prania 
ubrań, środki zmiękczające do tkanin, antypoślizgowe płyny 
do podłóg, detergenty, detergenty do muszli klozetowych, 
detergenty do użytku domowego, detergenty do użytku 
w gospodarstwie domowym, detergenty do zmywania 
naczyń, odplamiacze, mieszaniny do czyszczenia ubikacji, 
mieszanki do mycia okien, mieszanki do pielęgnacji podłóg, 
preparaty czyszczące do czyszczenia rur kanalizacyjnych, 
preparaty do czyszczenia podłóg, preparaty do czyszczenia 
i odświeżania, preparaty do mycia do użytku domowego, 
płyn do mycia naczyń, płynne detergenty do zmywarek, 
płyny do czyszczenia, preparaty do czyszczenia podłóg, 
płyny do mycia, płyny do szorowania, preparaty do udraż-
niania rur, preparaty do mycia przednich szyb samochodo-
wych, produkty do udrażniania odpływów i zlewów, środki 
do czyszczenia mebli, środki do czyszczenia okien w formie 
rozpylacza, środki do czyszczenia pojazdów, środki do czysz-
czenia toalet, środki do polerowania podłóg i mebli, środki 
do czyszczenia toalet, środki do mycia szkła, środki nadające 
połysk do czyszczenia okien, środki do zmywania naczyń, 
środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, płyny do demaki-
jażu, preparaty do demakijażu, środki do higieny jamy ustnej, 
nielecznicze środki do mycia zębów, odświeżacze oddechu, 
pasta do zębów, pasty wybielające do zębów, preparaty 
do czyszczenia zębów, preparaty do pielęgnacji zębów, pły-
ny do płukania jamy ustnej, zestawy produktów do higieny 
jamy ustnej, preparaty wybielające do zębów, środki perfu-
meryjne i zapachowe, kremy perfumowane, perfumowane 
kosmetyki w aerozolu do ciała, perfumowane wody toale-
towe, perfumy w płynie, preparaty zapachowe, produkty 
perfumeryjne, spraye do ciała [nielecznicze], woda kolońska, 
woda perfumowana, zapachowe płyny i kremy do pielę-
gnacji ciała, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, balsamy 
do ciała, balsamy do opalania, kremy do ciała, kremy do opa-
lania, kremy do rąk, kremy do skóry, kremy do twarzy, kremy 
kosmetyczne, nielecznicze balsamy do stóp, nielecznicze 
kremy do stóp, olejki do opalania, pianki [kosmetyki], płyny 
do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodo-
ryzacji, płyny do stóp nielecznicze, preparaty samoopalające 
[kosmetyki], preparaty do opalania, preparaty do higieny in-
tymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], 
pudry do stóp, żele do opalania, chusteczki nasączane pre-
paratami kosmetycznymi, kosmetyki, preparaty kosmetycz-
ne do pielęgnacji ciała, nielecznicze produkty do pielęgnacji 
niemowląt, nielecznicze produkty toaletowe, preparaty ko-
smetyczne do twarzy, preparaty ścierne do ciała, zestawy ko-
smetyków, chusteczki jednorazowe nasączone mieszankami 
oczyszczającymi do twarzy, chusteczki nasączone olejkami 
eterycznymi, do użytku kosmetycznego, chusteczki nasączo-

ne preparatami do usuwania makijażu, chusteczki nawilżane 
do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczysz-
czające do higieny intymnej dla kobiet, emulsje do mycia 
ciała nie zawierające mydła, kosmetyki do pielęgnacji urody, 
kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki koloryzujące 
do skóry, kosmetyki w postaci kremów, krem do opalania 
dla niemowląt, kremy BB, kremy do mycia, kremy i balsamy 
kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, nasączone chusteczki 
do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], nawil-
żane chusteczki kosmetyczne, nielecznicze preparaty do pie-
lęgnacji ciała, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, 
pianki do oczyszczania ciała, pianki oczyszczające do skóry, 
pianki pod prysznic, pianka pod prysznic i do kąpieli, prepa-
raty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji włosów, 
preparaty koloryzujące do celów kosmetycznych, preparaty 
myjące do użytku osobistego, preparaty pod prysznic, pro-
dukty do mycia rąk, płyny do demakijażu, środki do czyszcze-
nia rąk, żel pod prysznic i do kąpieli, żele do ciała, żele do rąk, 
dezodoranty i antyperspiranty, dezodoranty do ciała [wyroby 
perfumeryjne], dezodoranty do pielęgnacji ciała, antyperspi-
ranty w aerozolach, antyperspiranty do użytku osobistego, 
dezodoranty do stóp, dezodoranty do użytku osobistego, 
dezodoranty do użytku osobistego [wyroby perfumeryjne], 
dezodoranty do użytku osobistego, w postaci sztyftów, dez-
odoranty przeciwpotne, dezodoranty w kulce [przybory toa-
letowe], mydło dezodoryzujące, preparaty do ciała w sprayu, 
mydła i żele, kostki mydła do mycia ciała, kremowe mydło 
do ciała, kremy pod prysznic, mydła, mydła do pielęgnacji 
ciała, mydła do rąk, mydła do twarzy, mydła przeciwpotowe 
do stóp, mydła w kremie, mydła w postaci żelu, mydła w pły-
nie, szampony do ciała, środki do mycia rak, żele do kąpieli 
i pod prysznic nie do celów medycznych, żele do użytku 
kosmetycznego, żele pod prysznic, preparaty do kąpieli, 
aromatyczne olejki do kąpieli, mydło do kąpieli, nieleczni-
cze koncentraty do kąpieli, nielecznicze kremy do kąpieli, 
nielecznicze pianki do kąpieli, nielecznicze płyny do kąpieli, 
piana do kąpieli, pianka do kąpieli dla niemowląt, pianka pod 
prysznic i do kąpieli, pieniące się płyny do kąpieli, pieniące 
się żele do kąpieli, preparaty do kąpieli nielecznicze, płyny 
do kąpieli w pianie, płyny do kąpieli w pianie dla niemow-
ląt, preparaty kosmetyczne do kąpieli, żel do kąpieli, prepa-
raty do włosów, balsamy do włosów, kosmetyki do włosów, 
kremy do włosów, maseczki do włosów, nielecznicze szam-
pony do włosów, odżywki do włosów, odżywki do włosów 
dla niemowląt, płukanki do włosów [szampon z odżywką], 
preparaty do pielęgnacji włosów, nie do celów medycznych, 
preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, szampo-
ny, szampony dla niemowląt, szampony przeciwłupieżowe, 
szampony z odżywką do włosów, żele do włosów.

(210) 466839 (220) 2017 02 15
(731) ŻAKOWSKI PIOTR, Warszawa
(540) mototurismo.pl

(531) 27.05.01, 29.01.13, 18.01.05, 18.01.07
(510), (511) 39 organizowanie wycieczek, udostępnianie po-
jazdów na wycieczki i wyprawy, transport pojazdów.
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(210) 466877 (220) 2017 01 30
(731) WOLSKI PAWEŁ GLOCAL MEDIA, Piastów
(540) RADIO RADOM

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 reklama radiowa, reklama online poprzez 
komputerowe sieci komunikacyjne, promocja, reklama 
i marketing stron internetowych on-line, reklama za pośred-
nictwem mediów elektronicznych, w szczególności Interne-
tu, usługi w zakresie badania rynku, rynkowe badania opinii 
publicznej, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, 
próbek], 38 nadawanie programów drogą radiową, nadawa-
nie programu za pośrednictwem Internetu, telekomunikacja 
radiowa, komunikacja radiowa, nadawanie i transmisja pro-
gramów radiowych, radiowe usługi informacyjne, mobilna 
komunikacja radiowa, usługi łączności radiowej, transmisja 
danych przez radio, teletransmisja radiowa drogą kablową, 
transfer informacji drogą radiową, transmisja i odbiór radio-
wy, usługi radiowej telefonii komórkowej, obsługa sprzętu 
do emisji radiowej, transmisja radiowa informacji i innych 
programów, usługi w zakresie internetowych emisji radio-
wych, zapewnienie dostępu do platform i portali w Interne-
cie, usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, usługi 
telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform 
i portali internetowych, 41 usługi produkcji radiowej, radio-
we programy rozrywkowe, montaż programów radiowych, 
prezentowanie programów radiowych, realizacja transmisji 
radiowych przygotowywanie programów radiowych.

(210) 466884 (220) 2017 01 30
(731) ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) TIME TREND GRUPA ZIBI

(531) 27.05.01, 29.01.12, 17.01.01, 17.01.03, 26.04.01, 26.04.04, 
26.04.16

(510), (511) 9 kalkulatory, kasy rejestrujące, komputery 
i komputerowe urządzenia peryferyjne, notesy elektronicz-
ne, monitory, drukarki, skanery, klawiatury i myszy kompu-
terowe, pióra elektroniczne, nośniki informacji, dyskietki, 
dyski magnetyczne, dyski optyczne, telefaksy, magnetofony, 
dyktafony, aparaty fotograficzne i kamery filmowe, progra-
my komputerowe na nośnikach elektronicznych, 14 metale 
szlachetne, kamienie szlachetne i półszlachetne, wyroby 
jubilerskie, biżuteria, przy rządy chronometryczne i zegarmi-
strzowskie, chronometry, zegary, zegarki, budziki, mechani-
zmy do zegarów i zegarków, bransoletki [biżuteria], branso-
letki do zegarków koperty do zegarków, łańcuszki [biżuteria], 
łańcuszki do zegarków, paski do zegarków, szkiełka do zegar-
ków, tarcze zegarów i zegarków, wskazówki zegarów i zegar-
ków, 16 przyrządy do pisania i kreślenia, drukarki przenośne 
i materiały piśmienne, papier do pisania, segregatory biuro-

we, stemple, skoroszyty, serwetki papierowe, koperty, mapy. 
kalendarze, albumy, 18 skórzane teczki, aktówki, torby, toreb-
ki, walizki, paski, portfele, portmonetki, smycze, 21 naczynia, 
zastawy stołowe, pojemniki i przy bory do użytku w gospo-
darstwie domowym, 34 cygarnice, 35 sprzedaż detaliczna 
lub hurtowa kalkulatorów, kas rejestrujących, komputerów 
i komputerowych urządzeń peryferyjnych, notesów elektro-
nicznych, monitorów, drukarek, skanerów, klawiatur i myszy 
komputerowych, piór elektronicznych, nośników informa-
cji, dyskietek, dysków magnetycznych, dysków optycznych, 
telefaksów, magnetofonów, dyktafonów, aparatów fotogra-
ficznych i kamer filmowych, programów komputerowych 
na nośnikach elektronicznych metali szlachetnych i półpro-
duktów z metali szlachetnych, kamieni szlachetnych i półsz-
lachetnych, wyrobów jubilerskich, biżuterii, naczyń, cygarnic, 
zastaw stołowych, pojemników i przyborów do użytku w go-
spodarstwie domowym z metali szlachetnych, przyrządów 
chronometrycznych i zegarmistrzowskich, chronometrów, 
zegarów, zegarków, budzików, mechanizmów do zegarów, 
przyrządów do pisania i kreślenia, drukarek przenośnych 
i materiałów piśmiennych, papieru do pisania, segregatorów 
biurowych, stempli, skoroszytów, serwetek papierowych, 
kopert, map, kalendarzy, albumów skórzanych teczek, aktó-
wek, toreb, torebek, walizek, pasków, portfeli, portmonetek, 
smyczy.

(210) 466885 (220) 2017 01 30
(731) ROBACZYŃSKI SEBASTIAN, Słupsk
(540) Soprano

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 lody, sorbety, desery lodowe, wyroby cu-
kiernicze, lodowe wyroby cukiernicze, wyroby ciastkarskie, 
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów 
takich jak: artykuły spożywcze, napoje bezalkoholowe, wody 
mineralne, soki i napoje owocowe, pozwalające nabywcy 
wygodnie oglądać oraz kupować te towary w hurtowniach, 
sklepach detalicznych, punktach gastronomicznych, z kata-
logu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektro-
nicznej, na stronie internetowej.

(210) 466886 (220) 2017 01 11
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Kraków

(540) BIELENDA MODELUJĄCA ENDERMOLOGIA
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgna-
cyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki 
i preparaty do makijażu i demakijażu, środki czystości, prepa-
raty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki profesjonalne, 
kosmetyki do stylizacji włosów.

(210) 466920 (220) 2017 01 31
(731) BUJAK EWA, Kielce
(540) moovie
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(531) 02.01.30, 02.03.30, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 urządzenia terapeutyczne dla dzieci z zabu-
rzeniami autystycznymi, 28 zabawki edukacyjne, zabawki, 
klocki, układanki i maty terapeutyczne dla dzieci z zaburze-
niami psychomotorycznymi i autystycznymi, 41 usługi szko-
lenia z zakresu sprzętu terapeutycznego dla dzieci z zaburze-
niami psychomotorycznymi i autystycznymi, usługi szkolenia 
z zakresu terapii i metod leczenia dzieci z zaburzeniami au-
tystycznymi i psychomotorycznymi, 44 doradztwo medycz-
ne z zakresu terapii i metod leczenia dzieci z zaburzeniami 
autystycznymi, prowadzenie placówek służących terapii 
dzieci z zaburzeniami psychomotorycznymi i autystyczny-
mi, doradztwo z zakresu sprzętu terapeutycznego dla dzieci 
z zaburzeniami psychomotorycznymi i autystycznymi.

(210) 466921 (220) 2017 01 30
(731) BUJAK EWA, Kielce
(540) moovie

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.01.30, 02.03.30
(510), (511) 10 urządzenia terapeutyczne dla dzieci z zabu-
rzeniami autystycznymi, 28 zabawki edukacyjne, zabawki, 
klocki, układanki i maty terapeutyczne dla dzieci z zaburze-
niami psychomotorycznymi i autystycznymi, 41 usługi szko-
lenia z zakresu sprzętu terapeutycznego dla dzieci z zaburze-
niami psychomotorycznymi i autystycznymi, usługi szkolenia 
z zakresu terapii i metod leczenia dzieci z zaburzeniami au-
tystycznymi i psychomotorycznymi, 44 doradztwo medycz-
ne z zakresu terapii i metod leczenia dzieci z zaburzeniami 
autystycznymi, prowadzenie placówek służących terapii 
dzieci z zaburzeniami psychomotorycznymi i autystyczny-
mi, doradztwo z zakresu sprzętu terapeutycznego dla dzieci 
z zaburzeniami psychomotorycznymi i autystycznymi.

(210) 466930 (220) 2017 01 31
(731) MRÓZ-WOLANIN AGATA MOMA HOME DESIGN, Janki
(540) designConcept

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 żarówki oświetleniowe, żyradole, abażury 
do lamp, lampki elektryczne na choinki, lampy elektryczne, 
lampy oświetleniowe, lampy stojące, oprawki do lamp elek-
trycznych, reflektory do lamp, rury oświetleniowe, światła 
sufitowe, urządzenia do oświetlania za pomocą diod elek-
troluminescencyjnych [LED], urządzenia i instalacje oświetle-
niowe, żarniki do lamp elektrycznych, 20 zagłówki [meble], 
wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, 
tablice do zawieszania kluczy, tablice ogłoszeniowe, tablicz-
ki znamionowe, niemetalowe, taborety, toaletki, wezgłowia, 
wieszaki stojące na płaszcze, wolnostojące przepierzenia 
[meble], wózki meblowe, kanapy, blaty stołowe, dekoracje 
wiszące, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw 
sztucznych, dzwonki do drzwi niemetalowe, nieelektryczne, 
drzwi do mebli, dzwonki wiatrowe, łóżka hydrostatyczne 
nie do celów leczniczych, materace, kanapo-tapczany, łóż-
ka drewniane, karnisze do zasłon, kartoteki [meble], kołatki 
do drzwi z materiałów niemetalowych, kasety do ekspozycji 

biżuterii, kredensy, krzesła, lusterka ręczne [lusterka toaleto-
we], lustra (srebrzone szkło), ławy [meble], łóżeczka dla małych 
dzieci, łóżka, materace dmuchane, do celów niemedycznych, 
maty do kojców dziecięcych, maty do przewijania niemow-
ląt, półki magazynowe, pudełka drewniane lub z tworzyw 
sztucznych, pulpity [meble], maty do spania, meble, meble 
biurowe, meble metalowe, meble ogrodowe, meble szkolne, 
listwy do ram obrazów, nadmuchiwane meble, ramy do ob-
razów, osłony do kominków (meble), osprzęt niemetalowy 
do drzwi, osprzęt niemetalowy do łóżek, osprzęt niemetalo-
wy do mebli, osprzęt niemetalowy do okien, ozdoby z two-
rzyw sztucznych do artykułów spożywczych, parawany 
[meble], płytki lustrzane, płytki z prasowanego bursztynu, 
podgłówki, wałki, podstawy łóżek, poduszki, poduszki dmu-
chane, do celów niemedycznych, sznury do podwiązywania 
zasłon, szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, tablice 
do zawieszania kluczy, taborety, pulpity do pracy w pozycji 
stojącej, ramki do haftowania, siedzenia metalowe, skrzynie 
[paki] niemetalowe, skrzynki na zabawki, stoiska wystawo-
we, stojaki do butelek, stojaki na kapelusze, stojaki na książki, 
stojaki na parasole, stojaki na ręczniki [meble], stojaki, półki, 
stoliki pod maszyny do pisania, stoliki ruchome pod kompu-
tery, stoły, stoły do masażu, stoły kreślarskie, stoły metalowe, 
szafki na lekarstwa, szafki niemetalowe do przechowywa-
nia żywności, szafki zamykane, wykończeniowe elementy 
z tworzyw sztucznych do mebli, wyroby stolarskie, wyroby 
wikliniarskie, wysokie krzesła dla dzieci, półki biblioteczne, 
taborety ze schodkiem [meble], tace niemetalowe, taśmy 
drewniane, toaletki, wezgłowia, wolnostojące przepierzenia 
[meble], wózki meblowe, wykończeniowe elementy z two-
rzyw sztucznych do mebli, szkło srebrzone [lustra], sznury 
do podwiązywania zasłon, szyldy z drewna lub tworzyw 
sztucznych, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej kata-
logowej, wysyłkowej oraz ofertą bezpośrednią takich towa-
rów jak: urządzenia do oświetlania, instalacje do oświetlenia, 
lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, lampy do salonów, 
lampki nocne i gabinetowe, lampki biurkowe, lampy reflek-
torowe, latarnie oświetleniowe, lampiony, systemy prętowe 
i szynowe, oświetlenie ścienne i sufitowe - spoty, żarówki 
oświetleniowe, żarówki elektryczne, źródła światła LED, po-
zostałe źródła światła, oświetlenie nad obrazy, lustra, szafy, 
oświetlenie pod i nadszafkowe, oświetleniowe oprawy ulicz-
ne i zewnętrzne konwencjonalne i LEDowe, oprawy wbudo-
wywane, oprawy meblowe, oprawy do lamp elektrycznych, 
oświetlenie biura i domu, klosze, abażury, akcesoria oświetle-
niowe, klosze do lamp, materiały do dekoracji wnętrz, meble, 
składowe elementy do mebli, akcesoria meblowe, osprzęt 
do mebli, artykuły wyposażenia wnętrz dla domu, artykuły 
dekoracyjnie dla domu, lustra, wyroby z drewna, materace, 
poduszki., meble dla dzieci i niemowląt, zabawki, poka-
zy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi 
w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów 
i usług dla innych przedsiębiorstw].

(210) 466965 (220) 2017 02 01
(731) CERIOTI HOLDING S.A., Luxemburg, LU
(540) VIFON since 1963



28 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT16/2017

(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.07.01, 26.01.01, 26.01.16, 11.03.08, 
11.03.18

(510), (511) 29 buliony, grzyby suszone, grzyby konserwo-
we, oleje jadalne, olej sezamowy, konserwy rybne, konserwy 
mięsne, owoce konserwowe, warzywa konserwowe, mięso, 
produkty mleczne, mrożone owoce, mrożone warzywa, 
mrożone owoce morza, mrożone dania gotowe, bambus 
krojony, bambus konserwowy, prażynki krewetkowe, chrupki 
ziemniaczane, zupy błyskawiczne, sałatki warzywne, owo-
ce suszone, mleko kokosowe, tofu, ryby, 30 ciasta, krakersy, 
przyprawy, herbata, kawa, napoje na bazie kawy, ocet, ryż, 
potrawy ryżowe, mąka ryżowa, papier ryżowy do wyrobu 
dań, mąka, mąka kukurydziana, sosy, makarony, tapioka, cu-
kier trzcinowy, chrupki kukurydziane, chrupki ryżowe.

(210) 467021 (220) 2017 02 02
(731) HURTOWNIA ROLNO-OGRODNICZA INAGRI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sieradz
(540) Inagri Twoja ziemia Nasza pasja

(531) 05.05.20, 05.01.16, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 środki chemiczne dla rolnictwa i leśnictwa 
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz 
środków przeciw pasożytom, środki do ochrony nasion, 
karbonyl do ochrony roślin, nawozy użyźniające glebę ta-
kie jak: nawozy azotowe, nawozy ptasie guano, wapniowe 
nawozy cyjanamiol, cyjanamid wapniowy, fosforany, super-
fosfaty, ściółki do użyźniania gleby[nawóz], torf do uprawy 
roślin, wodorosty[nawóz], żużel[nawóz], preparaty do użyź-
niania gleby, 5 środki przeciw robactwu i do tępienia pa-
sożytów takie jak: fungicydy, herbicydy, insektycydy, do-
datki do pasz do celów leczniczych, środki chwastobójcze, 
31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte 
w innych klasach, produkty i ziarna rolnicze zbóż, świeże 
owoce i warzywa, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, sa-
dzonki, cebulki do hodowli roślin, kłącza i nasiona roślin 
ozdobnych, owocowych, warzyw i jarzyn, karmy dla zwie-
rząt gospodarskich i domowych, pasze, mieszanki paszowe, 
koncentraty i superkoncentraty paszowe, dodatki do pasz 
nie do celów leczniczych, spożywcze pasze wzmacniające 
dla zwierząt.

(210) 467034 (220) 2017 02 02
(731) PZDD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Doctor Cat
(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt, 5 suplementy diety dla 
zwierząt, 28 zabawki dla zwierząt domowych, 31 pokarm dla 
zwierząt domowych, pożywienie dla psów, kotów i innych 
zwierząt.

(210) 467037 (220) 2017 02 02
(731) PZDD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) DOCTOR CAT NATURALNIE

(531) 03.01.06, 03.01.28, 24.03.13, 25.01.06, 27.05.01, 26.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt, 5 suplementy diety dla 
zwierząt, 28 zabawki dla zwierząt domowych, 31 pokarm dla 
zwierząt domowych, pożywienie dla psów, kotów i innych 
zwierząt.

(210) 467073 (220) 2017 02 03
(731) SHCHETININ OLEG, Marki
(540) SHCHETININ UKRAINIAN QUALITY

(531) 03.07.11, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.04

(510), (511) 5 żywność i słodycze dla diabetyków, 29 mar-
molady, dżemy i marmolady owocowe, mleko, mleko za-
gęszczone, 30 kawa, herbata, kakao, czekolada, batoniki 
czekoladowe, praliny, ekstrakty kawy, namiastki kawy, kawa 
nienaturalna, substytuty kawy, aromaty kawowe, mieszanki 
kawy, napoje na bazie kawy, napoje na bazie herbaty, herbata 
mrożona, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, 
napoje kawowe, kakaowe, czekoladowe z mlekiem, cukier, 
miód, słodziki naturalne, gotowe dania na bazie produktów 
zbożowych i mąki, ravioli, pizza, lasagne, gofry, chałwa, draże, 
naleśniki, tarty (słodkie i słone), makarony, produkty zbożo-
we, kasze, wyroby piekarnicze, ciasta, ciasteczka, rogaliki, cro-
issanty, herbatniki, krakersy, biszkopty, ciasta w proszku, wy-
roby cukiernicze, bułki, bułka tarta, słodkie babeczki, chleb, 
chleb bezdrożdżowy, kanapki, prażona kukurydza (popcorn), 
płatki śniadaniowe, muesli, słodycze, lizaki, chrupki, pianki, 
słodycze piankowe, cukierki, galaretki owocowe, kazinaki, ra-
chatłukum, torty, ptasie mleczko, czekolada, marcepan, wy-
roby cukiernicze na bazie migdałów, lody, lody spożywcze, 
lody spożywcze w proszku, środki wiążące do lodów, sorbe-
ty, miód, propolis i inne spożywcze produkty pszczelarskie, 
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy 
przyprawowe, sosy do sałatek, sosy do mięs, keczup, majo-
nezy, przyprawy, przyprawy ziołowe, aromaty do napojów, 
lód do napojów chłodzących, środki zagęszczające stosowa-
ne przy gotowaniu produktów spożywczych, guma do żucia 
nie do celów leczniczych, preparaty usztywniające do bitej 
śmietany, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 
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takich jak żywność i słodycze dla diabetyków, marmolady, 
dżemy i marmolady owocowe, mleko, mleko zagęszczo-
ne, kawa, herbata, kakao, czekolada, batoniki czekoladowe, 
praliny, ekstrakty kawy, namiastki kawy, kawa nienaturalna, 
substytuty kawy, aromaty kawowe, mieszanki kawy, napoje 
na bazie kawy, napoje na bazie herbaty, herbata mrożona, 
napoje na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje 
kawowe, kakaowe, czekoladowe z mlekiem, cukier, miód, 
słodziki naturalne, gotowe dania na bazie produktów zbożo-
wych i mąki, ravioli, pizza, lasagne, gofry, chałwa, draże, na-
leśniki, tarty (słodkie i słone), makarony, produkty zbożowe, 
kasze, wyroby piekarnicze, ciasta, ciasteczka, rogaliki, crois-
santy, herbatniki, krakersy, biszkopty, ciasta w proszku, wy-
roby cukiernicze, bułki, bułka tarta, słodkie babeczki, chleb, 
chleb bezdrożdżowy, kanapki, prażona kukurydza (popcorn), 
płatki śniadaniowe, muesli, słodycze, lizaki, chrupki, pianki, 
słodycze piankowe, cukierki, galaretki owocowe, torty, ptasie 
mleczko, czekolada, marcepan, wyroby cukiernicze na bazie 
migdałów, lody, lody spożywcze, lody spożywcze w prosz-
ku, środki wiążące do lodów, sorbety, miód, propolis i inne 
spożywcze produkty pszczelarskie, drożdże, proszek do pie-
czenia, sól, musztarda, ocet, sosy przyprawowe, sosy do sała-
tek, sosy do mięs, keczup, majonezy, przyprawy, przyprawy 
ziołowe, aromaty do napojów, lód do napojów chłodzących, 
środki zagęszczające stosowane przy gotowaniu produktów 
spożywczych, guma do żucia nie do celów leczniczych, pre-
paraty usztywniające do bitej śmietany pozwalające poten-
cjalnemu odbiorcy wygodnie zapoznawać się z ofertą oraz 
kupować te towary w sklepie, z katalogu różnych artykułów, 
na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektro-
nicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzy-
stując zamówienie korespondencyjne, używając środków 
telekomunikacji.

(210) 467125 (220) 2017 02 05
(731) CERIOTI HOLDING S.A., Luxemburg, LU
(540) VIFON CITY www.vifoncity.com

(531) 07.01.12, 06.07.05, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 4 paliwa i materiały oświetleniowe, gaz płynny, 
paliwo do statków powietrznych/statków, biopaliwa, benzy-
na silnikowa, olej napędowy, polana do palenia w kominku, 
paliwo do grilla z wiórów drzewnych, energia elektryczna 
wytwarzana z energii słonecznej, 35 rozpowszechnianie da-
nych związanych z reklamą, doradzanie przedsiębiorstwom 
handlowym w zakresie prowadzenia ich interesów, doradz-
two w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą 
i marketingu, doradztwo w zakresie administrowania działal-
nością gospodarczą, doradztwo w zakresie działalności go-
spodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, doradztwo 
w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, 
usługi biurowe, usługi fakturowania dla przedsiębiorstw, 

agencje informacji handlowej, 36 informacja finansowa, 
usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, usłu-
gi ubezpieczeniowe, agencje ubezpieczeniowe, doradztwo 
w sprawach ubezpieczeniowych, usługi udzielania pożyczek 
i kredytów, usługi leasingowe, administrowanie nierucho-
mościami, administrowanie sprawami finansowymi doty-
czącymi nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu 
nieruchomościami, doradztwo w zakresie nieruchomości, 
dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, 37 wy-
pożyczanie narzędzi, urządzeń i akcesoriów budowlanych 
i służących do rozbiórki, instalowanie, konserwacja i naprawa 
systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), kon-
serwacja i naprawa budynków, konserwacja i naprawa opon, 
stacje obsługi pojazdów, naprawy, konserwacja i tankowanie 
pojazdów, budowa zakładów przemysłowych, sprzątanie 
budynków biurowych i lokali handlowych, 39 udostępnia-
nie garaży, udostępnianie obiektów parkingowych, usługi 
garaży parkingowych, usługi parkingowe, transport, 41 dys-
trybucja filmów, centra rozrywki, organizowanie konferencji, 
wystaw i konkursów, organizacja pokazów mody w celach 
rozrywkowych, organizacja wystaw do celów kulturalnych 
lub edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie sympozjów, 
organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, 43 usłu-
gi zaopatrzenia w żywność i napoje, hotele, hostele i pensjo-
naty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, bary szybkiej 
obsługi [snack-bary], herbaciarnie, bary przekąskowe, kafete-
rie [bufety].

(210) 467126 (220) 2017 02 05
(731) CERIOTI HOLDING S.A., Luxemburg, LU
(540) VIFON CITY www.vifoncity.com

(531) 01.15.07, 06.07.05, 07.01.12, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 4 paliwa i materiały oświetleniowe, gaz płynny, 
paliwo do statków powietrznych/statków, biopaliwa, benzy-
na silnikowa, olej napędowy, polana do palenia w kominku, 
paliwo do grilla z wiórów drzewnych, energia elektryczna 
wytwarzana z energii słonecznej, 35 rozpowszechnianie da-
nych związanych z reklamą, doradzanie przedsiębiorstwom 
handlowym w zakresie prowadzenia ich interesów, doradz-
two w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą 
i marketingu, doradztwo w zakresie administrowania działal-
nością gospodarczą, doradztwo w zakresie działalności go-
spodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, doradztwo 
w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, 
usługi biurowe, usługi fakturowania dla przedsiębiorstw, 
agencje informacji handlowej, 36 informacja finansowa, 
usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, usłu-
gi ubezpieczeniowe, agencje ubezpieczeniowe, doradztwo 
w sprawach ubezpieczeniowych, usługi udzielania pożyczek 
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i kredytów, usługi leasingowe, administrowanie nierucho-
mościami, administrowanie sprawami finansowymi doty-
czącymi nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu 
nieruchomościami, doradztwo w zakresie nieruchomości, 
dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, 37 wy-
pożyczanie narzędzi, urządzeń i akcesoriów budowlanych 
i służących do rozbiórki, instalowanie, konserwacja i naprawa 
systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), kon-
serwacja i naprawa budynków, konserwacja i naprawa opon, 
stacje obsługi pojazdów, naprawy, konserwacja i tankowanie 
pojazdów, budowa zakładów przemysłowych, sprzątanie 
budynków biurowych i lokali handlowych, 39 udostępnia-
nie garaży, udostępnianie obiektów parkingowych, usługi 
garaży parkingowych, usługi parkingowe, transport, 41 dys-
trybucja filmów, centra rozrywki, organizowanie konferencji, 
wystaw i konkursów, organizacja pokazów mody w celach 
rozrywkowych, organizacja wystaw do celów kulturalnych 
lub edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie sympozjów, 
organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, 43 usłu-
gi zaopatrzenia w żywność i napoje, hotele, hostele i pensjo-
naty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, bary szybkiej 
obsługi [snack-bary], herbaciarnie, bary przekąskowe, kafete-
rie [bufety].

(210) 467127 (220) 2017 02 05
(731) CERIOTI HOLDING S.A., Luxemburg, LU
(540) VIFON CITYwww.vifoncity.com

(531) 06.07.05, 07.01.12, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 4 paliwa i materiały oświetleniowe, gaz płynny, 
paliwo do statków powietrznych/statków, biopaliwa, benzy-
na silnikowa, olej napędowy, polana do palenia w kominku, 
paliwo do grilla z wiórów drzewnych, energia elektryczna 
wytwarzana z energii słonecznej, 35 rozpowszechnianie da-
nych związanych z reklamą, doradzanie przedsiębiorstwom 
handlowym w zakresie prowadzenia ich interesów, doradz-
two w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą 
i marketingu, doradztwo w zakresie administrowania działal-
nością gospodarczą, doradztwo w zakresie działalności go-
spodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, doradztwo 
w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, 
usługi biurowe, usługi fakturowania dla przedsiębiorstw, 
agencje informacji handlowej, 36 informacja finansowa, 
usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, usłu-
gi ubezpieczeniowe, agencje ubezpieczeniowe, doradztwo 
w sprawach ubezpieczeniowych, usługi udzielania pożyczek 
i kredytów, usługi leasingowe, administrowanie nierucho-
mościami, administrowanie sprawami finansowymi doty-
czącymi nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu 
nieruchomościami, doradztwo w zakresie nieruchomości, 
dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, 37 wy-
pożyczanie narzędzi, urządzeń i akcesoriów budowlanych 
i służących do rozbiórki, instalowanie, konserwacja i naprawa 

systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), kon-
serwacja i naprawa budynków, konserwacja i naprawa opon, 
stacje obsługi pojazdów, naprawy, konserwacja i tankowanie 
pojazdów, budowa zakładów przemysłowych, sprzątanie 
budynków biurowych i lokali handlowych, 39 udostępnia-
nie garaży, udostępnianie obiektów parkingowych, usługi 
garaży parkingowych, usługi parkingowe, transport, 41 dys-
trybucja filmów, centra rozrywki, organizowanie konferencji, 
wystaw i konkursów, organizacja pokazów mody w celach 
rozrywkowych, organizacja wystaw do celów kulturalnych 
lub edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie sympozjów, 
organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, 43 usłu-
gi zaopatrzenia w żywność i napoje, hotele, hostele i pensjo-
naty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, bary szybkiej 
obsługi [snack-bary], herbaciarnie, bary przekąskowe, kafete-
rie [bufety].

(210) 467150 (220) 2017 02 06
(731) FOJTUCH PATRYCJA PERON, Bielsko-Biała
(540) Peron

(531) 26.01.03, 26.01.15, 26.01.16, 18.01.11, 18.01.23, 01.15.11, 
05.07.16, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14

(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, w tym catering, usłu-
gi kawiarniane i barowe.

(210) 467177 (220) 2017 02 06
(731) SKOREK URSZULA, MAJDA BARTŁOMIEJ ŚWIAT PIW 

SPÓŁKA CYWILNA, Rudna Wielka
(540) BIES CZADOWE

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 24.15.21
(510), (511) 32 piwo, piwo pszeniczne, piwo słodowe, piwo 
bezalkoholowe, piwo rzemieślnicze, czarne piwo (piwo 
ze słodu palonego), piwo i produkty piwowarskie, piwo 
pełne jasne, piwo jasne typu ale, kwas chlebowy (napoje 
bezalkoholowe).

(210) 467207 (220) 2017 02 07
(731) CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA 

PRACY ESPEFA, Kraków
(540) ESPEFA
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(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.24, 
29.01.12

(510), (511) 5 wyroby farmaceutyczne, leki.

(210) 467215 (220) 2017 02 07
(731) TRAWIŃSKA KATARZYNA SIGNUM, Wilczyce
(540) PROUVÉ

(531) 27.05.01, 27.05.22
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki do prania i zmiękczania tkanin, preparaty 
do usuwania kamienia kotłowego do celów gospodarstwa 
domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowa-
ne w procesach produkcyjnych, środki do czyszczenia, po-
lerowania, nabłyszczania, szorowania i ścierania, detergen-
ty inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne 
niż do celów medycznych, preparaty do usuwania rdzy, 
preparaty do usuwania plam, preparaty do czyszczenia rur 
odpływowych zlewów, preparaty zapobiegające powsta-
waniu kamienia kotłowego, rdzy lub zatłuszczeń, środki 
do czyszczenia pojazdów, preparaty kąpielowe, mydła, pro-
dukty perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki do pielę-
gnacji urody, preparaty do depilacji, preparaty do makija-
żu i demakijażu, preparaty do pielęgnacji paznokci w tym 
lakiery i zmywacze do paznokci, preparaty do pielęgnacji 
włosów, farby do włosów, preparaty do układania włosów, 
preparaty do pielęgnacji zwierząt, środki do czyszczenia 
zębów, olejki toaletowe, olejki zapachowe, esencje i olejki 
eteryczne, olejki do aromaterapii [do użytku kosmetyczne-
go], bawełniane płatki kosmetyczne, nasączone chusteczki 
do użytku kosmetycznego, saszetki zapachowe, prepara-
ty higieniczne w postaci środków toaletowych, 4 świece, 
w tym świece zapachowe do aromaterapii, 5 dietetyczna 
żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego 
lub weterynaryjnego, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, 
plastry, materiały opatrunkowe, środki do zwalczania ro-
bactwa, preparaty i artykuły higieniczne, środki dezynfek-
cyjne, odświeżacze powietrza, 21 przybory oraz pojemniki 
kuchenne i gospodarstwa domowego, grzebienie i gąbki, 
pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), sprzęt do czyszcze-
nia, narzędzia do czyszczenia, ręczne, urządzenia nieelek-
tryczne do czyszczenia dywanów, wełna (wata) stalowa 
do czyszczenia, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne 
stosowane w gospodarstwie domowym, naczynia i garnki 
kuchenne, aplikatory kosmetyczne, szpatułki kosmetycz-
ne, przybory kosmetyczne, gąbki do mikrodermabrazji, 
do użytku kosmetycznego, przybory kosmetyczne i to-
aletowe oraz artykuły łazienkowe, nici dentystyczne, wy-
kałaczki dentystyczne do użytku osobistego, ściereczki 
do czyszczenia, gąbki do czyszczenia, artykuły do czysz-
czenia zębów, kosmetyczki [wyposażone], kosmetyczki po-
dróżne, futerały na przybory toaletowe [neseserki], kominki 
do olejków (aromaterapia), wiadra łazienkowe, miednice ła-
zienkowe [naczynia], 24 ręczniki łazienkowe, ściereczki toa-
letowe, ściereczki do demakijażu, ściereczki do mycia ciała 
nie do celów medycznych, zasłony prysznicowe, 35 usługi 
sprzedaży hurtowej i detalicznej następujących towarów: 
środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, 
środki do prania i zmiękczania tkanin, preparaty do usu-
wania kamienia kotłowego do celów gospodarstwa do-
mowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane 
w procesach produkcyjnych, środki do czyszczenia, pole-
rowania, nabłyszczania, szorowania i ścierania, detergenty 
inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne 

niż do celów medycznych, preparaty do usuwania rdzy, 
preparaty do usuwania plam, preparaty do czyszczenia rur 
odpływowych zlewów, preparaty zapobiegające powsta-
waniu kamienia kotłowego, rdzy lub zatłuszczeń, środki 
do czyszczenia pojazdów, preparaty kąpielowe, mydła, 
produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki do pie-
lęgnacji urody, preparaty do depilacji, preparaty do makija-
żu i demakijażu, preparaty do pielęgnacji paznokci w tym 
lakiery i zmywacze do paznokci, preparaty do pielęgnacji 
włosów, farby do włosów, preparaty do układania włosów, 
preparaty do pielęgnacji zwierząt, środki do czyszczenia 
zębów, olejki toaletowe, olejki zapachowe, esencje i olejki 
eteryczne, olejki do aromaterapii [do użytku kosmetyczne-
go], bawełniane płatki kosmetyczne, nasączone chusteczki 
do użytku kosmetycznego, saszetki zapachowe, preparaty 
higieniczne w postaci środków toaletowych, świece, w tym 
świece zapachowe do aromaterapii, dietetyczna żywność 
i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub wete-
rynaryjnego, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, 
materiały opatrunkowe, środki do zwalczania robactwa, 
preparaty i artykuły higieniczne, środki dezynfekcyjne, 
odświeżacze powietrza, przybory oraz pojemniki kuchen-
ne i gospodarstwa domowego, grzebienie i gąbki, pędzle  
(z wyjątkiem pędzli malarskich), sprzęt do czyszczenia, na-
rzędzia do czyszczenia, ręczne, urządzenia nieelektryczne 
do czyszczenia dywanów, wełna (wata) stalowa do czysz-
czenia, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, naczy-
nia i garnki kuchenne, aplikatory kosmetyczne, szpatułki 
kosmetyczne, przybory kosmetyczne, gąbki do mikroder-
mabrazji, do użytku kosmetycznego, przybory kosmetycz-
ne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, nici dentystyczne, 
wykałaczki dentystyczne do użytku osobistego, ściereczki 
do czyszczenia, gąbki do czyszczenia, artykuły do czysz-
czenia zębów, kosmetyczki [wyposażone], kosmetyczki 
podróżne, futerały na przybory toaletowe [neseserki], ko-
minki do olejków (aromaterapia), wiadra łazienkowe, mied-
nice łazienkowe [naczynia], ręczniki łazienkowe, ściereczki 
toaletowe, ściereczki do demakijażu, ściereczki do mycia 
ciała nie do celów medycznych, zasłony prysznicowe, pre-
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, promocja sprzedaży, usługi programów lojal-
nościowych, motywacyjnych i promocyjnych, organizo-
wanie programów lojalnościowych do celów handlowych, 
promocyjnych lub reklamowych, dystrybucja materiałów 
reklamowych i promocyjnych, mianowicie ulotek, pro-
spektów, broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży 
katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza granice jak 
i w kraju], pośrednictwo handlowe.

(210) 467216 (220) 2017 02 07
(731) KLICH ARKADIUSZ ZBIGNIEW, Zielonka
(540) Jeep SERWIS smarymary.pl
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(531) 26.05.02, 26.05.11, 26.05.16, 26.05.18, 03.07.17, 26.13.25, 
26.01.06, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12

(510), (511) 37 konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, 
regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych, 
czyszczenie pojazdów, usługi napraw awarii pojazdów, my-
cie pojazdów, smarowanie pojazdów, naprawa opon, wul-
kanizacja opon [naprawa], zabezpieczanie pojazdów przed 
rdzą.

(210) 467230 (220) 2017 02 07
(731) YELLOW BAHAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Góra Spokoju
(510), (511) 41 rozrywka, usługi związane z organizacją 
wypoczynku, ośrodki rozrywkowe, usługi rozrywkowe 
świadczone przez hotele, usługi edukacyjne świadczo-
ne przez turystyczne placówki wypoczynkowe, usługi 
rozrywkowe ośrodków wczasowych, usługi rekreacyjne, 
obozy rekreacyjne, organizowanie obozów rekreacyjnych, 
udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego w hote-
lach, organizowanie szkoleń, organizowanie kursów szko-
leniowych, organizowanie seminariów szkoleniowych, 
usługi edukacyjne i szkoleniowe, organizowanie pokazów 
w celach szkoleniowych, organizowanie zjazdów w celach 
szkoleniowych, organizowanie konkursów w celach szkole-
niowych, organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, 
organizowanie i przeprowadzanie imprez i seminariów 
szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
szkoleniowych, zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej 
i wypoczynkowej, usługi edukacyjne świadczone przez 
placówki wypoczynkowe, usługi edukacyjne świadczone 
przez turystyczne placówki wypoczynkowe, udostępnia-
nie sprzętu rekreacyjnego, organizowanie zajęć sporto-
wych i rekreacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu 
rekreacyjnego, organizowanie i obsługa konferencji, kon-
gresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, narad, spotkań, 
balów, wystaw, parki rozrywki, organizowanie konkursów 
rozrywkowych, planowanie przyjęć rozrywkowych, orga-
nizacja koncertów, użytkowanie obiektów sportowych, 
wypożyczanie sprzętu sportowego, edukacja (naucza-
nie), usługi sportowe, informacja o ww. usługach, w tym 
prezentowana w Internecie, 43 hotele, usługi hotelowe, 
rezerwacje hotelowe, obsługa turystów i podróżnych, 
usługi w zakresie prowadzenia hoteli i moteli, hostele 
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, 
świadczenie usług przez hotele i motele, obsługa przyjęć 
okazjonalnych, ośrodki wypoczynkowe, domy turystycz-
ne, usługi w zakresie obozów turystycznych w zakresie 
zakwaterowania, hotelowe usługi cateringowe, usługi ga-
stronomiczne, usługi restauracji hotelowych, kawiarnie, 
restauracje, kafeterie i bary, usługi restauracyjne świad-
czone przez hotele, organizowanie posiłków w hotelach, 
usługi hotelowo-restauracyjne w zakresie podejmowania 
gości, rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, usługi 
w zakresie zakwaterowania w hotelach, usługi w zakresie 
rezerwacji miejsc hotelowych, usługi w zakresie rezerwa-
cji pokoi hotelowych, usługi rezerwacji hoteli świadczone 
za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie rezerwacji 
zakwaterowania w hotelach, organizowanie zakwaterowa-
nia dla wczasowiczów, usługi w zakresie kwater wczaso-
wych, wynajmowanie kwater, tymczasowe zakwaterowa-
nie, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, informacja 
o ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie.

(210) 467243 (220) 2017 02 08
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) POLSKI PRODUCENT

(531) 05.09.17, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 pulpy owocowe i warzywne, przeciery owo-
cowe i warzywne, owoce przetarte z dodatkiem cukru, kre-
mogeny owocowe i warzywne, marmolady, powidła, dżemy, 
konfitury, galaretki, nadzienia cukiernicze owocowe, owoce 
wysycane i kandyzowane, kompoty, owoce pasteryzowane 
i mrożone, konserwy warzywne, marynaty warzywne, wa-
rzywa kwaszone, koncentraty warzywne, warzywa mrożone, 
konserwy warzywno - mięsne, moszcze owocowe i warzyw-
ne, 30 sosy, w tym do sałatek, majonez, musztarda, 32 soki 
i napoje owocowe, soki i napoje warzywne, soki owocowe 
słodzone, napoje bezalkoholowe, syropy, preparaty do przy-
gotowywania napojów.

(210) 467251 (220) 2017 02 08
(731) Société Jas Hennesy & Co., Cognac, FR
(540) Hennessy

(531) 19.07.01, 19.07.16, 19.07.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 naczynia i pojemniki do użytku domowego 
lub do kuchni, butelki ze szkła, porcelany i fajansu, pojem-
niki, misy, naczynia, garnki, talerze, kubki ze szkła, porcelany 
i fajansu, kubki papierowe lub plastikowe, szklanki do na-
pojów, pojemniki ze szkła, porcelany i fajansu, karafki, mie-
szadełka koktajlowe, ręczne miksery (shakers), korki szkla-
ne, wiaderka do lodu, formy do lodu, korkociągi, kryształy 
(szkło), malowane szkło, pipety (do degustacji wina), pod-
stawki do kart menu, otwieracze do butelek, dzbany i kufle, 
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porcjowniki, nalewaki do butelek, kosze na butelki z winem, 
tace do użytku domowego nie z metali szlachetnych, za-
stawa stołowa nie z metali szlachetnych, naczynia i talerze 
ze szkła, porcelany i fajansu, podgrzewacze do perfum 
i olejków eterycznych, waporyzatory, statuetki lub figurki 
wykonane z porcelany, terakoty lub szkła, nieobrobione lub 
półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła budowlanego), 
ozdoby i artykuły dekoracyjne wykonane ze szkła, porcela-
ny i fajansu, a mianowicie: pudełka na cukierki, świeczniki, 
misy, osłonki do kwiatów doniczkowych, stołowe podkładki 
pod noże, koziołki do zastawy stołowej, pierścienie na ser-
wetki, wazony i fiolki (manierki, flakony), 32 piwo, wody 
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, 
napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty 
do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem 
piwa), koktajle alkoholowe.

(210) 467263 (220) 2017 02 08
(731) PIÓREWICZ PIOTR, Gdynia
(540) CENTRUM TECHNIKI NURKOWEJ PIÓREWICZ

(531) 02.01.14, 26.13.25, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 nauka nurkowania, organizowanie poka-
zów nurkowania, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, 
wynajem sprzętu sportowego do nurkowania, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu do nurkowania, usługi szkoleniowe 
dotyczące nurkowania, organizacja imprez rozrywkowych 
związanych z nurkowaniem, kursy szkoleniowe związane 
z nurkowaniem.

(210) 467320 (220) 2017 02 08
(731) CREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) CREATOREK
(510), (511) 11 komory kriogeniczne, pojemniki krioge-
niczne, 41 usługi w zakresie rozrywki, rekreacji i kultury 
fizycznej, usługi organizowania i prowadzenia zabaw, 
konkursów rozrywkowych i sportowych, usługi w zakresie 
edukacji i nauczania, doradztwo zawodowe, programy 
edukacyjne i szkoleniowe w zakresie medycyny, profilak-
tyki zdrowotnej i rehabilitacji, usługi organizowania i pro-
wadzenia sympozjów, kongresów, konferencji, seminariów, 
szkoleń, kursów, wykładów, prelekcji i warsztatów w zakre-
sie medycyny, profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji, usługi 
organizowania i prowadzenia pokazów, treningów eduka-
cyjnych, warsztatów terapii zajęciowej i pracowni specjali-
stycznych, usługi związane z organizacją i prowadzeniem 
klubów edukacyjnych, usługi klubów zdrowia i klubów 
sprawności fizycznej, usługi związane z organizacją wypo-
czynku, czasu wolnego i rekreacji, organizowanie obozów 

wakacyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych, 
usługi publikacji periodyków, książek, poradników, bro-
szur, materiał szkoleniowy i instruktażowy, usługi publi-
kacji tekstów kulturalnych, naukowych i popularno - na-
ukowych oraz tekstów innych niż reklamowe, publikacje 
elektroniczne on-line o tematyce medycznej, profilaktyki 
zdrowotnej i rehabilitacji, udostępnianie elektronicznych 
publikacji on-line, 44 usługi medyczne, usługi związane 
z organizacją i prowadzeniem szpitali, klinik, poradni, sa-
natoriów, domów opieki, ośrodków dla rekonwalescen-
tów i osób niepełnosprawnych, usługi opieki zdrowotnej, 
usługi doradcze i informacyjne w zakresie opieki zdrowot-
nej, doradztwo w zakresie zdrowia dotyczące opieki nad 
osobami starszymi i niepełnosprawnymi, usługi masażu, 
odnowy biologicznej, usługi związane z opieką rehabili-
tacyjną i profilaktyczną, opracowywanie indywidualnych 
programów rehabilitacji fizycznej, usługi opracowywania 
i organizowania programów terapeutycznych dla osób 
starszych i niepełnosprawnych, terapia zajęciowa, usługi 
pielęgniarstwa, usługi pomocy medycznej, usługi denty-
styczne, usługi gabinetów lekarskich, usługi wypożycza-
nia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.

(210) 467330 (220) 2017 02 09
(731) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BJÖRN
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, goto-
we napoje alkoholowe, aperitify, koktajle, wódki, likiery, bran-
dy, wina.

(210) 467334 (220) 2017 02 09
(731) SAKOWICZ PIOTR, PIEŚNIAK MACIEJ VINCI SPÓŁKA 

CYWILNA, Białystok
(540) W WINGS

(531) 03.07.17, 27.05.01
(510), (511) 18 walizki, torby podróżne, torby damskie, to-
rebki, portfele, etui na klucze, etui na karty kredytowe, tecz-
ki, plecaki, saszetki, futerały, kufry podróżne, kuferki, sakwy, 
35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i deta-
licznej lub z katalogu albo wykorzystując zamówienie kore-
spondencyjne, zamówienie ze strony internetowej lub uży-
wając środków telekomunikacji produktów takich jak: walizki, 
torby podróżne, torby damskie, torebki, portfele, etui na klu-
cze, etui na karty kredytowe, teczki, plecaki, saszetki, futera-
ły, kufry podróżne, kuferki, sakwy, usługi sprzedaży bezpo-
średniej walizek, toreb podróżnych, toreb damskich, torebek, 
portfeli, etui na klucze, etui na karty kredytowe, teczek, ple-
caków podróżnych, saszetek, futerałów, kufrów podróżnych, 
kuferków, sakiewek świadczone przez lokalnych przedstawi-
cieli, usługi w zakresie reklamy, promocji i marketingu za po-
mocą środków masowego przekazu, za pośrednictwem sieci 
komputerowej oraz z wykorzystaniem Internetu, usługi mar-
ketingowe, organizacja pokazów, targów i wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie organizo-
wania aukcji internetowych, prezentacja oferty handlowej 
w Internecie.
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(210) 467360 (220) 2017 02 09
(731) POLSKA FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU 

KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ PIKSEL, Warszawa
(540) PIKSEL

(531) 26.03.06, 26.03.07, 26.03.23, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 38 telekomunikacja, 42 naukowe i techniczne 
usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowa anali-
za i badanie usług, projektowanie i rozwój komputerowego 
sprzętu i oprogramowania, usługi prawne.

(210) 467362 (220) 2017 02 09
(731) WOJTCZAK AGATA, Poznań
(540) Brain Inside
(510), (511) 25 nakrycia głowy, w tym czapki i kapelusze, rę-
kawiczki, sukienki, akcesoria na szyję, w tym szaliki, szale, ko-
miny oraz tuby, opaski na głowę, bluzy, odzież gimnastycz-
na, t-shirty z krótkim rękawem, bluzy, bluzki, stroje sportowe, 
opaski przeciwpotne na nadgarstek, topy, koszule, koszulki 
z nadrukami, koszulki z krótkim lub długim rękawem, kurtki, 
nauszniki, podkoszulki, skarpetki, swetry, bielizna, kamizelki, 
płaszcze, spodnie, obuwie (z wyjątkiem obuwia ortopedycz-
nego), 35 sprzedaż hurtowa oraz detaliczna, w tym sprzedaż 
internetowa, następujących towarów: nakrycia głowy, w tym 
czapki i kapelusze, rękawiczki, sukienki, akcesoria na szyję, 
w tym szaliki, szale, kominy oraz tuby, opaski na głowę, bluzy, 
odzież gimnastyczna, t-shirty z krótkim rękawem, bluzy, bluz-
ki, stroje sportowe, opaski przeciwpotne na nadgarstek, topy, 
koszule, koszulki z nadrukami, koszulki z krótkim lub długim 
rękawem, kurtki, nauszniki, podkoszulki, skarpetki, swetry, 
bielizna, kamizelki, płaszcze, spodnie, obuwie (z wyjątkiem 
obuwia ortopedycznego), torby.

(210) 467363 (220) 2017 02 09
(731) ANL NAJEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) DR DeRoom

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.19, 29.01.04
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości: usługi 
w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, 
biuro wynajmu mieszkań, dostarczanie informacji dotyczą-
cych nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, 
udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, udziela-
nie informacji dotyczących rynku nieruchomości, udziela-
nie informacji dotyczących wyceny nieruchomości, agencje 
nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nierucho-
mościami, agencja wynajmu zakwaterowania [mieszkania], 
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie 
i administrowanie nieruchomościami, organizowanie najmu 
nieruchomości na wynajem, organizowanie wynajmu nie-
ruchomości, organizowanie wynajmu mieszkań, wynajem 
nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem pokoi, usługi 
w zakresie zakwaterowań, usługi w zakresie wyceny nieru-
chomości, ocena i wycena nieruchomości.

(210) 467364 (220) 2017 02 09
(731) KORDASZEWSKA MAGDALENA YOUNG MIND, 

Warszawa
(540) ZABAWKA ROKU

(531) 03.05.07, 03.05.20, 03.05.24, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 41 organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka].

(210) 467369 (220) 2017 02 09
(731) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) QUAZAR
(510), (511) 4 oleje silnikowe, oleje przemysłowe, oleje tech-
nologiczne, zawarte w tej klasie, oleje smarowe, napędowe, 
przekładniowe, hydrauliczne, hydrauliczno-przekładniowe, 
sprężarkowe, turbinowe, maszynowe, żeglugowe, oleje 
do silników benzynowych i wysokoprężnych: mineralne, 
półsyntetyczne, syntetyczne.

(210) 467376 (220) 2017 02 09
(731) KRZYŻAK WINCENTY GOSPODARSTWO 

SADOWNICZE, Ujanowice
(540) SADY Wincenta 100% NATURY

(531) 05.01.03, 05.01.16, 26.05.06, 26.05.15, 26.05.18, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.13

(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone i goto-
wane owoce, galaretki, dżemy, kompoty, chipsy owocowe, 
miąższ owoców, musy owocowe, owoce lukrowane, owoce 
w puszkach, przekąski na bazie owoców, sałatki owocowe, 
32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalko-
holowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne 
preparaty do produkcji napojów, aperitify bezalkoholowe, 
bezalkoholowe wyciągi z owoców, napoje na bazie owoców 
bezalkoholowe, owocowe nektary, napoje warzywne, soki 
warzywne.
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(210) 467381 (220) 2017 02 09
(731) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) LOTOS QUAZAR

(531) 01.15.05, 01.15.15, 15.01.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 oleje silnikowe, oleje przemysłowe, oleje tech-
nologiczne, zawarte w tej klasie, oleje smarowe, napędowe, 
przekładniowe, hydrauliczne, hydrauliczno-przekładniowe, 
sprężarkowe, turbinowe, maszynowe, żeglugowe, oleje 
do silników benzynowych i wysokoprężnych: mineralne, 
półsyntetyczne, syntetyczne, 16 foldery, katalogi, prospekty, 
plakaty, wydawnictwa periodyczne, publikacje drukowa-
ne, materiały drukowane, magazyny, talony, kwity, etykiety 
papierowe, nalepki, materiały piśmienne, 41 organizowanie 
i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympo-
zjów, wystaw, organizowanie promocyjnych imprez spor-
towych, rozgrywek i zawodów sportowych, filmowanie, 
produkcja filmów i nagrań wideo, usługi w zakresie: orga-
nizowania krajowych, zagranicznych rajdów i wyścigów 
rowerowych, motorowych, samochodowych, imprez pro-
mocyjnych sportowych, rozgrywek sportowych i zawodów 
sportowych, usługi dydaktyczne i szkoleniowe.

(210) 467383 (220) 2017 02 10
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE PAXER 

JOLANTA PRUSINOWSKA, GRZEGORZ PRUSINOWSKI 
SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn

(540) PAXER Centrum Zaopatrzenia Biur

(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 21.03.21, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielo-
branżowej, w tym również sprzedaży wysyłkowej, sprzedaży 
za pośrednictwem sklepu internetowego w zakresie: nośniki 
danych, taśmy, kasety audio i video, dyski magnetyczne, dys-
kietki, CD, CDR, dyski optyczne, dyski DVD czyste i zapisane, 
komputery, monitory, skanery, fotokopiarki, filtry na ekrany 
komputerowe, faxy, urządzenia wielofunkcyjne - do transmisji 
dźwięku, przekazywania obrazu, fotokopiowania, ekrany pro-
jekcyjne, epidiaskopy, projektory, kalkulatory, liczarki do pienię-
dzy, drukarki, testery do banknotów, niszczarki dokumentów, 
ręczne drukarki etykiet, maszyny do pisania, taśmy barwiące 
nasączone tuszem do maszyn do pisania, do drukarek, do ko-
piarek, cartridge, tusze, pojemniki z tuszem, tonery, taśmy 
do kopiarek, ploterów, światłokopiarek, etykieciarek, faxów 
i drukarek jako części wymienne w tych urządzeniach, papiery 
do maszyn do pisania, do kopiarek, do drukarek, etykiety sa-
moprzylepne, arkusze papieru samoprzylepnego, folie do pi-
sania, rolki papieru do telefaxów, kas i kalkulatorów, koperty, 
papeterie, bloki do pisania, tablice do pisania, bruliony, zeszyty, 
wycinanki, notesy, notesiki, skorowidze, wkłady do segrega-
torów, kartki samoprzylepne, bloczki, kalki maszynowe, kalki 
ołówkowe, druki, książki kancelaryjne, szkicowniki, kartony, 

bloki rysunkowe, tuby na rysunki i dokumenty, przybory do pi-
sania, piórniki, pióra, długopisy, wkłady do długopisów, nabo-
je do piór, mazaki, pisaki, zakreślacze, markery, pióra kulkowe, 
pióra żelowe, przybory kreślarskie, pisaki kreślarskie, korekto-
ry, gumki, kleje, nożyczki, atramenty, tusze, tusze do stempli, 
stemple, linijki, ekierki, szablony, ołówki, grafity do ołówków, 
zszywacze, rozszywacze, dziurkacze, zszywki, spinacze, klipy, 
pinezki, temperówki, przyborniki na biurko, podstawki na biur-
ko, podstawki do pisania, teczki kartonowe, teczki plastikowe, 
deski biurowe, segregatory, przekładki do segregatorów, ko-
szulki na dokumenty, ofertówki - obwoluty na luźne kartki, 
skoroszyty, akcesoria do archiwizacji dokumentów - kartony 
archiwizacyjne, stojaki archiwizacyjne, pojemniki na doku-
menty z kartonu i tworzyw sztucznych, pudła na kartony 
archiwizacyjne, pojemniki na teczki zawieszane, tacki na do-
kumenty, stojaki biurowe, pudła, sortery - pojemniki do sorto-
wania i segregacji dokumentów, folie do pisanie po nich, folie 
do rzutników, folie luminescencyjne do oznaczania w pracach 
biurowych, folie laminacyjne, foliopisy, wskaźniki, identyfi-
katory, okładki do bindownic, mapy, kalendarze, organizery, 
formularze, druki, gilotyny do papieru, bindownice, laminato-
ry, oklejarki, dozowniki taśmy, obrusy papierowe, papier toa-
letowy, chusteczki higieniczne, serwetki papierowe, ręczniki 
papierowe, torby i worki na śmieci, folie z tworzyw sztucz-
nych do pakowania, tace do sortowania i liczenia pieniędzy, 
filtry do kawy, aparaty fotograficzne, filmy do aparatów foto-
graficznych, tornistry, plecaki, lampy, żarówki, latarki, czajniki 
elektryczne, ekspresy do kawy, wentylatory do pomieszczeń, 
baterie do sprzętu, preparaty do czyszczenia, prania, zmywa-
nia, mycia podłóg, mydła, szafy, szafy na dokumenty, szafki 
na klucze, meble biurowe, stoliki komputerowe, krzesła, fotele, 
dozowniki mydła, dozowniki ręczników, dozowniki papieru 
toaletowego, dozowniki kubków jednorazowych, naczynia 
jednorazowe z papieru i tworzyw sztucznych, szczotki, szczot-
ki do mycia, wiadra, pojemniki do sprzątania, ścierki, worki 
na śmieci, sznurki, wagi do listów, soki, napoje bezalkoholo-
we, wody mineralne, usługi w zakresie marketingu, promocji 
sprzedaży na rzecz osób trzecich, rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych i próbek towarów, telefoniczne udzielanie 
informacji o ofercie handlowej, przyjmowanie zleceń telefo-
nicznych dotyczących sprzedaży, telefoniczne oferowanie to-
warów do sprzedaży - telemarketing, 39 usługi transportowe, 
wynajmowanie powierzchni magazynowych.

(210) 467384 (220) 2017 02 10
(731) FIRMA BRACIA URBANEK ANDRZEJ I JACEK URBANEK 

SPÓŁKA JAWNA, Łowicz
(540) URBANEK Sałatka księżacka

(531) 05.03.11, 05.03.13, 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 sałatki warzywne, warzywa konserwowane.
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(210) 467393 (220) 2017 02 10
(731) FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA 

SPÓŁKA AKCYJNA, Zelów
(540) eva dermo seb off
(510), (511) 3 mleczko kosmetyczne, kremy do pielęgnacji 
ciała, płyny do mycia ciała, chusteczki nasączone płynami 
kosmetycznymi.

(210) 467403 (220) 2017 02 10
(731) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała
(540) GigaWit
(510), (511) 5 suplementy diety, substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, suplementy mineralne do żywności.

(210) 467416 (220) 2017 02 10
(731) FERAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola
(540) Gatta Move
(510), (511) 25 odzież, bielizna, obuwie, nakrycia głowy, 
rajstopy, pończochy, skarpetki, 35 reklama, usługi marketin-
gowe, usługi doradcze w zakresie marketingu, organizacja 
targów i wystaw w celach handlowych i promocyjnych.

(210) 467431 (220) 2017 02 10
(731) NOSALOWY DWÓR SPÓŁKA JAWNA 

GACZOREK, GRABOWSKA, Zakopane
(540) RESORT & SPA Nosalowy Dwór ZAKOPANE

(531) 27.05.01, 29.01.02, 24.17.25, 26.11.02, 22.03.05, 05.05.20, 
05.05.21

(510), (511) 41 usługi związane z rozrywką, rekreacją i kul-
turą fizyczną w zakresie organizowania zabaw, konkursów 
rozrywkowych, gier sportowych, zawodów sportowych, 
zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych, pływania, 
ćwiczeń na siłowni, obsługa sal gier, obsługa obiektów spor-
towych, kortów tenisowych, basenów rehabilitacyjnych 
i rekreacyjnych, sal gimnastycznych, siłowni, wypożyczanie 
sprzętu sportowego, organizowanie imprez rozrywkowych 
oraz ich scenografii: pikników, festynów, widowisk, koncer-
tów muzycznych, dancingów z grupą muzyczną, występów 
folklorystycznych, bankietów, balów, przyjęć, uroczystości, 
spotkań okolicznościowych na zlecenie osób trzecich pole-
gające na zapewnieniu rozrywki, organizowanie i prowadze-
nie konferencji, sympozjów, zjazdów, kursów, wynajem sal 
wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny 
do celów edukacyjnych lub rekreacyjnych, 43 usługi hote-
larskie związane z rezerwacją, czasowym zakwaterowaniem 
oraz wyżywieniem w hotelach, motelach, sanatoriach, pen-
sjonatach, domach wczasowych i turystycznych, usługi ga-
stronomiczne związane z podawaniem potraw i napojów 
w barach, kafeteriach, karczmach, kawiarniach, restauracjach, 
przygotowanie dań na zamówienie oraz ich dostawa, kate-
ring, obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów, za-
baw, bali na zlecenie osób trzecich polegające na zaopatrze-
niu w żywność i napoje, wynajmowanie na posiedzenia sal 

wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny: 
telefax, komputer, Internet, 44 usługi związane z wykonywa-
niem zabiegów regeneracyjnych i rehabilitacyjnych, usługi 
w zakresie terapii naturalnej, fizykoterapii i balneologii, usługi 
lecznicze paramedyczne, usługi gabinetów odnowy bio-
logicznej, usługi salonów piękności, solarium, sauna fińska, 
łaźnia parowa, usługi salonów fryzjerskich i kosmetycznych, 
usługi sanatoryjne, usługi medyczne w zakresie diagnostyki, 
leczenia, profilaktyki we wszystkich specjalnościach medycz-
nych, konsultacje lekarskie we wszystkich specjalnościach 
medycznych.

(210) 467441 (220) 2017 02 10
(731) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa
(540) Kampus 97,1 FM

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 01.01.25, 01.15.11
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowej, badanie opinii 
i badanie rynku, reklama radiowa, uaktualnianie materia-
łów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, 38 emi-
sja i rozpowszechnianie programów radiowych, zbieranie 
i przekazywanie informacji, 41 usługi studia nagrań, montaż 
programów radiowych, usługi związane z pisaniem scenariu-
szy, nagrywaniem i prowadzeniem radiowych programów 
rozrywkowych, edukacyjnych, naukowych, artystycznych, 
informacyjnych, sportowych i rekreacyjnych, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sym-
pozjów, zjazdów i konkursów, usługi w zakresie nauczania, 
informacji o edukacji, imprezach rozrywkowych i rekreacji, 
publikowanie tekstów innych niż reklamowe.

(210) 467445 (220) 2017 02 10
(731) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa
(540) Kampus 97,1 FM

(531) 01.15.11, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowej, badanie opinii 
i badanie rynku, reklama radiowa, uaktualnianie materia-
łów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, 38 emi-
sja i rozpowszechnianie programów radiowych, zbieranie 
i przekazywanie informacji, 41 usługi studia nagrań, montaż 
programów radiowych, usługi związane z pisaniem scenariu-
szy, nagrywaniem i prowadzeniem radiowych programów 
rozrywkowych, edukacyjnych, naukowych, artystycznych, 
informacyjnych, sportowych i rekreacyjnych, organizowanie 



37 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT16/2017

i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sym-
pozjów, zjazdów i konkursów, usługi w zakresie nauczania, 
informacji o edukacji, imprezach rozrywkowych i rekreacji, 
publikowanie tekstów innych niż reklamowe.

(210) 467448 (220) 2017 02 10
(731) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała
(540) GigaVit
(510), (511) 5 suplementy diety, substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, suplementy mineralne do żywności.

(210) 467449 (220) 2017 02 10
(731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) FRUGO 4 APPLE
(510), (511) 5 żelki witaminowe, 30 wyroby piekarnicze 
i cukiernicze, lody, czekolada, wyroby czekoladowe, słody-
cze, lody w proszku, napoje na bazie kawy, kakao, herbaty 
i czekolady, mrożone napoje, napoje z lodów, cukierki, żel-
ki, czekoladki, lizaki lodowe zawierające mleko, 32 napoje 
bezalkoholowe, w tym napoje i syropy owocowe, napoje 
zawierające soki owocowe, napoje witaminizowane, napoje 
aromatyzowane owocami, napoje wzbogacone substancja-
mi odżywczymi, mrożone napoje owocowe, soki, bezalko-
holowe koktajle owocowe.

(210) 467451 (220) 2017 02 10
(731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) FRUGO 4 ORANGE
(510), (511) 5 żelki witaminowe, 30 wyroby piekarnicze 
i cukiernicze, lody, czekolada, wyroby czekoladowe, słody-
cze, lody w proszku, napoje na bazie kawy, kakao, herbaty 
i czekolady, mrożone napoje, napoje z lodów, cukierki, żel-
ki, czekoladki, lizaki lodowe zawierające mleko, 32 napoje 
bezalkoholowe, w tym napoje i syropy owocowe, napoje 
zawierające soki owocowe, napoje witaminizowane, napoje 
aromatyzowane owocami, napoje wzbogacone substancja-
mi odżywczymi, mrożone napoje owocowe, soki, bezalko-
holowe koktajle owocowe.

(210) 467452 (220) 2017 02 10
(731) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GRAVIMAG
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, kremy, pasty, dezodoranty, 
antyperspiranty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia, 
preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, środki do czyszczenia 
zębów, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, prepa-
raty do opalania, kosmetyczne preparaty do odchudzania, 
maseczki kosmetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki 
eteryczne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, środki sanitarne, środki czyszczące, 
5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy 
do celów leczniczych, minerały do celów leczniczych, mine-
ralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczni-
czych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety 
do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do ce-
lów leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła leczni-
cze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty biobójcze, 
produkty biologiczne do celów medycznych, szczepionki, 
surowice, produkty krwiopochodne do celów medycznych, 

produkty biotechnologiczne do celów medycznych, ma-
teriały do leczenia zębów, żywność dla niemowląt, plastry 
do celów medycznych, materiały opatrunkowe, środki sa-
nitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty 
weterynaryjne, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, 
herbicydy, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk me-
dycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.

(210) 467456 (220) 2017 02 10
(731) POLUS TOMASZ ANTOS PAWEŁ INOTEK SPÓŁKA 

CYWILNA, Grzępy
(540) INOTEK

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.03.04, 26.03.05, 26.03.23
(510), (511) 6 stal nierdzewna, konstrukcje stalowe, stal kon-
strukcyjna, wyroby ze stali, stalowe materiały budowlane, 
11 urządzenia do gotowania, urządzenia do gotowania, pod-
grzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, urzą-
dzenia do gotowania ryżu, urządzenia do gotowania żyw-
ności, urządzenia do grillowania, urządzenia do gotowania 
na świeżym powietrzu, urządzenia do gotowania na parze, 
urządzenia do gotowania jajek, urządzenia do odwadniania 
żywności, urządzenia do ogrzewania, urządzenia do opieka-
nia i pieczenia, urządzenia do pieczenia chleba, urządzenia 
do pieczenia ryb, urządzenia do podgrzewania żywności, 
urządzenia do prażenia owoców, urządzenia do produkcji 
lodów, urządzenia do wędzenia żywności, urządzenia do za-
mrażania, urządzenia do zamrażania artykułów spożyw-
czych, urządzenia domowe do wypieku chleba, urządzenia 
wspomagające do pieców, urządzenia wspomagające ro-
śnięcie ciasta, urządzenia wydające chłodne napoje [inne niż 
automaty sprzedające], frytkownice, frytkownice stosowane 
w gastronomii przemysłowej, gabloty chłodnicze, gofrow-
nice, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, ku-
chenki, palniki kuchenek, palniki gazowe, piece do pieczenia, 
podgrzewacze do jedzenia, płyty mrożące, płyty kuchenne 
[okrągłe], podgrzewacze do potraw, podgrzewacze do ta-
lerzy, pojemniki chłodzące, pojemniki na lód, przemysłowe 
piece, przemysłowe urządzenia wentylacyjne, przybory ku-
chenne elektryczne, szafki chłodnicze do przechowywania 
napojów, szafki chłodnicze do przechowywania żywności, 
szafki do opóźniania rośnięcia ciasta, szafki izotermiczne, 
szafki suszarkowe, szafki zamrażające, szafy chłodnicze, sza-
fy mroźnicze, szybkowary elektryczne, witryny chłodnicze 
do ekspozycji napojów, witryny chłodnicze do ekspozycji 
żywności, wkładane płyty kuchenne, wkładane płyty grzej-
ne, woki elektryczne, 12 wózki transportowe do gastronomii, 
20 blaty kuchenne, blaty stołowe, dodatkowe części blatu 
rozkładanego stołu, elementy do mebli, krzesła, krzesła sto-
łowe, lady sprzedażowe [meble], meble, meble do wnętrz, 
meble kuchenne, meble kuchenne do zabudowy, meble 
na miarę (do zabudowy), meble drewniane, meble przysto-
sowane do użytku na zewnątrz, meble stołówkowe, meble 
wielofunkcyjne, metalowe szafki ognioodporne [meble], nie-
metalowe przezroczyste tacki na żywność do zastosowania 
komercyjnego, niemetalowe przezroczyste tace na żywność 
do użytku handlowego, półki na żywność, półki ścienne 
[konstrukcje] z materiałów niemetalowych, półki ścienne 
[konstrukcje] metalowe, pulpity [meble], regały składane, 
regały drewniane [meble], regały [meble], regały metalowe, 
siedzenia [meble], stojaki na żywność, stojaki, półki, stołki 
barowe, stoły, szafki do przechowywania żywności, zestawy 
mebli, meble do siedzenia, bufety ruchome [meble], barki ru-
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chome [meble], wózki barowe [meble], meble do ekspono-
wania towarów, meble kuchenne na wymiar, meble do eks-
pozycji produktów w punktach sprzedaży, wózki meblowe.

(210) 467460 (220) 2017 02 10
(731) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GRAVIFER
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, kremy, pasty, dezodoranty, 
antyperspiranty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia, 
preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, środki do czyszczenia 
zębów, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, prepa-
raty do opalania, kosmetyczne preparaty do odchudzania, 
maseczki kosmetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki 
eteryczne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, środki sanitarne, środki czyszczące, 
5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy 
do celów leczniczych, minerały do celów leczniczych, mine-
ralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczni-
czych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety 
do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do ce-
lów leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła leczni-
cze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty biobójcze, 
produkty biologiczne do celów medycznych, szczepionki, 
surowice, produkty krwiopochodne do celów medycznych, 
produkty biotechnologiczne do celów medycznych, ma-
teriały do leczenia zębów, żywność dla niemowląt, plastry 
do celów medycznych, materiały opatrunkowe, środki sa-
nitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty 
weterynaryjne, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, 
herbicydy, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk me-
dycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.

(210) 467461 (220) 2017 02 10
(731) MAREL-ORZECHOWSKA EDYTA, ORZECHOWSKI 

JAROSŁAW PUCCINI EYEWEAR SPÓŁKA CYWILNA, 
Warszawa

(540) PUCCINI BAMBINI
(510), (511) 9 narzędzia i przyrządy optyczne, okulary, oku-
lary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, okulary ochronne 
do uprawiania sportu, gogle sportowe, oprawy do okularów, 
etui do okularów, soczewki do okularów, soczewki kontakto-
we, akcesoria do okularów zawarte w tej klasie.

(210) 467465 (220) 2017 02 10
(731) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) VENIL
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, kremy, pasty, dezodoranty, 
antyperspiranty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia, 
preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, środki do czyszczenia 
zębów, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, prepa-
raty do opalania, kosmetyczne preparaty do odchudzania, 
maseczki kosmetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki 
eteryczne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, środki sanitarne, środki czyszczące, 
5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy 
do celów leczniczych, minerały do celów leczniczych, mine-
ralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczni-
czych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety 
do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do ce-
lów leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła leczni-
cze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty biobójcze, 

produkty biologiczne do celów medycznych, szczepionki, 
surowice, produkty krwiopochodne do celów medycznych, 
produkty biotechnologiczne do celów medycznych, ma-
teriały do leczenia zębów, żywność dla niemowląt, plastry 
do celów medycznych, materiały opatrunkowe, środki sa-
nitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty 
weterynaryjne, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, 
herbicydy, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk me-
dycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.

(210) 467481 (220) 2017 02 13
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) NEBITOR
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne: 
środki sanitarne do celów medycznych, substancje diete-
tyczne do celów leczniczych.

(210) 467505 (220) 2017 02 13
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KRAINA MIĘS

(531) 25.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, wędliny, ekstrakty mięsne, drób.

(210) 467507 (220) 2017 02 13
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KRAINA MIĘS ZAWSZE ŚWIEŻE

(531) 25.01.01, 14.07.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, wędliny, ekstrakty mięsne, drób.

(210) 467509 (220) 2017 02 13
(731) RACHOŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubartów
(540) KRAKERNICZKI
(510), (511) 30 mąka spożywcza, wyroby na bazie mąki 
spożywczej i preparatów zbożowych, wyroby piekarnicze, 
ciastkarskie i cukiernicze: andruty, wafle tortowe, wafle suche 
i przekładane, wafle ryżowe, paluszki waflowe, rurki i rożki 
waflowe, waflowe torty i torciki, bułeczki słodkie, bułki, chleb, 
krakersy, rogale, spody do pizzy, suchary, babki, biszkopty, 
ciasta, ciastka, ciasto na ciastka, gofry, herbatniki, makowce, 
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pączki, pieczywo cukiernicze, pierniki, rogaliki, serniki, szar-
lotki, torciki, torty, makarony, spaghetti, kasze spożywcze, 
płatki kukurydziane, płatki zbożowe, ryż.

(210) 467511 (220) 2017 02 13
(731) RACHOŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubartów
(540) Rachoń 1978

(531) 05.07.02, 27.05.01, 27.07.01, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.16, 
26.01.18, 29.01.04

(510), (511) 30 mąka spożywcza, wyroby na bazie mąki 
spożywczej i preparatów zbożowych, wyroby piekarnicze, 
ciastkarskie i cukiernicze: andruty, wafle tortowe, wafle suche 
i przekładane, wafle ryżowe, paluszki waflowe, rurki i rożki 
waflowe, waflowe torty i torciki, bułeczki słodkie, bułki, chleb, 
krakersy, rogale, spody do pizzy, suchary, babki, biszkopty, 
ciasta, ciastka, ciasto na ciastka, gofry, herbatniki, makowce, 
pączki, pieczywo cukiernicze, pierniki, rogaliki, serniki, szar-
lotki, torciki, torty, makarony, spaghetti, kasze spożywcze, 
płatki kukurydziane, płatki zbożowe, ryż, 35 usługi importo-
wo - eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz 
firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprze-
daży w hurtowniach, sklepach, cukierniach oraz za pośred-
nictwem strony internetowej następujących towarów: pie-
czywo, wyroby piekarnicze, ciastkarskie, cukiernicze: andruty, 
wafle tortowe, wafle suche i przekładane, wafle ryżowe, pa-
luszki waflowe, rurki i rożki waflowe, waflowe torty i torciki, 
bułki, chleb, krakersy, rogale, spody do pizzy, suchary, babki, 
biszkopty, ciasta, ciastka, ciasto na ciastka, gofry, herbatniki, 
makowce, pączki, pieczywo cukiernicze, pierniki, rogaliki, 
serniki, szarlotki, torciki, torty, makarony, spaghetti, kasze 
spożywcze, płatki kukurydziane, płatki zbożowe, ryż, karmy 
i pasze dla zwierząt, usługi w zakresie marketingu i prezenta-
cji, usługi reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, 
próbek i wzorów wyrobów, organizacja i obsługa wystaw 
i targów w celach handlowych i reklamowych, doradztwo 
i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej.

(210) 467512 (220) 2017 02 13
(731) RACHOŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubartów
(540) RACHOŃ
(510), (511) 30 mąka spożywcza, wyroby na bazie mąki 
spożywczej i preparatów zbożowych, wyroby piekarnicze, 
ciastkarskie i cukiernicze: andruty, wafle tortowe, wafle suche 
i przekładane, wafle ryżowe, paluszki waflowe, rurki i rożki 
waflowe, waflowe torty i torciki, bułeczki słodkie, bułki, chleb, 
krakersy, rogale, spody do pizzy, suchary, babki, biszkopty, 
ciasta, ciastka, ciasto na ciastka, gofry, herbatniki, makowce, 
pączki, pieczywo cukiernicze, pierniki, rogaliki, serniki, szar-
lotki, torciki, torty, makarony, spaghetti, kasze spożywcze, 
płatki kukurydziane, płatki zbożowe, ryż, 35 usługi importo-
wo - eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz 
firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprze-

daży w hurtowniach, sklepach, cukierniach oraz za pośred-
nictwem strony internetowej następujących towarów: pie-
czywo, wyroby piekarnicze, ciastkarskie, cukiernicze: andruty, 
wafle tortowe, wafle suche i przekładane, wafle ryżowe, pa-
luszki waflowe, rurki i rożki waflowe, waflowe torty i torciki, 
bułki, chleb, krakersy, rogale, spody do pizzy, suchary, babki, 
biszkopty, ciasta, ciastka, ciasto na ciastka, gofry, herbatniki, 
makowce, pączki, pieczywo cukiernicze, pierniki, rogaliki, 
serniki, szarlotki, torciki, torty, makarony, spaghetti, kasze 
spożywcze, płatki kukurydziane, płatki zbożowe, ryż, karmy 
i pasze dla zwierząt, usługi w zakresie marketingu i prezenta-
cji, usługi reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, 
próbek i wzorów wyrobów, organizacja i obsługa wystaw 
i targów w celach handlowych i reklamowych, doradztwo 
i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej.

(210) 467513 (220) 2017 02 13
(731) RACHOŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubartów
(540) Krasnal

(531) 03.07.16, 03.07.21, 03.13.01, 05.05.18, 05.05.20, 05.05.21, 
05.07.02, 02.01.01, 02.01.07, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.14, 
26.01.15, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 30 mąka spożywcza, wyroby na bazie mąki 
spożywczej i preparatów zbożowych, wyroby piekarnicze, 
ciastkarskie i cukiernicze: andruty, wafle tortowe, wafle suche 
i przekładane, wafle ryżowe, paluszki waflowe, rurki i rożki 
waflowe, waflowe torty i torciki, bułeczki słodkie, bułki, chleb, 
krakersy, rogale, spody do pizzy, suchary, babki, biszkopty, 
ciasta, ciastka, ciasto na ciastka, gofry, herbatniki, makowce, 
pączki, pieczywo cukiernicze, pierniki, rogaliki, serniki, szar-
lotki, torciki, torty, makarony, spaghetti, kasze spożywcze, 
płatki kukurydziane, płatki zbożowe, ryż.

(210) 467535 (220) 2017 02 13
(731) KACHNYI IGOR, Kraków
(540) Kawiarnia Selfie
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, kafeterie, obsługa ga-
stronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, restauracje samoobsługowe, usługi barowe, usługi 
restauracyjne.

(210) 467537 (220) 2017 02 13
(731) KACHNYI IGOR, Kraków
(540) Selfie Cafe
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, kafeterie, obsługa ga-
stronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, restauracje samoobsługowe, usługi barowe, usługi 
restauracyjne.
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(210) 467538 (220) 2017 02 13
(731) KACHNYI IGOR, Kraków
(540) Blogger Cafe
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, kafeterie, obsługa ga-
stronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, restauracje samoobsługowe, usługi barowe, usługi 
restauracyjne.

(210) 467539 (220) 2017 02 13
(731) KACHNYI IGOR, Kraków
(540) Kawiarnia Blogger
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, kafeterie, obsługa ga-
stronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, restauracje samoobsługowe, usługi barowe, usługi 
restauracyjne.

(210) 467576 (220) 2017 02 14
(731) WYSOCKI DANIEL, Nakło nad Notecią
(540) e ecomax Czyste z zasady

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej za pośrednic-
twem sieci Internet w związku z systemami centralnego od-
kurzania, akcesoriami do odkurzaczy centralnych, kratkami 
trawnikowymi i żwirowymi, obrzeżami trawnikowymi i na-
wierzchniami żwirowymi.

(210) 467585 (220) 2017 02 14
(731) BIZON INT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tomice
(540) BizeA

(531) 03.04.04, 26.01.03, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 kleje przemysłowe, 6 metalowe elementy 
mocujące - zszywki, sztyfty, spinki, gwoździe, 7 narzędzia 
mocujące z napędem pneumatycznym, spalinowym (ga-
zowym) i elektrycznym - gwoździarki, zszywacze, spinacze, 
sztyfciarki, wkrętarki, wiertarki, pistolety do klejów termoto-
pliwych, maszyny i urządzenia do automatycznego monta-
żu wyrobów za pomocą gwoździarek, sztyfciarek, zszywa-
czy, spinaczy (maszyny, których częściami/wyposażeniem 
są gwoździarki, sztyfciarki, zszywacze, spinacze), kompresory, 
8 narzędzia mocujące z napędem mechanicznym (ręczne) 
- zszywacze, sztyfciarki i spinacze, 42 działalność usługowa 
w zakresie doradztwa i wprowadzania nowych technologii 
złączeniowych.

(210) 467587 (220) 2017 02 14
(731) Teva Pharmaceutical Industries Ltd., JEROZOLIMA, IL
(540) ESOMEPRASOL TEVA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne przeznaczone do le-
czenia zgagi i bólu brzucha.

(210) 467588 (220) 2017 02 14
(731) Teva Pharmaceutical Industries Ltd., JEROZOLIMA, IL
(540) TEVASEN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne przeznaczone do re-
gulacji snu.

(210) 467590 (220) 2017 02 14
(731) PW INTERNATIONAL LIMITED, Nikozja, CY
(540) pink woman Forever Teen

(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 25 ubrania, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi 
sprzedaży detalicznej odzieży, obuwia, nakryć głowy.

(210) 467603 (220) 2017 02 15
(731) KAWECKI PIOTR, Radom
(540) ITBoom
(510), (511) 42 usługi konsultingowe i wdrożeniowe w ob-
szarze systemów wspierających zarządzanie relacjami 
z klientami - Customer Relationship Management (CRM) 
oraz wspierających biznes, usługi doradcze, w szczególności 
projektowanie, tworzenie, wdrażanie i utrzymywanie opro-
gramowania komputerowego, doradztwo w zakresie tech-
nologii informatycznych, hosting systemów CRM i aplikacji 
biznesowych, wsparcie techniczne i biznesowe w zakresie 
systemów informatycznych.

(210) 467618 (220) 2017 02 15
(731) GALDA-BORECKA SABINA BEAUTY SYSTEMS, 

Bieńkowice
(540) laserowe love

(531) 02.09.01, 27.03.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodar-
czej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biuro-
we, handel i sprzedaż detaliczna, hurtowa oraz przez Internet 
urządzeń laserowych, kosmetycznych i medycznych oraz ma-
teriałów sanitarnych i kosmetyków, 41 nauczanie, kształcenie, 
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, kształcenie prak-
tyczne (pokazy), organizowanie i prowadzenie szkoleń, kongre-
sów, warsztatów, zjazdów, sympozjów i seminariów, poradnic-
two zawodowe - porady w zakresie edukacji lub kształcenia, 
44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie 
higieny i urody dla ludzi i dla zwierząt, usługi związane z rol-
nictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, chirurgia plastyczna, 
fizjoterapia, fizykoterapia, sauny, manicure, masaż, usługi klinik 
medycznych, opieka zdrowotna, pielęgniarska i medyczna, 
salony piękności, salony fryzjerskie, solaria, tatuowanie, usługi 
terapeutyczne, wypożyczanie sprzętu medycznego, urządzeń 
sanitarnych, laserowych i kosmetycznych, zabiegi laseroterapii 
medycznej i kosmetycznej.
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(210) 467629 (220) 2017 02 15
(731) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) TRANSBUPREMAX
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne, preparaty chemiczno - farma-
ceutyczne, leki dla ludzi, leki pomocnicze wspierające, leki 
w płynie, leki wzmacniające, preparaty witaminowe, dodatki 
odżywcze do celów leczniczych, dodatki mineralne do żyw-
ności, wody mineralne do celów leczniczych, sole wód mi-
neralnych do celów leczniczych, żywność dietetyczna dla 
celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane dla 
celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane 
dla celów medycznych, napoje lecznicze, preparaty balsa-
miczne aromatyczne do celów leczniczych, środki zmniej-
szające apetyt dla celów medycznych, środki bakteriobójcze, 
środki do leczenia oparzeń, środki przeciwbólowe, środki 
przeciw migrenie.

(210) 467630 (220) 2017 02 15
(731) BETACOM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) BLUER. Cloud Partner

(531) 24.17.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 dyski obliczeniowe, urządzenia do przetwarza-
nia danych, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, pamię-
ci komputerowe, komputery, urządzenia zdalnego sterowa-
nia, telefoniczne urządzenia nadawcze, dyski magnetyczne, 
klawiatury komputerowe, programy sterujące komputero-
we, nagrane, sprzęt peryferyjny do komputerów, programy 
komputerowe nagrane, interfejsy komputerowe, stacje taśm 
magnetycznych dla komputerów, mikroprocesory, monitory 
[sprzęt komputerowy], monitory [programy komputerowe], 
myszy [sprzęt do przetwarzania danych], optyczne nośniki 
danych, dyski optyczne, czytniki [sprzęt do przetwarzania 
danych], komputery przenośne [podręczne], publikacje elek-
troniczne, do pobrania, programy komputerowe [oprogra-
mowanie do pobrania], pamięci zewnętrzne USB, aplikacje 
komputerowe do pobrania, tablety, sprzęt komputerowy, 
telefony komórkowe, 35 doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, komputerowe zarządzanie plikami, komputerowe 
bazy danych (pozyskiwanie danych do -), systematyzacja 
danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie 
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, out-
sourcing [doradztwo biznesowe], statystyczne zestawienia, 
optymalizacja stron internetowych, 37 instalowanie, konser-
wacja i naprawa sprzętu komputerowego, 38 przesyłanie wia-
domości, łączność poprzez terminale komputerowe, wspo-
magane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, 
poczta elektroniczna, wypożyczanie urządzeń do przesyła-
nia wiadomości, komunikacja za pośrednictwem sieci świa-
tłowodowych, wypożyczanie modemów, wynajem sprzętu 
telekomunikacyjnego, wypożyczanie telefonów, oferowanie 
połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią kompu-
terową, usługi trasowania i podłączania do sieci telekomu-
nikacyjnej, usługi telekonferencyjne, zapewnianie dostępu 
do globalnych sieci komputerowych, wynajmowanie czasu 
dostępu do globalnych sieci komputerowych, przydzielanie 
kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z tele-
zakupami, zapewnianie dostępu do baz danych, transmisja 
plików cyfrowych, nadawanie bezprzewodowe, usługi w za-
kresie wideokonferencji, 42 opracowywanie projektów tech-
nicznych, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, pro-

gramowanie komputerów, projektowanie oprogramowania 
komputerowego, aktualizowanie oprogramowania kompu-
terowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy 
sprzętu komputerowego, wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, 
konserwacja oprogramowania komputerowego, analizy 
systemów komputerowych, projektowanie systemów kom-
puterowych, powielanie programów komputerowych, kon-
wersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, hosting stron internetowych, instalacja oprogramo-
wania komputerowego, konwersja programów komputero-
wych i danych, inna niż konwersja fizyczna, doradztwo w za-
kresie oprogramowania komputerowego, wynajmowanie 
serwerów www, usługi w zakresie ochrony antywirusowej 
komputerów, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, 
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu 
zdalnego, doradztwo w zakresie projektowania stron interne-
towych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi konsul-
tacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, hosting ser-
werów, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją 
użytkownika, przechowywanie danych elektronicznych, do-
starczanie informacji o technologii komputerowej i progra-
mowaniu za pośrednictwem strony internetowej, chmura 
obliczeniowa, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie 
informatyki, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usłu-
gi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi 
doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, do-
radztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, mo-
nitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania 
awarii, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opar-
tych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi 
informatyczne], doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa in-
ternetowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa da-
nych, usługi szyfrowania danych, monitorowanie systemów 
komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego 
dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, elektronicz-
ne monitorowanie identyfikujących informacji w celu wykry-
wania kradzieży tożsamości w Internecie.

(210) 467632 (220) 2017 02 15
(731) BETACOM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) gufo

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania danych, urzą-
dzenia do komunikacji wewnętrznej, pamięci komputero-
we, mikrofony, komputery, urządzenia do nauczania, urzą-
dzenia do transmisji dźwięku, urządzenia do rejestrowania 
dźwięku, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia 
telewizyjne, urządzenia zdalnego sterowania, telefoniczne 
urządzenia nadawcze, programy sterujące komputerowe, 
nagrane, programy komputerowe nagrane, interfejsy kom-
puterowe, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, 
mikroprocesory, monitory [sprzęt komputerowy], monitory 
[programy komputerowe], myszy [sprzęt do przetwarzania 
danych], dyski optyczne, czytniki [sprzęt do przetwarzania 
danych], elektroniczne terminarze osobiste, publikacje elek-
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troniczne, do pobrania, programy komputerowe [oprogra-
mowanie do pobrania], aplikacje komputerowe do pobrania, 
tablety, sprzęt komputerowy, telefony komórkowe, okulary 
inteligentne, zegarki inteligentne, 35 doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem, doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych 
do -), systematyzacja danych w komputerowych bazach da-
nych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych 
dla osób trzecich, outsourcing [doradztwo biznesowe], sta-
tystyczne zestawienia, optymalizacja stron internetowych, 
37 instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputero-
wego, 38 przesyłanie wiadomości, łączność poprzez termi-
nale komputerowe, wspomagane komputerowo przesyłanie 
wiadomości i obrazów, poczta elektroniczna, wypożyczanie 
urządzeń do przesyłania wiadomości, komunikacja za po-
średnictwem sieci światłowodowych, wynajem sprzętu tele-
komunikacyjnego, wypożyczanie telefonów, oferowanie po-
łączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, 
usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, 
usługi telekonferencyjne, zapewnianie dostępu do global-
nych sieci komputerowych, wynajmowanie czasu dostępu 
do globalnych sieci komputerowych, przydzielanie kanałów 
telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, 
zapewnianie dostępu do baz danych, transmisja plików cy-
frowych, nadawanie bezprzewodowe, usługi w zakresie wi-
deokonferencji, 42 opracowywanie projektów technicznych, 
programowanie komputerów, projektowanie oprogramo-
wania komputerowego, aktualizowanie oprogramowania 
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i roz-
budowy sprzętu komputerowego, wypożyczanie oprogra-
mowania komputerowego, odzyskiwanie danych kompu-
terowych, konserwacja oprogramowania komputerowego, 
analizy systemów komputerowych, projektowanie syste-
mów komputerowych, powielanie programów kompute-
rowych, konwersja danych lub dokumentów na formę elek-
troniczną, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich, hosting stron internetowych, instalacja 
oprogramowania komputerowego, konwersja programów 
komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, do-
radztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
wynajmowanie serwerów www, usługi w zakresie ochrony 
antywirusowej komputerów, udostępnienie wyszukiwarek 
internetowych, digitalizacja dokumentów [skanowanie], mo-
nitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu 
zdalnego, doradztwo w zakresie projektowania stron interne-
towych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi konsul-
tacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, hosting ser-
werów, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją 
użytkownika, przechowywanie danych elektronicznych, 
dostarczanie informacji o technologii komputerowej i pro-
gramowaniu za pośrednictwem strony internetowej, chmura 
obliczeniowa, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie 
informatyki, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usłu-
gi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usłu-
gi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, 
doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, 
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykry-
wania awarii, tworzenie i projektowanie indeksów informacji 
opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usłu-
gi informatyczne], doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa 
internetowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa da-
nych, usługi szyfrowania danych, monitorowanie systemów 
komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego 
dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, elektroniczne 
monitorowanie identyfikujących informacji w celu wykrywa-
nia kradzieży tożsamości w Internecie.

(210) 467633 (220) 2017 02 15
(731) CIECH SARZYNA SPÓŁKA AKCYJNA, Nowa Sarzyna
(540) ziemovit duo active
(510), (511) 1 produkty chemiczne dla przemysłu, rolnic-
twa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie 
surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, regulatory 
wzrostu roślin, nawozy, 5 herbicydy, fungicydy, pestycydy, 
biocydy, insektycydy, środki do zwalczania robactwa.

(210) 467642 (220) 2017 02 15
(731) FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH, Warszawa
(540) UZDROWISKO KRASNOBRÓD

(531) 06.07.11, 07.01.03, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 41 obsługa urządzeń sportowych, obsługa pól 
golfowych, wynajmowanie kortów tenisowych, wypoży-
czanie sprzętu sportowego, organizowanie rekreacji i wypo-
czynku w: parku wodnym, saunach, parku SPA, na kortach 
tenisowych, obsługa przyjęć okazjonalnych, konferencji, 
szkoleń, imprez kulturowo - rozrywkowych, usługi w zakresie 
rekreacji poprzez kulturę fizyczną związane z poprawieniem 
kondycji i zdrowia takie jak zajęcia fitness, aerobic, nordic 
walking, przejażdżki rowerowe, usługi z zakresu poprawiania 
kondycji fizycznej, parki rozrywki, organizowanie i prowadze-
nie konferencji, seminariów, sympozjów, 43 pensjonaty, re-
stauracje, bary szybkiej obsługi, hotele, motele, usługi w za-
kresie pielęgnacji zdrowia i urody, zabiegi pielęgnacji ciała 
takie jak manicure i pedicure, zabiegi masażu, kosmetyczne 
usługi związane z wykonywaniem medycznych zabiegów 
rehabilitacyjnych oraz relaksacyjnych, prowadzenie gabine-
tów lekarskich i rehabilitacyjnych, sanatoriów.

(210) 467652 (220) 2017 02 15
(731) SKROBOTOWICZ KAROLINA, Wrocław
(540) CAROBOTO
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w sklepach stacjonarnych 
i przez sieć Internet wyrobów i wyrobów personalizowanych: 
różnorodne wyroby tekstylne, torby na zabawki, torby dam-
skie, torby plażowe, torby zakupowe, artykuły wyposażenia 
mieszkań i kuchni, fartuchy kuchenne, saszetki do noszenia 
w torbie na drobne rzeczy, kosmetyczki, ręczniki, pościel, 
poduszki, torby na buty, torby podróżne, torby fitness, tor-
by sportowe, odzież, obrazy, artykuły dekoracyjne, pokrow-
ce na urządzenia elektroniczne, breloczki, kubki, długopisy, 
maty dla dzieci do zabawy, zabawki, artykuły papiernicze, 
chusteczki do nosa, serwetki.
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(210) 467654 (220) 2017 02 15
(731) FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH, Warszawa
(540) KRASNOBRÓD ZDRÓJ

(531) 07.01.03, 06.07.25, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane, 
bezalkoholowe napoje na bazie wody mineralnej, 39 dystry-
bucja wody, wód i napoi.

(210) 467655 (220) 2017 02 16
(731) MATUSZEWSKI ALEKSANDER VOLIN, Bielawy
(540) VOLIN

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, kostiumy kąpielowe, kąpielówki, 
ubiory plażowe, nakrycia głowy, 40 usługi krawieckie, usługi 
w zakresie szycia wyrobów.

(210) 467658 (220) 2017 02 16
(731) Materion Brush Inc., Mayfield Heights, US
(540) MOLDMAX
(510), (511) 6 płyty, drągi, pręty, rury ze stopu miedziowo-
berylowego i obrobione maszynowo komponenty z tych 
form.

(210) 467659 (220) 2017 02 16
(731) BRANDS LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) LULU CRAFT BEER
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, napoje orzeźwiające, 
drinki na bazie piwa, lemoniada, soki.

(210) 467683 (220) 2017 02 16
(731) GRAMZA DARIUSZ LODY Z GOŚCIŃCA, Poznań
(540) lody z gościńca
(510), (511) 30 wytwarzanie lodów, 35 sprzedaż lodów.

(210) 467705 (220) 2017 02 16
(731) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA, 

Zielonka

(540) Głowica odłamkowo-burząca GO-1 HE IR
(510), (511) 13 głowice odłamkowo-burzące zaelaboro-
wane materiałem wybuchowym, jako amunicja, przezna-
czone do zamontowania na dronach, 35 sprzedaż głowic 
odłamkowo-burzących przeznaczonych do zamontowania 
na dronach, 37 naprawa i konserwacja głowic odłamkowo-
burzących przeznaczonych do zamontowania na dronach, 
41 organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie głowic 
odłamkowo-burzących przeznaczonych do zamontowa-
nia na dronach, kształcenie praktyczne poprzez pokazy 
w zakresie głowic odłamkowo-burzących przeznaczonych 
do zamontowania na dronach, 42 badania naukowe z zasto-
sowaniem głowic odłamkowo-burzących przeznaczonych 
do zamontowania na dronach, badania techniczne z zasto-
sowaniem głowic odłamkowo-burzących przeznaczonych 
do zamontowania na dronach.

(210) 467706 (220) 2017 02 16
(731) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA, 

Zielonka
(540) Głowica odłamkowo-burząca GO-1 HE
(510), (511) 13 głowice odłamkowo-burzące zaelaboro-
wane materiałem wybuchowym, jako amunicja, przezna-
czone do zamontowania na dronach, 35 sprzedaż głowic 
odłamkowo-burzących przeznaczonych do zamontowania 
na dronach, 37 naprawa i konserwacja głowic odłamkowo-
burzących przeznaczonych do zamontowania na dronach, 
41 organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie głowic 
odłamkowo-burzących przeznaczonych do zamontowa-
nia na dronach, kształcenie praktyczne poprzez pokazy 
w zakresie głowic odłamkowo-burzących przeznaczonych 
do zamontowania na dronach, 42 badania naukowe z zasto-
sowaniem głowic odłamkowo-burzących przeznaczonych 
do zamontowania na dronach, badania techniczne z zasto-
sowaniem głowic odłamkowo-burzących przeznaczonych 
do zamontowania na dronach.

(210) 467707 (220) 2017 02 16
(731) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA, 

Zielonka
(540) Głowica termobaryczna GTB-1 FAE
(510), (511) 13 głowice termobaryczne zaelaborowane 
materiałem wybuchowym, jako amunicja, przeznaczone 
do zamontowania na dronach, 35 sprzedaż głowic termo-
barycznych przeznaczonych do zamontowania na dronach, 
37 naprawa i konserwacja głowic termobarycznych przezna-
czonych do zamontowania na dronach, 41 organizowanie 
i prowadzenie szkoleń w zakresie głowic termobarycznyc 
przeznaczonych do zamontowania na dronach, kształcenie 
praktyczne poprzez pokazy w zakresie głowic termobarycz-
nych przeznaczonych do zamontowania na dronach, 42 ba-
dania naukowe z zastosowaniem głowic termobarycznych 
przeznaczonych do zamontowania na dronach, badania 
techniczne z zastosowaniem głowic termobarycznych prze-
znaczonych do zamontowania na dronach.

(210) 467709 (220) 2017 02 16
(731) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA, 

Zielonka
(540) Głowica termobaryczna GTB-1 FAE IR
(510), (511) 13 głowice termobaryczne zaelaborowane 
materiałem wybuchowym, jako amunicja, przeznaczone 
do zamontowania na dronach, 35 sprzedaż głowic termo-
barycznych przeznaczonych do zamontowania na dronach, 
37 naprawa i konserwacja głowic termobarycznych przezna-
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czonych do zamontowania na dronach, 41 organizowanie 
i prowadzenie szkoleń w zakresie głowic termobarycznych 
przeznaczonych do zamontowania na dronach, kształcenie 
praktyczne poprzez pokazy w zakresie głowic termobarycz-
nych przeznaczonych do zamontowania na dronach, 42 ba-
dania naukowe z zastosowaniem głowic termobarycznych 
przeznaczonych do zamontowania na dronach, badania 
techniczne z zastosowaniem głowic termobarycznych prze-
znaczonych do zamontowania na dronach.

(210) 467714 (220) 2017 02 16
(731) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA, 

Zielonka
(540) Głowica odłamkowo-burząca GO-2 HE
(510), (511) 13 głowice odłamkowo-burzące zaelaboro-
wane materiałem wybuchowym, jako amunicja, przezna-
czone do zamontowania na dronach, 35 sprzedaż głowic 
odłamkowo-burzących przeznaczonych do zamontowania 
na dronach, 37 naprawa i konserwacja głowic odłamkowo-
burzących przeznaczonych do zamontowania na dronach, 
41 organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie głowic 
odłamkowo-burzących przeznaczonych do zamontowa-
nia na dronach, kształcenie praktyczne poprzez pokazy 
w zakresie głowic odłamkowo-burzących przeznaczonych 
do zamontowania na dronach, 42 badania naukowe z zasto-
sowaniem głowic odłamkowo-burzących przeznaczonych 
do zamontowania na dronach, badania techniczne z zasto-
sowaniem głowic odłamkowo-burzących przeznaczonych 
do zamontowania na dronach.

(210) 467720 (220) 2017 02 17
(731) KĄDZIELA MAGDALENA, Pruszków
(540) PAKU BOX

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 16 papier, papier falisty, tektura, tektura falista 
i wyroby z tych materiałów do pakowania: pudełka, pudła 
klapowe i fasonowe, formatki, kątowniki ochronne, narożniki, 
koszyki, pojemniki, przekładki, skrzynki, tacki, torby, torebki, 
woreczki, rożki do pakowania, opakowania do butelek, torby 
na śmieci, wyroby z tektury w technologii plastra miodu: pa-
lety ładunkowe, skrzynio - palety, przekładki i taśmy przekład-
kowe, wypełnienia, wyposażenie pudeł: kratownice, wkładki, 
obwoluty i przekładki, rury tekturowe, wyroby z papieru i/lub 
tektury: papier makulaturowy, papier do pakowania: parafi-
nowany, pergaminowy, srebrny, ręczniki papierowe, serwetki 
papierowe toaletowe, papierowe artykuły piśmienne, druki, 
foldery reklamowe, informatory, ulotki, plakietki i etykiety 
papierowe, taśmy papierowe, taśmy samoprzylepne do ce-
lów papierniczych, tapety, wyroby z tworzyw sztucznych 
do pakowania: pojemniki z tworzyw sztucznych, wytłoczki 
na owoce, folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami po-
wietrza do pakowania lub zabezpieczania w transporcie.

(210) 467756 (220) 2017 02 17
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) hotelservice Parkiety VC 576

(531) 07.03.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, 
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i pre-
paraty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), 
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szoro-
wania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, 
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzę-
tów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki 
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypośli-
zgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, prepara-
ty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące 
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, 
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, pre-
paraty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia 
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do od-
tłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, 
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania 
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiega-
jące osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty 
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki 
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, prepa-
raty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do sa-
mochodów, szampony samochodowe, preparaty do czysz-
czenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty 
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki 
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, pre-
paraty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dy-
wanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów 
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez 
składników dezynfekujących.

(210) 467760 (220) 2017 02 17
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) VC 536
(510), (511) 5 środki odkażające, środki dezynfekujące 
na użytek domowy, dla celów higienicznych bądź sanitar-
nych, preparaty antybakteryjne, antyseptyki, środki bakterio-
bójcze, środki zwalczające pasożyty, preparaty do niszczenia 
robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy, algicydy, in-
sektycydy, pestycydy, środki odstraszające owady, toaletowe 
środki sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory 
odkażające do wycierania powierzchni, preparaty i substan-
cje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze 
zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze 
do toalet.
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(210) 467761 (220) 2017 02 17
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) hotelservice Dezynfekcja N VC 550 N

(531) 07.03.01, 07.03.06, 16.01.04, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, my-
dła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki 
i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), 
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szoro-
wania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, 
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia 
sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, 
środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, 
antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, 
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty kon-
serwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów 
domowych, preparaty do polerowania, środki do nada-
wania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty 
do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa do-
mowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane 
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, 
preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów do-
mowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, 
rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów 
kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanali-
zacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekar-
ników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony 
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, pre-
paraty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamia-
cze, zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty 
do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania 
do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produk-
ty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, 
wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników 
dezynfekujących, 5 środki odkażające, środki dezynfeku-
jące na użytek domowy, dla celów higienicznych bądź 
sanitarnych, preparaty antybakteryjne, antyseptyki, środ-
ki bakteriobójcze, środki zwalczające pasożyty, preparaty 
do niszczenia robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy, 
algicydy, insektycydy, pestycydy, środki odstraszające owa-
dy, toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów me-
dycznych, roztwory odkażające do wycierania powierzchni, 
preparaty i substancje do odświeżania i oczyszczania po-
wietrza, odświeżacze zapachu do tkanin, dywanów i po-
mieszczeń, odświeżacze do toalet.

(210) 467762 (220) 2017 02 17
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) GASTRO-GRILL VC 643

(531) 12.01.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, 
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i pre-
paraty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), 
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szoro-
wania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, 
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzę-
tów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki 
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypośli-
zgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, prepara-
ty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące 
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, 
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, pre-
paraty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia 
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do od-
tłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, 
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania 
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiega-
jące osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty 
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki 
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, prepa-
raty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do sa-
mochodów, szampony samochodowe, preparaty do czysz-
czenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty 
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki 
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, pre-
paraty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dy-
wanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów 
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez 
składników dezynfekujących.

(210) 467763 (220) 2017 02 17
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) VC 537
(510), (511) 5 środki odkażające, środki dezynfekujące 
na użytek domowy, dla celów higienicznych bądź sanitar-
nych, preparaty antybakteryjne, antyseptyki, środki bakterio-
bójcze, środki zwalczające pasożyty, preparaty do niszczenia 
robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy, algicydy, in-
sektycydy, pestycydy, środki odstraszające owady, toaletowe 
środki sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory 
odkażające do wycierania powierzchni, preparaty i substan-
cje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze 
zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze 
do toalet.
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(210) 467764 (220) 2017 02 17
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) hotelservice Dezynfekcja VC 550 K

(531) 07.03.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, my-
dła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki 
i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), 
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szoro-
wania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, 
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia 
sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, 
środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, 
antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, 
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty kon-
serwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów 
domowych, preparaty do polerowania, środki do nada-
wania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty 
do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa do-
mowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane 
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, 
preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów do-
mowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, 
rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów 
kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanali-
zacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekar-
ników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony 
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, pre-
paraty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamia-
cze, zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty 
do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania 
do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produk-
ty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, 
wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników 
dezynfekujących, 5 środki odkażające, środki dezynfeku-
jące na użytek domowy, dla celów higienicznych bądź 
sanitarnych, preparaty antybakteryjne, antyseptyki, środ-
ki bakteriobójcze, środki zwalczające pasożyty, preparaty 
do niszczenia robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy, 
algicydy, insektycydy, pestycydy, środki odstraszające owa-
dy, toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów me-
dycznych, roztwory odkażające do wycierania powierzchni, 
preparaty i substancje do odświeżania i oczyszczania po-
wietrza, odświeżacze zapachu do tkanin, dywanów i po-
mieszczeń, odświeżacze do toalet.

(210) 467765 (220) 2017 02 17
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) VC 541
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, my-
dła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki 
i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), 
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szoro-
wania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, 
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia 
sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, 
środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, 
antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, 
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty kon-
serwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów 
domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania 
połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usu-
wania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, 
preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w proce-
sach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, prepara-
ty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, 
preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub 
zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanaliza-
cyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, 
zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, prepa-
raty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, 
preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwa-
nia pleśni,  preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze 
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, kroch-
mal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty 
czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapa-
chowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione 
towary z lub bez składników dezynfekujących, 5 środki od-
każające, środki dezynfekujące na użytek domowy, dla celów 
higienicznych bądź sanitarnych, preparaty antybakteryjne, 
antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki zwalczające pa-
sożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników, her-
bicydy, fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki 
odstraszające owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty 
do celów medycznych, roztwory odkażające do wycierania 
powierzchni, preparaty i substancje do odświeżania i oczysz-
czania powietrza, odświeżacze zapachu do tkanin, dywanów 
i pomieszczeń, odświeżacze do toalet.

(210) 467766 (220) 2017 02 17
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) hotelservice Meble VC 500

(531) 12.01.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, 
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i pre-
paraty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), 
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szoro-
wania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, 



47 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT16/2017

preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzę-
tów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki 
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypośli-
zgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, prepara-
ty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące 
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, 
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, pre-
paraty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia 
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do od-
tłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, 
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania 
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiega-
jące osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty 
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki 
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, prepa-
raty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do sa-
mochodów, szampony samochodowe, preparaty do czysz-
czenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty 
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki 
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, pre-
paraty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dy-
wanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów 
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez 
składników dezynfekujących.

(210) 467767 (220) 2017 02 17
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) VC 534
(510), (511) 5 środki odkażające, środki dezynfekujące 
na użytek domowy, dla celów higienicznych bądź sanitar-
nych, preparaty antybakteryjne, antyseptyki, środki bakterio-
bójcze, środki zwalczające pasożyty, preparaty do niszczenia 
robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy, algicydy, in-
sektycydy, pestycydy, środki odstraszające owady, toaletowe 
środki sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory 
odkażające do wycierania powierzchni, preparaty i substan-
cje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze 
zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze 
do toalet.

(210) 467817 (220) 2017 02 17
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) VC 520
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, 
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i pre-
paraty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), 
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szoro-
wania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, 
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzę-
tów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki 
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypośli-
zgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, prepara-
ty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące 
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, 
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, pre-
paraty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia 
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do od-
tłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, 
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania 
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiega-
jące osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty 

do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki 
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, prepa-
raty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do sa-
mochodów, szampony samochodowe, preparaty do czysz-
czenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty 
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki 
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, pre-
paraty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dy-
wanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów 
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez 
składników dezynfekujących.

(210) 467828 (220) 2017 02 19
(731) AZAMODA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) born2be

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież go-
towa, okrycia wierzchnie, męskie i damskie kurtki, płaszcze, 
spodnie i kamizelki, palta, kurtki wełniane lub futrzane z kap-
turem, kurtki sportowe, żakiety z dzianiny, żakiety pikowa-
ne, żakiety męskie, kamizelki, kamizelki do ochrony przed 
wiatrem, bolerka, swetry, pulowery, szorty, koszule, koszulki 
z krótkim rękawem, podkoszulki, spódnice, sukienki, suk-
nie wieczorowe, suknie ślubne, sukienki skórzane, spodnie, 
spodnie skórzane, spodnie sztruksowe, topy, marynarki, 
garnitury,  kombinezony, bielizna, rękawiczki, paski, paski 
do spodni, obuwie, obuwie dla dzieci, buty, półbuty, buty 
sznurowane, buty zimowe, obuwie sportowe, buty sporto-
we, obuwie gimnastyczne, obuwie do wspinaczki, obuwie 
na polowania, śniegowce, sandały, sandały drewniaki, pan-
tofle domowe, kapcie skórzane, czapki, czapki futrzane, be-
rety, nakrycia głowy, szale, szaliki, chusty, apaszki, kominiarki, 
rękawiczki, paski, paski do butów i obuwia, 35 sprzedaż de-
taliczna lub hurtowa odzieży, obuwia i nakryć głowy, usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, obuwia 
i nakryć głowy, marketing internetowy, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, reklama on-line za pośrednic-
twem sieci komputerowej, usługi pośrednictwa w handlu, 
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług.

(210) 467830 (220) 2017 02 17
(731) MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) carnalife

(531) 26.13.99, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 przyrządy i urządzenia naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne 
i dydaktyczne, urządzenia do nagrywania, transmisji lub 
odtwarzania dźwięku lub obrazów, aplikacje komputero-
we do pobrania, oprogramowanie komputerowe nagrane, 
oprogramowanie gier, audiowizualne urządzenia dydaktycz-
ne, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], dyski kompak-
towe [CD-ROM-y], dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, 
komputery, komputery przenośne [podręczne], maszyny sy-
mulujące, programy komputerowe [oprogramowanie do po-
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brania], programy komputerowe nagrane, programy ste-
rujące komputerowe, nagrane, optyczne nośniki danych, 
monitory [programy komputerowe], myszy [sprzęt do prze-
twarzania danych], napędy dysków do komputera, nośniki 
do rejestracji dźwięku, okulary 3D, okulary inteligentne, pa-
mięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, projektory, 
przenośne odtwarzacze multimedialne, sondy do celów na-
ukowo badawczych, sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyj-
ny do komputerów, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, 
urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia i sprzęt 
do ratownictwa, urządzenia monitorujące, elektryczne, 
35 sprzedaż oprogramowania komputerowego, pozyskiwa-
nie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja 
danych w komputerowych bazach danych, systematyzacja 
danych poprzez tworzenie komputerowych bazach danych, 
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych ba-
zach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie 
danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji 
w plikach komputowych dla osób trzecich, zarządzanie zbio-
rami informatycznymi, optymalizacja stron internetowych, 
optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, 
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za po-
średnictwem strony internetowej, agencje reklamowe, mar-
keting, telemarketing, public relations, agencje public rela-
tions, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, projektowanie 
materiałów reklamowych, obróbka tekstów, edycja tekstów, 
tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, publiko-
wanie sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, 
wynajmowanie nośników reklamowych, wynajem czasu re-
klamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowa-
nie reklamowej przestrzeni, wynajem bilbordów, dystrybu-
cja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych w postaci 
próbek, druków, prospektów, broszur, kolportaż próbek, roz-
lepianie plakatów reklamowych, reklama, reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowej, reklama online za pośrednic-
twem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, 
reklamy telewizyjne, radiowa reklama, bezpośrednia reklama 
pocztowa, reklama billboardowa, reklamy korespondencyj-
ne, przygotowywanie reklam prasowych, produkcja filmów 
reklamowych, zarządzanie programami refundacji w imieniu 
osób trzecich, administrowanie programami lojalności kon-
sumenta, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie 
dokumentów, fotokopiowanie, maszynopisanie, transkrypcja 
formy wiadomości i komunikatów, importowo-eksporto-
we agencje, usługi impresariów w działalności artystycznej, 
usługi modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, 
organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów, orga-
nizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamo-
wych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi 
w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów 
i usług dla innych przedsiębiorstw], agencje informacji han-
dlowej, badania biznesowe, outsourcing jako doradztwo biz-
nesowe, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, 
ekonomiczne prognozy, usługi porównywania cen, analizy 
kosztów, analizy rynkowe, usługi aukcyjne, handlowe wy-
ceny, 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 organizowa-
nia, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, 
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysło-
wymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, badania rynkowe, badania opinii publicznej, 
badania dotyczące działalności gospodarczej, 41 kształcenie 
praktyczne w formie pokazów, kursy korespondencyjne, na-
uczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadze-
nie konferencji, kolokwiów, kongresów, seminariów, sympo-
zjów, warsztatów, organizowanie konkursów edukacyjnych 
lub rozrywkowych, organizowanie widowisk jako impresa-
riat, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edu-
kacyjnych [rozrywka], informacja o edukacji, usługi naucza-
nia w zakresie oświaty, edukacja na wyższych uczelniach, 
edukacja w zakresie rozwoju kompetencji biznesowych, 
usługi trenerskie, komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji, publikowanie książek, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, 
udostępnianie publikacji elektronicznych nie do pobrania, 
innych niż teksty reklamowe, fotografia, fotoreportaże, mon-
taż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, produkcja 
filmów, innych niż reklamowe, produkcja programów ra-
diowych i telewizyjnych, redagowanie tekstów (innych niż 
teksty reklamowe), radiowe programy rozrywkowe, usługi 
pokazów filmowych, usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, 
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzę-
tu audio, wypożyczanie taśm wideo, udostępnianie filmów 
online nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie 
do pobrania] w Internecie, usługi w zakresie opracowania 
graficznego, inne niż do celów reklamowych, 44 usługi te-
lemedyczne, pomoc medyczna, usługi doradcze w zakresie 
zdrowia, usługi medyczne, porady medyczne dla osób nie-
pełnosprawnych, porady w zakresie farmakologii, wypoży-
czanie sprzętu medycznego, aromaterapia, usługi terapeu-
tyczne, usługi medycyny alternatywnej, chirurgia plastyczna, 
fizjoterapia, opieka paliatywna, opieka pielęgniarska, ośrodki 
zdrowia, placówki rekonwalescencji, usługi sanatoryjne, usłu-
gi kuracji uzdrowiskowych, sporządzanie leków recepturo-
wych przez farmaceutów, szpitale, świadczenie usług przez 
domy opieki nad starszymi ludźmi, terapia mowy, usługi den-
tystyczne, usługi klinik medycznych, usługi optyczne, usługi 
ortodontyczne, usługi psychologów, usługi związane z ban-
kami tkanek ludzkich, wypożyczanie instalacji sanitarnych.

(210) 467844 (220) 2017 02 20
(731) TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ, 

Warszawa
(540) TKKF

(531) 05.01.16, 05.01.99, 05.11.99, 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 28 amunicja do broni paintballowej [artykuły 
sportowe], artykuły gimnastyczne, automaty do gier hazar-
dowych, automaty do gier na monety, automaty do gier wi-
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deo, automaty do gry, balony, bandy stołów bilardowych, 
bańki mydlane [zabawki, baseny kąpielowe [zabawki, bąki 
[zabawki, bloki startowe [artykuły sportowe], bobsleje, body-
board, broń do szermierki, broń harpunowa [artykuły sporto-
we], broń paintballowa [artykuły sportowe], broń zabawkowa, 
butelki do karmienia lalek, buty łyżwiarskie z przymocowany-
mi łyżwami, choinki z materiałów syntetycznych, czujniki bra-
nia [sprzęt wędkarski], deski do paddleboardingu, deski 
do pływania, deski surfingowe, deski surfingowe, deskorolki, 
dętki do piłek do gry, domki dla lalek, drony (zabawki), dyski 
latające, dyski sportowe, dzwonki na choinkę, dżojstiki do gier 
wideo, ekrany maskujące [artykuły sportowe], ekspandery 
[ćwiczenia], figurki do zabawy, folie ochronne przystosowa-
ne do ekranów gier przenośnych, gra w domino, gra w kulki, 
gry planszowe, gry polegające na budowaniu, gry przenośne 
z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry 
z obręczami, grzechotki, gwizdki [wabiki] myśliwskie, haczyki 
wędkarskie, hantle, hulajnogi [zabawki], huśtawki, kalafonia 
używana przez sportowców, kalejdoskopy, kapiszony do pi-
stoletów [zabawki], kapiszony wybuchowe [zabawki], kapoki 
do pływania, karty do bingo, karty do gry, karuzele do weso-
łych miasteczek, kije do gier, kije do snookera, kije golfowe, 
kije hokejowe, klocki do zabawy [konstrukcyjne], koła do ru-
letki, kołowrotki wędkarskie, konfetti, konie na biegunach 
[zabawki], kontrolery do konsoli gier, końcówki do kijów bi-
lardowych, kości do gry, krawędzie nart, kreda do kijów bilar-
dowych, kręgle, kubki na kości do gry, kule bilardowe, lalki, 
latawce, lotki [gry], lotnie, łóżka dla lalek, łuki do strzelania, 
łyżworolki, łyżwy, madżong, marionetki, maski szermiercze, 
maski teatralne, maski zabawkowe, maski zabawkowe, masz-
ty do desek windsurfingowych, maszyny do ćwiczeń spraw-
nościowych, maszyny do rzucania piłek, maszyny i urządze-
nia do kręgli, matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umieszczone 
jedna w drugiej], misie pluszowe, modele będące zabawka-
mi, modele pojazdów w zmniejszonej skali, naciągi do rakiet, 
nagolenniki [artykuły sportowe], nakolanniki [artykuły spor-
towe], narty, narty skiboardowe, ochraniacze [części strojów 
sportowych], ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe], 
ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych 
i słodyczy], pachinko [japońska gra automatowa], pałeczki 
mażoretkowe, papierowe czapeczki na przyjęcia, paralotnie, 
pasy do pływania, pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły 
sportowe], pierścienie do rzucania [gry], piłki do gier, piłki 
do gier i zabaw, piniaty, plansze do gry w warcaby, płetwy 
do pływania, pneumatyczne pistolety [zabawki], podbieraki 
dla wędkarzy, pojazdy sterowane radiowo [zabawki], pokry-
cie ślizgów nart, proce [artykuły sportowe], przybory do łucz-
nictwa, przyrządy do naprawy darni na polu golfowym [akce-
soria golfowe], przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, 
przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, rakiety śnieżne, 
rękawice baseballowe, rękawice bokserskie, rękawice dla pał-
karzy [akcesoria do gier], rękawice do gier, rękawice do szer-
mierki, rękawice golfowe, rolki do stacjonarnych rowerów 
treningowych, rzut podkową [gry], rzutki strzelnicze [tarcze], 
rzutki, strzałki [gra], samochody do zabawy, sanki [artykuły 
sportowe], siatki do sportów, siatki na motyle, siatki tenisowe, 
skóra focza [pokrycia na narty], skrobaki do nart, smycze 
do desek surfingowych, spławiki wędkarskie, sprzęt do gier 
wideo, sprzęt wędkarski, stacjonarne rowery treningowe, 
sterowniki do zabawek, stójki do choinek, stoły bilardowe, 
stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żetonami, stoły 
do piłkarzyków, stoły do tenisa stołowego, strzelające za-
bawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, suspenso-
ria dla sportowców, szachownice, szachy, szpule do lataw-
ców, sztuczne przynęty wędkarskie, śmieszne gadżety 
na imprezy, tańce [bibeloty, podarki na przyjęcia], śnieg 
sztuczny na choinki, śnieżne kule, tarcze elektroniczne, tar-

cze strzelnicze, torby na kije golfowe, na kółkach lub bez, tor-
by na narty i deski surfingowe, torby na sprzęt do krykieta, 
trampoliny, trampoliny [artykuły sportowe], trapezy [uprząż] 
do desek windsurfingowych, tryktrak [gra], tyczki do upra-
wiania skoku o tyczce, ubranka dla lalek, uchwyty na świecz-
ki choinkowe, układanki [puzzle], uprząż wspinaczkowa, 
urządzenia do gier, urządzenia do sztuczek magicznych, 
urządzenia do wyrzucania piłek tenisowych, urządzenia 
do zaznaczania punktów w bilardzie, urządzenia pływackie 
do pływania, urządzenia zaciskowe [sprzęt do wspinaczki 
górskiej], wabiki do myślistwa lub rybołówstwa, warcaby, 
wąskie kajaki do surfski, wędki, wiązania do nart, więcierze 
[pułapki na ryby], wiszące karuzele dla dzieci [mobile], worki 
treningowe, wosk do nart, wózki na torby golfowe, wrotki, 
wskaźniki brania [sprzęt wędkarski], zabawki, zabawki dla 
zwierząt domowych, zabawki wypchane, zapachowe przy-
nęty do łowiectwa i wędkarstwa, zdrapki do gier loteryjnych, 
zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania [zabawki], 
zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], żetony do gier hazardo-
wych, żyłki wędkarskie, żyroskopy i stabilizatory lotu do mo-
deli samolotów w pomniejszonej skali, 41 chronometraż im-
prez sportowych, cyrki, doradztwo zawodowe, dubbing, 
edukacja religijna, fotografia, fotoreportaże, hazard, informa-
cja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, infor-
macja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizycz-
na, kursy korespondencyjne, montaż taśm wideo, nagrywa-
nie na taśmach wideo, nauczanie indywidualne, nauka gim-
nastyki, nocne kluby, obsługa ogrodów zoologicznych, 
organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organi-
zowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów eduka-
cyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolo-
kwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, orga-
nizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów piękno-
ści, organizowanie loterii, organizowanie widowisk [impresa-
riat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edu-
kacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, pisanie 
piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów 
innych niż reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], pozo-
wanie dla artystów, produkcja filmów, innych niż reklamowe, 
produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, 
prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie za-
jęć fitness, przedstawienia teatralne [produkcja], przedszkola, 
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie 
tekstów (innych niż teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc 
na pokazy, sport (wypożyczanie sprzętu - ) [z wyjątkiem po-
jazdów], sporządzanie napisów [np. do filmów], sprawdziany 
edukacyjne, studia filmowe, szkoły z internatem, świadczenie 
usług w zakresie karaoke, telewizyjne usługi rozrywkowe, tłu-
maczenia, tłumaczenie języka migowego, tresura zwierząt, 
udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie 
muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], udostęp-
nianie obiektów i sprzętu do gry w golfa, udostępnianie 
obiektów i sprzętu do salonów gier, udostępnianie obiektów 
i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu 
sportowego, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie 
do pobrania], usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], 
usługi artystów estradowych, usługi biblioteczne, usługi bi-
bliotek objazdowych, usługi gier oferowane w systemie on-
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line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi kaligrafii, 
usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów 
zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi muzeów [wy-
stawy], usługi orkiestry, usługi parków rozrywki, usługi poka-
zów filmowych, usługi prezenterów muzyki, usługi przekwa-
lifikowania zawodowego, usługi reporterskie, usługi 
rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi szkół [edukacja], 
usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], 
usługi trenerskie, usługi w zakresie komponowania muzyki, 
usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi 
w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów rekla-
mowych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie, usługi w za-
kresie tłumaczeń ustnych, usługi związane z dyskotekami, 
wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, wynajem 
urządzeń do gier, wynajem urządzeń kinematograficznych, 
wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiek-
tów sportowych, wynajmowanie stadionów, wypożyczanie 
aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do stu-
diów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wy-
pożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie filmów 
kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie 
magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wy-
pożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu do nurko-
wania, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie zabawek, 
wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewio-
wych, wyższe uczelnie [edukacja].

(210) 467852 (220) 2017 02 20
(731) KKS JAKUB SADOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) Kidz Motion
(510), (511) 12 pojazdy dziecięce, hulajnogi (pojazdy), rower-
ki, rowerki biegowe, rowerki trójkołowe, 28 pojazdy dziecię-
ce (zabawki), hulajnogi (zabawki), rowerki biegowe, rowerki 
trójkołowe, deskorolki.

(210) 467854 (220) 2017 02 20
(731) WEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wągrowiec
(540) WEGA Symfonia smaku

(531) 24.17.10, 24.17.13, 24.17.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 chemiczne środki do konserwacji artykułów 
spożywczych, 29  surówki, sałatki, orzechy i migdały sprepa-
rowane, płatki migdałów, płatki kokosowe, nasiona słonecz-
nika do celów spożywczych, rodzynki, owoce kandyzowane, 
30 przyprawy, ekstrakty przypraw, aromaty do żywności, 
skrobia do celów spożywczych, środki wiążące do artyku-
łów spożywczych, zagęszczacze do celów spożywczych, sól 
do konserwowania żywności, sosy do mięs, sosy pomi-
dorowe i sałatkowe, marynaty do mięs,, 31 orzechy, mig-
dały, 39 świadczenie usług konfekcjonowania produktów 
spożywczych.

(210) 467856 (220) 2017 02 20
(731) KASZUBOWSKI JAN AUTO STARTER, Starogard 

Gdański

(540) 

(531) 18.01.09, 24.15.01, 24.15.13, 29.01.12
(510), (511) 7 części i podzespoły rozrusznika i alternatora.

(210) 467860 (220) 2017 02 20
(731) Beijing DiDi Infinity Technology Development Co., 

Ltd., Pekin, CN
(540) didiMobility
(510), (511) 9 programy komputerowe nagrane, programy 
komputerowe [oprogramowanie do pobrania], oprogramo-
wanie komputerowe, nagrane, krokomierze [pedometry], 
parkometry, awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów,u-
rządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokłado-
we], urządzenia do nawigacji satelitarnej,przenośne odtwa-
rzacze multimedialne, urządzenia i przyrządy geodezyjne, 
kompasy, prędkościomierze do pojazdów, liczniki obrotów, 
urządzenia do nauczania, symulatory do sterowania i kon-
troli pojazdów, teleskopy, gaśnice, osłony głowy, alarmy 
antywłamaniowe, okulary przeciwsłoneczne, akumulatory, 
elektryczne, do pojazdów, przezrocza [fotografia], 39 trans-
port pasażerski, pakowanie towarów, usługi taksówek, usługi 
kierowców, wynajem systemów nawigacyjnych,składowanie 
towarów, dostarczanie wiadomości, rezerwacja miejsc na po-
dróż, usługi informacji o ruchu drogowym, usługi transportu 
samochodami silnikowymi, wypożyczanie pojazdów, usłu-
gi kurierskie [wiadomości lub towary], organizacja wycie-
czek turystycznych, wypożyczanie wózków inwalidzkich, 
42 badania techniczne, testowanie [kontrola] pojazdów pod 
kątem sprawności, projektowanie opakowań, powielanie 
programów komputerowych, instalacje oprogramowania 
komputerowego, projektowanie oprogramowania kompu-
terowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich, przechowywanie danych elektronicz-
nych, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją 
użytkownika, doradztwo w zakresie projektowania stron 
internetowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi 
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi 
kartograficzne.

(210) 467869 (220) 2017 02 20
(731) SKOCZEŃ ŁUKASZ IGUANA-GASTRO-POLSKA, 

Nowy Sącz
(540) IGUANA
(510), (511) 35 import, eksport i sprzedaż produktów, syste-
mów, wyposażenia, urządzeń i narzędzi grzewczych, klima-
tyzacyjnych, wentylacyjnych oraz wyposażenia i urządzeń 
dla gastronomii, reklama, promocja i marketing produktów, 
systemów, wyposażenia, urządzeń i narzędzi grzewczych, kli-
matyzacyjnych, wentylacyjnych oraz wyposażenia i urządzeń 
dla gastronomii, pośrednictwo w handlu produktami, syste-
mami, wyposażeniem, urządzeniami i narzędziami grzew-
czymi, klimatyzacyjnymi, wentylacyjnymi oraz wyposaże-
niem i urządzeniami dla gastronomii, 37 instalacja, naprawa, 
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serwis i konserwacja produktów, systemów, wyposażenia, 
urządzeń i narzędzi grzewczych, klimatyzacyjnych, wentyla-
cyjnych oraz wyposażenia i urządzeń dla gastronomii.

(210) 467877 (220) 2017 02 20
(731) SKOCZEŃ ŁUKASZ IGUANA-GASTRO-POLSKA, 

Nowy Sącz
(540) iguana WENT

(531) 26.11.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 import, eksport i sprzedaż produktów, syste-
mów, wyposażenia, urządzeń i narzędzi grzewczych, klima-
tyzacyjnych, wentylacyjnych oraz wyposażenia i urządzeń 
dla gastronomii, reklama, promocja i marketing produktów, 
systemów, wyposażenia, urządzeń i narzędzi grzewczych, kli-
matyzacyjnych, wentylacyjnych oraz wyposażenia i urządzeń 
dla gastronomii, pośrednictwo w handlu produktami, syste-
mami, wyposażeniem, urządzeniami i narzędziami grzew-
czymi, klimatyzacyjnymi, wentylacyjnymi oraz wyposaże-
niem i urządzeniami dla gastronomii, 37 instalacja, naprawa, 
serwis i konserwacja produktów, systemów, wyposażenia, 
urządzeń i narzędzi grzewczych, klimatyzacyjnych, wentyla-
cyjnych oraz wyposażenia i urządzeń dla gastronomii.

(210) 467882 (220) 2017 02 20
(731) FRYCKOWSKA MARZENA, Warszawa
(540) WSC

(531) 26.04.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi zarządzania działalnością gospodarczą 
oraz marketing i doradztwo gospodarcze w zakresie pro-
wadzenia kursów językowych, nauczania indywidualnego 
i grupowego języków obcych, organizowania i prowadze-
nia warsztatów, konferencji i szkoleń, publikowania książek, 
41 prowadzenie kursów językowych, nauczanie indywidual-
ne i grupowe języków obcych, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów i szko-
leń, publikowanie książek.

(210) 467892 (220) 2017 02 20
(731) PWN WYDAWNICTWO SZKOLNE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) Trampolina

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.11.13
(510), (511) 16 książki, podręczniki, broszury, drukowane pu-
blikacje, 41 publikowanie książek, publikowanie elektronicz-
ne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne 
on-line nie do pobrania, sprawdziany edukacyjne, edukacja, 
organizowanie konkursów, organizowanie i prowadzenie se-
minariów, organizowanie i prowadzenie kongresów, organi-

zowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowa-
dzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, 
przedszkola.

(210) 467925 (220) 2017 02 21
(731) SKOCZEŃ ŁUKASZ IGUANA-GASTRO-POLSKA, 

Nowy Sącz
(540) iguana GASTRO

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.99
(510), (511) 35 dystrybucja, import, eksport, sprzedaż oraz 
inne usługi w zakresie handlu, marketingu promocji i rekla-
my systemów, wyposażenia, urządzeń, narzędzi i materia-
łów gastronomicznych, grzewczych, klimatyzacyjnych oraz 
wentylacyjnych, 37 instalacja, naprawa, serwis i konserwa-
cja systemów, wyposażenia, urządzeń, narzędzi i materia-
łów gastronomicznych, grzewczych, klimatyzacyjnych oraz 
wentylacyjnych.

(210) 467932 (220) 2017 02 21
(731) EVENTUS DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bydgoszcz

(540) E EVENTUS DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ

(531) 27.05.01, 27.01.13, 29.01.13
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, pomoc w zakresie zarządzania, organizowanie dzia-
łalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalno-
ści gospodarczej, wyszukiwanie w komputerowych bazach 
danych, usługi konsultacyjne w zakresie prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej i zarządzania, dostarczanie informacji 
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarzą-
dzania, w tym informacji dostarczanych za pośrednictwem 
sieci telekomunikacyjnych, w systemie on-line, za pomocą 
Internetu i multimedialnej ogólnoświatowej sieci kompu-
terowej WWW, usługi badania rynku, reklama, 36 ściąganie 
należności, pośrednictwo w uzyskiwaniu odszkodowań po-
wypadkowych, 41 organizacja szkoleń, nauczanie, organizo-
wanie i prowadzeni konferencji, organizowanie i prowadzeni 
seminariów, publikowanie tekstów innych niż reklamowe.

(210) 467937 (220) 2017 02 21
(731) SKOCZEŃ ŁUKASZ IGUANA-GASTRO-POLSKA, 

Nowy Sącz
(540) iguana GRUPA

(531) 26.11.01, 26.13.99, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 dystrybucja, import, eksport, sprzedaż oraz 
inne usługi w zakresie handlu, marketingu promocji i rekla-
my systemów, wyposażenia, urządzeń, narzędzi i materia-
łów gastronomicznych, grzewczych, klimatyzacyjnych oraz 
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wentylacyjnych, 37 instalacja, naprawa, serwis i konserwa-
cja systemów, wyposażenia, urządzeń, narzędzi i materia-
łów gastronomicznych, grzewczych, klimatyzacyjnych oraz 
wentylacyjnych.

(210) 467944 (220) 2017 02 21
(731) BOCIĄGA JAN, Lelity
(540) WAP Calc

(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.03.20
(510), (511) 1 wapno rolnicze, wapno do użytku w rolnic-
twie, nawozy naturalne, nawozy dla rolnictwa, nawozy dla 
gleb, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rol-
nictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy i środki chemiczne 
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 19 wapno 
nawozowe.

(210) 467953 (220) 2017 02 21
(731) VINDEREN BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) RUBTILER

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 produkty chemiczne dla przemysłu, 11 ma-
teriały budowlane metalowe, 19 materiały budowlane 
niemetalowe.

(210) 467955 (220) 2017 02 21
(731) SOBOL ALICJA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO 

HANDLOWO USŁUGOWE ELBRAM, Świętoszówka
(540) ELBRAM WYGODA I BEZPIECZEŃSTWO Rok zał. 1996

(531) 15.07.01, 15.01.11, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 mechanizmy napędowe do bram.

(210) 467958 (220) 2017 02 21
(731) ŻYWIEC-ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA, Cięcina
(540) ŻYWIEC ZDRÓJ

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 32 wody, woda aromatyzowana, woda niega-
zowana, woda pitna, woda mineralna, woda źródlana, woda 
stołowa, woda gazowana, woda sodowa, woda z lodowca, 
smakowa woda mineralna, woda wzbogacona odżywczo, 
napoje funkcjonalne na bazie wody, syropy do sporządzania 
smakowych wód mineralnych, napoje na bazie wody zawie-
rające ekstrakty z herbaty, napoje owocowe z koncentratu 
lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, napoje owocowe, 
napoje witaminizowane, napoje izotoniczne, napoje bezal-
koholowe, napoje orzeźwiające, napoje typu kola [napoje 
bezalkoholowe], napoje aromatyzowane owocami, bezalko-
holowe napoje niskokaloryczne, toniki [napoje nielecznicze], 
napoje owocowe niealkoholowe, aromatyzowane napoje 
gazowane, mrożone napoje gazowane, bezalkoholowe na-
poje słodowe, syropy do napojów, napoje na bazie owoców, 
esencje do produkcji napojów, wyciągi do sporządzania 
napojów, syrop słodowy do napojów, sorbety w postaci na-
pojów, pastylki do napojów gazowanych, syropy do wyrobu 
napojów, preparaty do produkcji napojów, proszki do spo-
rządzania napojów, napoje bezalkoholowe o smaku owo-
cowym, napoje zawierające głównie soki owocowe, napoje 
owocowe i soki owocowe, napoje dla sportowców zawiera-
jące elektrolity, woda gazowana wzbogacona witaminami 
[napoje], napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], 
napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje 
na bazie owoców lub warzyw.

(210) 467959 (220) 2017 02 21
(731) KOMOZJA FAMILY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) MOSTOWSKI COLLECTION

(531) 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 21 wyroby szklane malowane, dzieła sztuki 
ze szkła, figurki ze szkła, pudełka szklane, statuetki ze szkła, 
szkło sproszkowane do dekoracji, 28 dzwonki na choinkę, 
ozdoby choinkowe z wyjątkiem artykułów oświetleniowych 
i słodyczy, śnieżne kule, uchwyty do świeczek choinkowych, 
śnieg sztuczny na choinki.

(210) 467961 (220) 2017 02 21
(731) ŻYWIEC-ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA, Cięcina
(540) ŻYWIEC ZDRÓJ ZE SMAKIEM

(531) 26.11.01, 26.11.06, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 wody, woda aromatyzowana, woda niega-
zowana, woda pitna, woda mineralna, woda źródlana, woda 
stołowa, woda gazowana, woda sodowa, woda z lodowca, 
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smakowa woda mineralna, woda wzbogacona odżywczo, 
napoje funkcjonalne na bazie wody, syropy do sporządzania 
smakowych wód mineralnych, napoje na bazie wody zawie-
rające ekstrakty z herbaty, napoje owocowe z koncentratu 
lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, napoje owocowe, 
napoje witaminizowane, napoje izotoniczne, napoje bezal-
koholowe, napoje orzeźwiające, napoje typu kola [napoje 
bezalkoholowe], napoje aromatyzowane owocami, bezalko-
holowe napoje niskokaloryczne, toniki [napoje nielecznicze], 
napoje owocowe niealkoholowe, aromatyzowane napoje 
gazowane, mrożone napoje gazowane, bezalkoholowe na-
poje słodowe, syropy do napojów, napoje na bazie owoców, 
esencje do produkcji napojów, wyciągi do sporządzania 
napojów, syrop słodowy do napojów, sorbety w postaci na-
pojów, pastylki do napojów gazowanych, syropy do wyrobu 
napojów, preparaty do produkcji napojów, proszki do spo-
rządzania napojów, napoje bezalkoholowe o smaku owo-
cowym, napoje zawierające głównie soki owocowe, napoje 
owocowe i soki owocowe, napoje dla sportowców zawiera-
jące elektrolity, woda gazowana wzbogacona witaminami 
[napoje], napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], 
napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje 
na bazie owoców lub warzyw.

(210) 467964 (220) 2017 02 21
(731) Intervet International B.V., AN BOXMEER, NL
(540) OPTIVET
(510), (511) 9 aplikacja mobilna do obliczania wydajności 
klinik weterynaryjnych.

(210) 467967 (220) 2017 02 22
(731) BIFIX WOJCIECH PIASECKI SPÓŁKA JAWNA, Górki 

Małe
(540) BIFIX Herbata familijna
(510), (511) 5 herbaty ziołowe lecznicze, zioła lecznicze, 
30 herbaty.

(210) 467993 (220) 2017 02 22
(731) STRAMA MACIEJ IGNACY MASTRA, Poronin
(540) ORANGEFITNESS POLSKA

(531) 27.05.01, 29.01.13
(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, su-
plementy diety zawierające siemię lniane, tabletki przeciw-
utleniające, tabletki wspomagające odchudzanie, tabletki 
wspomagające opalanie, tabletki zmniejszające apetyt,  tran, 
zioła lecznicze, 9 kaski ochronne do uprawiania sportu, ma-
ski do nurkowania, ochraniacze głowy do uprawiania sportu, 

ochraniacze zębów, ochraniacze zębów do uprawiania spor-
tu, okulary ochronne do uprawiania sportu, okulary przeciw-
słoneczne, przyrządy po pomiaru wagi, przyrządy pomia-
rowe, urządzenia i przyrządy do ważenia, 18 plecaki, torby, 
torby gimnastyczne, 25 apaszki [chustki], bandany na szyję, 
biustonosze, bokserki, buty sportowe, buty sznurowane, 
buty za kostkę, chustki [apaszki], czapki [nakrycia głowy], 
daszki [nakrycia głowy], kamizelki, koszule, koszule z krótkimi 
rękawami, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące 
przed zimnem i wiatrem, legginsy, majtki, majtki damskie, na-
krycia głowy, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkar-
skie, obuwie plażowe, obuwie wykonane z drewna, odzież, 
odzież gimnastyczna, odzież ze skóry, opaski na głowę, paski 
[odzież], podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, 
28 maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, deski do paddle-
boardingu, deski do pływania, deski surfingowe, deskorolki, 
dyski sportowe, hantle, kalafonia używana przez sportowców, 
kapoki do pływania, kije do gier, kije do snookera, kije golfo-
we, kije hokejowe, łuki do strzelania, łyżwy, maszty do desek 
windsurfingowych, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, 
nagolenniki [artykuły sportowe], nakolanniki [artykuły spor-
towe], narty, narty skiboardowe, ochraniacze [części strojów 
sportowych], ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe], pasy 
do pływania, pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły spor-
towe], piłki do gier, piłki do gier i zabaw, płetwy do pływania, 
przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, rękawice base-
ballowe, rękawice bokserskie, rękawice dla pałkarzy [akcesoria 
do gier], rękawice do gier, rękawice do szermierki, rękawice 
golfowe, rolki do stacjonarnych rowerów treningowych, siatki 
do sportów, smycze do desek surfingowych, stacjonarne ro-
wery treningowe, suspensoria dla sportowców, torby na kije 
golfowe, na kółkach lub bez, torby na narty i deski surfingo-
we, torby na sprzęt do krykieta, trampoliny, trampoliny [arty-
kuły sportowe], trapezy [uprząż] do desek windsurfingowych, 
uprząż wspinaczkowa, urządzenia pływackie do pływania, 
urządzenia zaciskowe [sprzęt do wspinaczki górskiej], wiąza-
nia do nart, worki treningowe, wrotki.

(210) 468021 (220) 2017 02 23
(731) NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) net HOLIDAY

(531) 26.01.05, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 39 rezerwacja miejsc na podróż, organizowanie 
wycieczek, organizowanie wycieczek morskich, 41 organizo-
wanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadze-
nie kongresów.

(210) 468025 (220) 2017 02 23
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) DORZOMA MONO
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze, kosmetyki w postaci 
kremów, kosmetyki w formie żelów, kremy do ciała, mydła, 
nielecznicze pasty do zębów, 5 kosmetyki lecznicze, produk-
ty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, preparaty 
mineralne do celów leczniczych, mineralne wody do celów 
leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy 
diety, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, 
substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty zio-
łowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecz-
nicze, produkty biologiczne, bakteriobójcze, krwiopochod-
ne, biotechnologiczne do celów medycznych, szczepionki, 
surowice, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, 
płyny farmaceutyczne, plastry, opatrunki gipsowe, materiały 
opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne 
przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostycz-
ne do celów medycznych, kremy lecznicze, 10 instrumenty 
medyczne, sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku 
stomatologicznego, urządzenia i instrumenty chirurgiczne 
do użytku weterynaryjnego.

(210) 468035 (220) 2017 02 23
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BakaD’ Or SÉLECTION

(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 przetworzone orzechy i owoce, bakalie i mie-
szanki bakaliowe, 31 orzechy.

(210) 468036 (220) 2017 02 23
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Rapsodia

(531) 02.09.01, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 dżemy, konfitury, przetwory owocowe.

(210) 468037 (220) 2017 02 23
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Słodka Kraina

(531) 02.09.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty, i ciasteczka, 
cukierki, słodycze, gofry, naturalne słodziki, polewy cukierni-
cze i nadzienia, produkty pszczele.

(210) 468038 (220) 2017 02 23
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Słodka Kraina

(531) 02.09.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciastka, tarty i ciasteczka, 
cukierki, słodycze, gofry, cukry, naturalne słodziki, polewy cu-
kiernicze i nadzienia, produkty pszczele.

(210) 468039 (220) 2017 02 23
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MĄKA i SÓL
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(531) 05.07.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 chleb, wyroby piekarnicze, pieczywo, ba-
gietki, bułki, suchary, wafle, potrawy na bazie mąki, mąka 
spożywcza, wyroby na bazie mąki spożywczej i preparatów 
zbożowych, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka.

(210) 468045 (220) 2017 02 23
(731) MUMU J. MUCHA I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA, 

Warszawa
(540) MUMU

(531) 03.04.13, 27.05.01
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materia-
łów, nie ujęte w innych klasach, walizy, torby podróżne, torby, 
portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, torebki, tor-
by, torby na zakupy, torby turystyczne, torby plażowe, aktów-
ki, bagaż, etui na karty kredytowe (portfele), etui na klucze, 
koperty ze skóry do pakowania, kosmetyczki bez wyposa-
żenia, kufry bagażowe, obroże dla zwierząt, plecaki, podróż-
ne torby na ubranie, pojemniki na wizytówki, przywieszki 
do bagażu, pudła skórzane na kapelusze, pudełka ze skóry 
lub ze skóry wtórnej, sakwy, walizki, walizki z kółkami, zesta-
wy podróżne, paski skórzane (inne niż odzież), 25 odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, bandany na szyję, bielizna osobista, 
biustonosze, body (bielizna), bokserki, chustki (apaszki), dłu-
gie luźne stroje, dzianina (odzież), etole (futra), futra (odzież), 
garnitury, halki (bielizna), halki, półhalki, kamizelki, kąpielówki, 
kimona, kombinezony, koszule, koszulki z krótkim rękawem, 
krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki, kurtki (odzież), kurt-
ki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy, 
majtki, majtki damskie, odzież z imitacji skóry, odzież ze skó-
ry, okrycia wierzchnie (odzież), palta, paski (odzież), piżamy, 
pelerynki, podkoszulki bez rękawów, poncza, pulowery, ręka-
wiczki, skarpetki, spódnice, spódnico-spodenki, stroje plażo-
we, swetry, szale, szaliki, bielizna damska, bluzki, dżinsy, botki, 
buty sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę, espadryle, 
obuwie plażowe, sandały, apaszki (chustki).

(210) 468050 (220) 2017 02 23
(731) WITKOWSKI LESZEK P.P.H.U. LIDA, 

Aleksandrów Łódzki
(540) Lida

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 25 bielizna, rajstopy, pończochy, skarpety, ge-
try, napiętki, rajtuzy, trykoty, gorsety, podkolanówki, wyroby 
pończosznicze, odzież, piżamy, bielizna kąpielowa, ubiory 
plażowe, legginsy, nakrycia głowy.

(210) 468061 (220) 2017 02 24
(731) WYTWÓRNIA PASZ LIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzywiń

(540) chrupka pasza dla cieląt

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.02
(510), (511) 31 karmy dla zwierząt, mieszanki paszowe peł-
noporcjowe i uzupełniające.

(210) 468092 (220) 2017 02 24
(731) SKAJA MONIKA, Poznań
(540) GET DIRTY

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.01
(510), (511) 16 okładki książek, oprawy książek, pudełka 
do przechowywania fotografii, ramki do zdjęć, piórniki, pu-
dełka na przybory do pisania, albumy dla niemowląt, okładki 
na zeszyty ćwiczeń, 18 torby gimnastyczne, torby na odzież 
sportową, plecaki, duże lekkie torby sportowe do noszenia 
na nadgarstku, etui na pieluchy, plecaki sportowe, szkolne 
(torby), torebki na biodra [nerki], worki, sakiewki, torby, torby 
na ubrania, torby plażowe, torby podróżne, torby przenośne, 
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież dla małych dzieci, 
obuwie dziecięce, buty nieprzemakalne, fartuchy [odzież], 
kombinezony, komplety odzieżowe ze spodenkami, kostiu-
my, koszulki dla dzieci, kurtki, odzież nieprzemakalna, odzież 
ochronna zakładana na ubrania, odzież wierzchnia dla dzieci, 
odzież wodoodporna, pajacyki dla dzieci [odzież], buty dla 
niemowląt, kombinezony jednoczęściowe, kombinezony 
przeciwdeszczowe, kombinezony suche [skafandry], koszulki 
dla dzieci, kurtki nieprzemakalne, minispódniczki, mufki, nie-
przemakalna odzież wierzchnia, obuwie przeciwdeszczowe, 
odzież dziewczęca, odzież chłopięca, odzież wiatroszczelna, 
odzież wierzchnia dla niemowląt, okrycia przeciwdeszczo-
we, pantofle do baletu, peleryny nieprzemakalne, spodnie 
wiatroszczelne, spodnie przeciwdeszczowe, spodnie nie-
przemakalne, sukienki balowe, sukienki koktajlowe, sukienki 
damskie, T-shirty z krótkim rękawem, wiatrówki.

(210) 468095 (220) 2017 02 24
(731) SADOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Źródło wody w Twoim domu
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, woda, woda gazo-
wana, woda mineralna, woda stołowa, napoje orzeźwiające, 
lemoniada, 35 reklama, usługi agencji reklamowej, outsour-
cing, promocja sprzedaży dla osób trzecich, sprzedaż deta-
liczna, hurtowa i za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej produktów takich jak: napoje bezalkoholowe, woda, 
woda gazowana, woda mineralna, woda stołowa, napoje 
orzeźwiające, lemoniada.
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(210) 468098 (220) 2017 02 24
(731) MAREL-ORZECHOWSKA EDYTA, ORZECHOWSKI 

JAROSŁAW PUCCINI EYEWEAR 
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa

(540) Tiffy Eyewear
(510), (511) 9 narzędzia i przyrządy optyczne, okulary, oku-
lary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, okulary ochronne 
do uprawiania sportu, gogle sportowe, oprawy do okularów, 
soczewki do okularów, soczewki kontaktowe, etui do okula-
rów, akcesoria do okularów zawarte w tej klasie.

(210) 468101 (220) 2017 02 24
(731) BROWAR NAMYSŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów
(540) Złoty Denar Jasny Browar Namysłów PIWO JASNE

(531) 27.05.01, 29.01.14, 05.13.01, 11.03.02, 11.03.03, 06.03.11
(510), (511) 32 piwo.

(210) 468110 (220) 2017 02 25
(731) CONSTANCE CARROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Częstochowa

(540) UK Constance Caroll SYRENI PYŁ MERMAID DUST

(531) 03.09.13, 27.05.01, 24.09.01, 29.01.15
(510), (511) 3 aromaty jako olejki aromatyczne, barwni-
ki do celów kosmetycznych, dezodoranty dla ludzi, środki 
do usuwania lakierów, chusteczki nasączane płynami ko-
smetycznymi, farby do włosów, lakiery do włosów, kadzi-
dełka, naklejane ozdoby do paznokci, kalkomania ozdobna 
do celów kosmetycznych, preparaty do pielęgnacji paznokci, 
kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, lakiery 
do paznokci, kosmetyki do makijażu, preparaty zapachowe, 
płyny do pielęgnacji włosów, preparaty do mycia i pielęgna-
cji ciała, mydła, olejki do celów kosmetycznych i perfume-

ryjnych, produkty perfumeryjne, perfumy, pomadki do ust, 
puder do makijażu, rzęsy sztuczne, kosmetyki do rzęs, szam-
pony, sztuczne paznokcie, środki toaletowe, preparaty i farby 
do kręcenia włosów, neutralizatory do trwałej ondulacji, pre-
paraty do nadawania połysku, zmywacze do paznokci.

(210) 468134 (220) 2017 02 27
(731) STEFAŃSKI TOMASZ, STEFAŃSKI JERZY 

HYDRO-INVEST SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) hydro invest

(531) 01.15.15, 25.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 montaż i naprawa instalacji do ogrzewa-
nia, usługi hydrauliczne,instalowanie oraz naprawa urzą-
dzeń do klimatyzacji, budowa i konserwacja rurociągów, 
budownictwo.

(210) 468135 (220) 2017 02 27
(731) MAREL-ORZECHOWSKA EDYTA, 

ORZECHOWSKI JAROSŁAW PUCCINI EYEWEAR 
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa

(540) Tiffi Eyewear
(510), (511) 9 narzędzia i przyrządy optyczne, okulary, oku-
lary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, okulary ochronne 
do uprawiania sportu, gogle sportowe, oprawy do okularów, 
soczewki do okularów, soczewki kontaktowe, etui do okula-
rów, akcesoria do okularów zawarte w tej klasie.

(210) 468158 (220) 2017 02 27
(731) NIEDŹWIEDŹ MAREK P.P.U.H. BARBARA 1, Człuchów
(540) Zosia Gosposia

(531) 02.03.01, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 21 przybory kuchenne i gospodarstwa domo-
wego oraz pojemniki nie z metali szlachetnych i nie pokry-
wane nimi, grzebienie, gąbki, gąbki do celów domowych, 
gąbki toaletowe, do mycia naczyń, gąbki do mycia samo-
chodów, zmywaki, druciaki metalowe dla gospodarstwa 
domowego, ircha do czyszczenia, miotły, miotełki do usuwa-
nia kurzu z mebli, mopy, kije do mioteł i mopów, ściereczki 
do czyszczenia, ściereczki do wycierania kurzu, ścierki, ścierki 
i ściereczki z mikrofibry, ścierki z mikrowłókna, mikrowłókni-
ny do czyszczenia i polerowania różnych powierzchni, ścierki 
do mycia podłóg, szmatki do czyszczenia, wiadra, zmiotki, 
szufelki do zbierania okruchów, rękawice do polerowania, 
szczotki do mycia naczyń, szczotki do szorowania, deski 
do prasowania, 35 usługi importowe i eksportowe, usługi 
pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i za-
granicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach, 
sklepach oraz za pośrednictwem strony internetowej nastę-
pujących towarów: przybory kuchenne i gospodarstwa do-
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mowego, sprzęt i artykuły do mycia czyszczenia i sprzątania, 
usługi w zakresie marketingu i prezentacji, usługi reklamo-
we, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów 
wyrobów, usługi w zakresie organizacji pokazów, wystaw 
i targów w celach handlowych i promocyjnych, doradztwo 
i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, usługi badania rynku.

(210) 468165 (220) 2017 02 27
(731) NATURA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie
(540) oraclinic
(510), (511) 3 dentystyczne płyny do płukania ust pozbawio-
ne substancji medycznych, nielecznicze płyny do płukania 
ust, nielecznicze płukanki stomatologiczne, środki do mycia 
zębów, niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej, od-
świeżacze oddechu, paski do wybielania zębów nasączone 
preparatami do wybielania zębów [kosmetyki], paski od-
świeżające oddech, płyny do czyszczenia zębów, preparaty 
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do czyszczenia 
zębów, preparaty do pielęgnacji zębów, preparaty do po-
lerowania protez dentystycznych, preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, proszek do czyszczenia 
zębów, proszek do zębów, proszek do zębów w formie pasty, 
nielecznicze spraye do jamy ustnej, środki do czyszczenia zę-
bów, środki do czyszczenia zębów w formie gumy do żucia, 
środki do higieny jamy ustnej, żele do czyszczenia zębów, 
żele do wybielania zębów, zestawy produktów do higieny 
jamy ustnej, środki do polerowania zębów, 5 antyseptyczne 
preparaty oczyszczające, antyseptyczne płyny do płukania 
ust, kleje do protez dentystycznych, materiały do profilaktyki 
jamy ustnej, odświeżacze oddechu do celów medycznych, 
płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, pły-
ny do płukania ust, płyny lecznicze do płukania ust, płyny 
o działaniu ścierającym do użytku dentystycznego, prepa-
raty farmaceutyczne do celów stomatologicznych, prepara-
ty i artykuły dentystyczne, preparaty lecznicze do leczenia 
jamy ustnej, preparaty lecznicze do pielęgnacji jamy ustnej, 
stomatologiczne środki profilaktyczne, 21 nici dentystyczne, 
dozowniki nici dentystycznej, kosmetyczki na przybory toa-
letowe, kubki, pojemniki do czyszczenia i przechowywania 
protez zębowych, pojemniki na środki do czyszczenia zę-
bów, pojemniki na szczoteczki do zębów, pojemniki przysto-
sowane do przechowywania przyborów toaletowych, przy-
bory toaletowe, rozpylacze do mycia dziąseł i zębów, stojaki 
na szczoteczki do zębów, szczoteczki do protez, szczoteczki 
do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, urządzenia 
do mycia zębów i dziąseł przy użyciu wody pod wysokim 
ciśnieniem, do użytku domowego.

(210) 468170 (220) 2017 02 27
(731) ZAJĄC SZYMON EVOECO INSTALACJE SANITARNE 

PROJEKTOWANIE I NADZORY, Łódź
(540) evoeco evolution in ecology

(531) 26.11.01, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 nadzór budowlany, informacja budowlana, 
42 ekspertyzy inżynieryjne, doradztwo budowlane, badania 
techniczne, projektowanie budynków, w tym projektowa-
nie sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych, sieci i przyłączy 

gazowych, kotłowni, pomp ciepła, mikrogeneracji, instala-
cji: wod-kan, przeciwpożarowych, gazowych, ogrzewczych, 
chłodniczych, wentylacji, klimatyzacji, solarnych.

(210) 468174 (220) 2017 02 27
(731) GOTOWSKI MICHAŁ, Bydgoszcz
(540) KOR-POL INVEST SP. Z O.O.

(531) 07.11.01, 26.04.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż środków, materiałów do zabezpie-
czenia  stali i betonu, 36 kupno i sprzedaż nieruchomości  
pod wynajem, 37 wszelkie prace budowlane, montażowe 
i konserwacyjne związane z budową mostów stalowych 
i betonowych, zabezpieczanie przed korozją, 39 dystrybucja 
środków do zabezpieczenia stali i betonu.

(210) 468181 (220) 2017 02 27
(731) MASNY ALEKSANDER GOLDEN FRUIT, Studzienice
(540) SINCE 1998 BEAN BROTHERS COFFEE & TEA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.11.02
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej, de-
talicznej, sprzedaży przez Internet  kawy, herbaty, czekola-
dy do picia, syropów do kawy i koktajli, sosów do deserów, 
koncentratów lemoniad, słodyczy, ekspresów i zaparzaczy 
do kawy, akcesoriów, młynków do kawy, naczyń do serwo-
wania kawy i herbaty.

(210) 468187 (220) 2017 02 27
(731) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) RODZINA ZDROWIA Power 24 Suplement diety

(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt, 
leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów 
weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze, 
suplementy diety dla ludzi i zwierząt.
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(210) 468189 (220) 2017 02 27
(731) VEKTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przeźmierowo
(540) EKOKLAR
(510), (511) 11 urządzenia do oczyszczania ścieków, instala-
cje sanitarne, 37 usługi budowlano - montażowe w zakresie 
budowy i oczyszczalni ścieków i obiektów towarzyszących, 
usługi w zakresie rozruchu technologicznego oczyszczalni 
ścieków i obiektów towarzyszących, usługi w zakresie eks-
ploatacji bieżącej oczyszczalni ścieków i obiektów towarzy-
szących, usługi w zakresie serwisu techniczno - technolo-
gicznego oczyszczalni ścieków i obiektów towarzyszących, 
42 usługi w zakresie projektowania urządzeń ochrony środo-
wiska, usługi w zakresie opinii i ekspertyz dotyczące ochrony 
środowiska, usługi w zakresie badań laboratoryjnych doty-
czących oznaczeń zanieczyszczeń wody, ścieków i osadów 
pościekowych oraz powietrza.

(210) 468190 (220) 2017 02 27
(731) VEKTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przeźmierowo
(540) EKOKLAR

(531) 01.15.24, 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 11 urządzenia do oczyszczania ścieków, instala-
cje sanitarne, 37 usługi budowlano - montażowe w zakresie 
budowy i oczyszczalni ścieków i obiektów towarzyszących, 
usługi w zakresie rozruchu technologicznego oczyszczalni 
ścieków i obiektów towarzyszących, usługi w zakresie eks-
ploatacji bieżącej oczyszczalni ścieków i obiektów towarzy-
szących, usługi w zakresie serwisu techniczno - technolo-
gicznego oczyszczalni ścieków i obiektów towarzyszących, 
42 usługi w zakresie projektowania urządzeń ochrony środo-
wiska, usługi w zakresie opinii i ekspertyz dotyczące ochrony 
środowiska, usługi w zakresie badań laboratoryjnych doty-
czących oznaczeń zanieczyszczeń wody, ścieków i osadów 
pościekowych oraz powietrza.

(210) 468194 (220) 2017 02 27
(731) KONIMPEX-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KONIN
(540) MOSTOWA 23

(531) 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 16 broszury w zakresie sprzedaży nieruchomo-
ści, katalogi, ulotki reklamowe, 35 reklamowanie nierucho-
mości mieszkaniowych i komercyjnych, usługi reklamowe 
dotyczące nieruchomości, obsługa marketingowa obrotu 
nieruchomościami, 36 usługi zarządzania nieruchomościa-
mi związane z budynkami mieszkalnymi, usługi nabywania 
nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości 
mieszkaniowych, usługi agencji w zakresie dzierżawy nieru-
chomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi 

w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, 
usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi 
wynajmu mieszkań, administrowanie nieruchomościami, 
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wynajem nie-
ruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, dostarczanie 
nieruchomości na rzecz osób trzecich, 37 usługi budowlane, 
budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa-
nie nieruchomości.

(210) 468203 (220) 2017 02 27
(731) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) RODZINA ZDROWIA Septicum Suplement diety

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt, 
leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów 
weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze, 
suplementy diety dla ludzi i zwierząt.

(210) 468253 (220) 2017 02 28
(731) SEBASTIANOWICZ DANIEL SEBA, Bezrzecze
(540) neox GAMING

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, fotele biurowe i ergonomiczne.

(210) 468267 (220) 2017 02 28
(731) UNIBIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Myślenice
(540) Automotua
(510), (511) 12 amfibie, autobusy, ciągniki siodłowe z nacze-
pą, ciężarówki, cysterny, części konstrukcyjne do samocho-
dów, części i akcesoria do pojazdów, dwukołowe pojazdy 
mechaniczne, lądowe pojazdy i środki transportu, motocy-
kle, motorowery, naczepy, opony, pojazdy do poruszania 
się drogą lądową, powietrzną, wodną lub kolejową, przy-
czepy do pojazdów, samochody, samochody elektryczne, 
samochody hybrydowe, samochody kempingowe, skutery 
[pojazdy], traktory, ciągniki, trolejbusy, 35 agencje ekspor-
towe i importowe, analizy gospodarcze, badania rynkowe, 
doradztwo biznesowe, organizowanie i prowadzenie tar-
gów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie 
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, 
promocyjnych i reklamowych, usługi reklamowe, marketin-
gowe i promocyjne, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z pojazdami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pali-
wami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smarami, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszcze-
nia, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samocho-
dowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artyku-
łami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z paliwami, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze smara-
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mi, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samocho-
dowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów 
samochodowych, zarządzanie flotą pojazdów [dla osób trze-
cich], zarządzanie programami lojalnościowymi, motywa-
cyjnymi lub promocyjnymi, 37 czyszczenie aut, doradztwo 
dotyczące naprawy pojazdów, konserwacja i naprawa opon, 
konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, mycie pojazdów, 
naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych, ich czę-
ści oraz silników pojazdów mechanicznych i części do nich, 
naprawa pojazdów w ramach usług pomocy drogowej, na-
prawy przyczep, obsługa i naprawa samochodów, przegląd 
pojazdów, przegląd samochodów, remont pojazdów, usłu-
gi napraw awarii pojazdów, usługi stacji obsługi pojazdów, 
usługi warsztatów naprawy pojazdów.

(210) 468312 (220) 2017 03 02
(731) GABRYŚ PIOTR PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- 

-USŁUGOWE PIONEX, Bielsko-Biała
(540) MAX

(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 kity szklarskie, kleje do płytek ściennych, kleje 
i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, preparaty 
do klejenia, preparaty do konserwacji cegły [z wyjątkiem 
farb i olejów], preparaty do konserwacji płytek [z wyjąt-
kiem farb i olejów], silikony, preparaty konserwujące stoso-
wane w murarstwie, z wyjątkiem farb i olejów, preparaty 
ognioodporne preparaty zabezpieczające przed wilgocią 
stosowane w murarstwie [z wyjątkiem farb], rozpuszczal-
niki do lakierów, preparaty do impregnacji wodoodpornej 
spoiwa z wyjątkiem farb, spoiwa do naprawy stłuczonych 
przedmiotów [substancje klejące], środki chemiczne dla 
przemysłu, środki do konserwacji betonu, z wyjątkiem farb 
i olejów, 17 folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rol-
nictwie, środki uszczelniające do, stosowania w budownic-
twie, kit, materiały do uszczelniania okien i drzwi, uszczel-
nienia przeciw przeciągom w postaci taśm, uszczelnienia 
wodoodporne, wypełnienia do szczelin kompensacyjnych, 
zaprawy izolacyjne, izolacja do celów budowlanych, izola-
cje piankowe do użytku w budownictwie, izolacyjne masy 
uszczelniające, materiały do uszczelniania okien i drzwi, ma-
teriały izolacyjne, materiały izolacyjne do dachów, pianka 
poliuretanowa do celów izolacyjnych, pianka poliuretano-
wa o małej gęstości do izolacji, półprzezroczyste materiały 
elastyczne do izolacji okien dachowych, powłoki izolacyj-
ne, uszczelnienia przeciw przeciągom w postaci taśm, za-
prawy izolacyjne, wypełniacze izolacyjne, gruba folia poli-
propylenowa inna niż do pakowania, folia poliuretanowa, 
inna niż do pakowania, uszczelniacz do połączeń, materiały 
uszczelniające, materiały do uszczelniania, masy uszczelnia-
jące, klejące mieszanki uszczelniające. kit uszczelniający, kity 
silikonowe.

(210) 468317 (220) 2017 03 02
(731) TABISZEWSKI MACIEJ MATEUSZ, Warszawa
(540) Naleśniczówka
(510), (511) 30 ciasto (masa do pieczenia), gofry, hotdogi, 
lody, placki, sorbety, wyroby cukiernicze, naleśniki, 43 usługi 
barowe, restauracyjne i hotelowe, usługi pensjonatów, ka-
wiarnie, bary szybkiej obsługi, przygotowywanie posiłków 
na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem.

(210) 468348 (220) 2017 03 02
(731) GŁUC JAN BLACHDOM PLUS, Rybarzowice
(540) AMALFI PLUS
(510), (511) 6 blachy, blachy stalowe ocynkowane, blachy 
powlekane, materiały blacharskie dla budownictwa, blachy 
trapezowe metalowe, blachy dachówkowe metalowe, ma-
teriały budowlane metalowe, metalowe pokrycia dachowe, 
dachówka metalowa, daszki metalowe, kosze dachowe me-
talowe, drobne metalowe elementy konstrukcyjne i zabez-
pieczające montowane na dachach i ścianach szczytowych, 
śniegołapy dachowe metalowe, gąsior dachówkowy, drabin-
ki metalowe, kliny, jako uszczelki profilowane do blach, wia-
trownice dachowe, okładziny metalowe w budownictwie, 
rynny metalowe, zaczepy do płytek dachowych metalo-
wych, boazeria metalowa, metalowe konstrukcje budowla-
ne, łaty metalowe, nadproża metalowe, narożniki metalowe 
w budownictwie, płytki na podłogi metalowe, podłogi me-
talowe, sufity metalowe, pokrycia ścian metalowe, panele, 
kasetony metalowe dla budownictwa, przegrody metalowe, 
progi metalowe, klamry jako zaciski metalowe, metalowe 
przewody do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, me-
talowe drabiny i rusztowania budowlane, barierki ochronne 
metalowe, okna dachowe, parapety metalowe, deflektory 
kominowe metalowe, klamry metalowe, kominowe trzony 
metalowe, kominy metalowe, nasady kominowe metalowe, 
gzymsy metalowe, 37 usługi dekarskie, usługi związane z in-
stalowaniem na dachach pokryć dachowych metalowych 
i niemetalowych, usługi związane z instalowaniem na da-
chach membran dachowych i membran dachowych o wy-
sokiej paroprzepuszczalności, blacharstwo, naprawa pokryć 
dachowych, montaż rusztowań, nadzór budowlany.

(210) 468367 (220) 2017 03 03
(731) KLP LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) LUBLIN PLAZA

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne do pobrania oraz za-
rejestrowane na nośnikach komputerowych, karty kodowane, 
16 publikacje drukowane, ulotki, biuletyny informacyjne, pla-
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katy, katalogi, materiały reklamowe z papieru i z tektury, kalen-
darze, materiały promocyjne drukowane, fotografie, materia-
ły papiernicze, tablice ogłoszeniowe z papieru lub z tektury, 
drukowane karty informacyjne, karty okolicznościowe, karty 
upominkowe, karty przedpłacone do zakupów niekodowa-
ne magnetycznie, 35 administrowanie i zarządzanie centrami 
handlowo-rozrywkowymi, sklepami, punktami usługowymi, 
usługi sprzedaży także za pośrednictwem Internetu świad-
czone przez sklepy spożywcze, sklepy z odzieżą, sklepy z obu-
wiem, sklepy z artykułami sportowymi i sprzętem sportowym 
i rekreacyjnym, drogerie, sklepy AGD, sklepy z galanterią skó-
rzaną, sklepy oferujące wyroby alkoholowe, bezalkoholowe 
oraz wyroby tytoniowe i artykuły dla palaczy, sklepy z che-
mią gospodarczą, księgarnie, sklepy z wyposażeniem domu, 
sklepy ogrodnicze, kwiaciarnie, sklepy z pieczywem, cukiernie 
i lodziarnie, apteki, sklepy zielarskie, zarządzanie działalnością 
gospodarczą, prowadzenie marketingu i organizacji promocji 
sprzedaży, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej i zarządzania, w tym zarządzania przedsiębior-
stwami handlowymi, pomoc w zakresie działalności gospo-
darczej dotycząca tworzenia i zarządzania przedsiębiorstw 
handlowych, usługowych, gastronomicznych, usługi promocji 
sprzedaży dla osób trzecich, prowadzenie, przygotowywa-
nie i organizowanie pokazów handlowych i targów handlo-
wych w celach komercyjnych i reklamowych, wynajmowanie 
miejsc na umieszczenie ogłoszeń lub reklam, wynajmowanie 
powierzchni na cele reklamowe, reklama na billboardach, 
pokazy towarów, dystrybucja materiałów reklamowych, pu-
blikowanie tekstów reklamowych, aktualizowanie informa-
cji w komputerowej bazie danych, tworzenie i zarządzanie 
komputerowymi bazami danych, usługi w zakresie informacji 
handlowej, usługi reklamy i promocji sprzedaży na rzecz osób 
trzecich w sieciach komputerowych, prowadzenie reklamy 
radiowej, telewizyjnej, prasowej oraz za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej, usługi w zakresie dekoracji wystaw 
i witryn sklepowych, prowadzenie, przygotowywanie i orga-
nizowanie imprez, pokazów handlowych i targów handlo-
wych w celach komercyjnych, promocyjnych i reklamowych, 
organizowanie i prowadzenie programów lojalnościowych, 
wprowadzanie na rynek nowych towarów, usługi w zakresie 
budowania marki oraz zwiększania jej znajomości, zarządza-
nie hotelami, usługi w zakresie administrowania i zarządza-
nia obiektami sportowymi, rozrywkowymi i rekreacyjnymi, 
36 zarządzanie nieruchomościami, wydzierżawianie i wynaj-
mowanie nieruchomości, wynajmowanie powierzchni biu-
rowej, wycena nieruchomości, wynajmowanie powierzchni 
w centrach handlowych, pośrednictwo w dziedzinie nieru-
chomości, informacja o nieruchomościach, 39 wynajmowa-
nie miejsc parkingowych i powierzchni magazynowych, pro-
wadzenie parkingów, dostarczanie zgodnie z zamówieniem 
przedmiotów dystrybuowanych w centrum handlowym, usłu-
gi magazynowania towarów, pakowania i przepakowywania, 
usługi transportowe, dystrybucja energii, 41 usługi w zakresie 
rozrywki, sportu i rekreacji, organizowanie i prowadzenie im-
prez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, organizowa-
nie i prowadzenie koncertów, prowadzenie salonów fitness 
i siłowni, organizowanie konkursów, gier losowych i loterii, 
losowanie nagród, organizowanie wystaw oraz imprez kultu-
ralnych i edukacyjnych, organizowanie pokazów mody, orga-
nizowanie przyjęć, zabaw i festynów, publikacje elektroniczne 
on-line, usługi w zakresie prowadzenia sal kinowych, usługi 
w zakresie wynajmowania obiektów sportowych, rozrywko-
wych i rekreacyjnych, produkcja i reprodukcja nagrań audio i vi-
deo, usługi fotograficzne, wydawanie ulotek, książek i tekstów 
innych niż reklamowe, usługi szkoleniowe w zakresie sprzedaży, 
reklamy i marketingu, wypożyczanie sprzętu sportowego.

(210) 468368 (220) 2017 03 03
(731) SOSNOWIEC PROPERTY KLP POLSKA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) SOSNOWIEC PLAZA

(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne do pobrania oraz za-
rejestrowane na nośnikach komputerowych, karty kodowa-
ne, 16 publikacje drukowane, ulotki, biuletyny informacyjne, 
plakaty, katalogi, materiały reklamowe z papieru i z tektury, 
kalendarze, materiały promocyjne drukowane, fotografie, 
materiały papiernicze, tablice ogłoszeniowe z papieru lub 
z tektury, drukowane karty informacyjne, karty okoliczno-
ściowe, karty upominkowe, karty przedpłacone do zakupów 
niekodowane magnetycznie, 35 administrowanie i zarządza-
nie centrami handlowo-rozrywkowymi, sklepami, punktami 
usługowymi, usługi sprzedaży także za pośrednictwem Inter-
netu świadczone przez sklepy spożywcze, sklepy z odzieżą, 
sklepy z obuwiem, sklepy z artykułami sportowymi i sprzę-
tem sportowym i rekreacyjnym, drogerie, sklepy AGD, sklepy 
z galanterią skórzaną, sklepy oferujące wyroby alkoholowe, 
bezalkoholowe oraz wyroby tytoniowe i artykuły dla pala-
czy, sklepy z chemią gospodarczą, księgarnie, sklepy z wy-
posażeniem domu, sklepy ogrodnicze, kwiaciarnie, sklepy 
z pieczywem, cukiernie i lodziarnie, apteki, sklepy zielarskie, 
zarządzanie działalnością gospodarczą, prowadzenie marke-
tingu i organizacji promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, w tym 
zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi, pomoc w za-
kresie działalności gospodarczej dotycząca tworzenia i za-
rządzania przedsiębiorstw handlowych, usługowych, gastro-
nomicznych, usługi promocji sprzedaży dla osób trzecich, 
prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów 
handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych 
i reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczenie 
ogłoszeń lub reklam, wynajmowanie powierzchni na cele re-
klamowe, reklama na billboardach, pokazy towarów, dystry-
bucja materiałów reklamowych, publikowanie tekstów rekla-
mowych, aktualizowanie informacji w komputerowej bazie 
danych, tworzenie i zarządzanie komputerowymi bazami da-
nych, usługi w zakresie informacji handlowej, usługi reklamy 
i promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich w sieciach kom-
puterowych, prowadzenie reklamy radiowej, telewizyjnej, 
prasowej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicz-
nej, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn sklepowych, 
prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie imprez, 
pokazów handlowych i targów handlowych w celach ko-
mercyjnych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie 
i prowadzenie programów lojalnościowych, wprowadzanie 
na rynek nowych towarów, usługi w zakresie budowania 
marki oraz zwiększania jej znajomości, zarządzanie hotelami, 
usługi w zakresie administrowania i zarządzania obiektami 
sportowymi, rozrywkowymi i rekreacyjnymi, 36 zarządzanie 
nieruchomościami, wydzierżawianie i wynajmowanie nie-
ruchomości, wynajmowanie powierzchni biurowej, wycena 
nieruchomości, wynajmowanie powierzchni w centrach 
handlowych, pośrednictwo w dziedzinie nieruchomości, 
informacja o nieruchomościach, 39 wynajmowanie miejsc 
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parkingowych i powierzchni magazynowych, prowadzenie 
parkingów, dostarczanie zgodnie z zamówieniem przed-
miotów dystrybuowanych w centrum handlowym, usługi 
magazynowania towarów, pakowania i przepakowywania, 
usługi transportowe, dystrybucja energii, 41 usługi w zakre-
sie rozrywki, sportu i rekreacji, organizowanie i prowadzenie 
imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, organi-
zowanie i prowadzenie koncertów, prowadzenie salonów fit-
ness i siłowni, organizowanie konkursów, gier losowych i lo-
terii, losowanie nagród, organizowanie wystaw oraz imprez 
kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie pokazów mody, 
organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, publikacje elektro-
niczne on-line, usługi w zakresie prowadzenia sal kinowych, 
usługi w zakresie wynajmowania obiektów sportowych, 
rozrywkowych i rekreacyjnych, produkcja i reprodukcja na-
grań audio i video, usługi fotograficzne, wydawanie ulotek, 
książek i tekstów innych niż reklamowe, usługi szkoleniowe 
w zakresie sprzedaży, reklamy i marketingu, wypożyczanie 
sprzętu sportowego.

(210) 468369 (220) 2017 03 03
(731) KLP POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) POZNAŃ PLAZA

(531) 03.04.13, 03.04.24, 27.05.01
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne do pobrania oraz za-
rejestrowane na nośnikach komputerowych, karty kodowa-
ne, 16 publikacje drukowane, ulotki, biuletyny informacyjne, 
plakaty, katalogi, materiały reklamowe z papieru i z tektury, 
kalendarze, materiały promocyjne drukowane, fotografie, 
materiały papiernicze, tablice ogłoszeniowe z papieru lub 
z tektury, drukowane karty informacyjne, karty okoliczno-
ściowe, karty upominkowe, karty przedpłacone do zakupów 
niekodowane magnetycznie, 35 administrowanie i zarządza-
nie centrami handlowo-rozrywkowymi, sklepami, punktami 
usługowymi, usługi sprzedaży także za pośrednictwem Inter-
netu świadczone przez sklepy spożywcze, sklepy z odzieżą, 
sklepy z obuwiem, sklepy z artykułami sportowymi i sprzę-
tem sportowym i rekreacyjnym, drogerie, sklepy AGD, sklepy 
z galanterią skórzaną, sklepy oferujące wyroby alkoholowe, 
bezalkoholowe oraz wyroby tytoniowe i artykuły dla pala-
czy, sklepy z chemią gospodarczą, księgarnie, sklepy z wy-
posażeniem domu, sklepy ogrodnicze, kwiaciarnie, sklepy 
z pieczywem, cukiernie i lodziarnie, apteki, sklepy zielarskie, 
zarządzanie działalnością gospodarczą, prowadzenie marke-
tingu i organizacji promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, w tym 
zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi, pomoc w za-
kresie działalności gospodarczej dotycząca tworzenia i za-
rządzania przedsiębiorstw handlowych, usługowych, gastro-
nomicznych, usługi promocji sprzedaży dla osób trzecich, 
prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów 
handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych 
i reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczenie 
ogłoszeń lub reklam, wynajmowanie powierzchni na cele re-

klamowe, reklama na billboardach, pokazy towarów, dystry-
bucja materiałów reklamowych, publikowanie tekstów rekla-
mowych, aktualizowanie informacji w komputerowej bazie 
danych, tworzenie i zarządzanie komputerowymi bazami da-
nych, usługi w zakresie informacji handlowej, usługi reklamy 
i promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich w sieciach kom-
puterowych, prowadzenie reklamy radiowej, telewizyjnej, 
prasowej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicz-
nej, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn sklepowych, 
prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie imprez, 
pokazów handlowych i targów handlowych w celach ko-
mercyjnych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie 
i prowadzenie programów lojalnościowych, wprowadzanie 
na rynek nowych towarów, usługi w zakresie budowania 
marki oraz zwiększania jej znajomości, zarządzanie hotelami, 
usługi w zakresie administrowania i zarządzania obiektami 
sportowymi, rozrywkowymi i rekreacyjnymi, 36 zarządzanie 
nieruchomościami, wydzierżawianie i wynajmowanie nie-
ruchomości, wynajmowanie powierzchni biurowej, wycena 
nieruchomości, wynajmowanie powierzchni w centrach 
handlowych, pośrednictwo w dziedzinie nieruchomości, 
informacja o nieruchomościach, 39 wynajmowanie miejsc 
parkingowych i powierzchni magazynowych, prowadzenie 
parkingów, dostarczanie zgodnie z zamówieniem przed-
miotów dystrybuowanych w centrum handlowym, usługi 
magazynowania towarów, pakowania i przepakowywania, 
usługi transportowe, dystrybucja energii, 41 usługi w zakre-
sie rozrywki, sportu i rekreacji, organizowanie i prowadzenie 
imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, organi-
zowanie i prowadzenie koncertów, prowadzenie salonów fit-
ness i siłowni, organizowanie konkursów, gier losowych i lo-
terii, losowanie nagród, organizowanie wystaw oraz imprez 
kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie pokazów mody, 
organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, publikacje elektro-
niczne on-line, usługi w zakresie prowadzenia sal kinowych, 
usługi w zakresie wynajmowania obiektów sportowych, 
rozrywkowych i rekreacyjnych, produkcja i reprodukcja na-
grań audio i video, usługi fotograficzne, wydawanie ulotek, 
książek i tekstów innych niż reklamowe, usługi szkoleniowe 
w zakresie sprzedaży, reklamy i marketingu, wypożyczanie 
sprzętu sportowego.

(210) 468372 (220) 2017 03 03
(731) RYBNIK PROPERTY KLP POLSKA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rybnik

(540) RYBNIK PLAZA

(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne do pobrania oraz za-
rejestrowane na nośnikach komputerowych, karty kodowa-
ne, 16 publikacje drukowane, ulotki, biuletyny informacyjne, 
plakaty, katalogi, materiały reklamowe z papieru i z tektury, 
kalendarze, materiały promocyjne drukowane, fotografie, 
materiały papiernicze, tablice ogłoszeniowe z papieru lub 
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z tektury, drukowane karty informacyjne, karty okolicz-
nościowe, karty upominkowe, karty przedpłacone do za-
kupów niekodowane magnetycznie, 35 administrowanie 
i zarządzanie centrami handlowo-rozrywkowymi, sklepami, 
punktami usługowymi, usługi sprzedaży także za pośrednic-
twem Internetu świadczone przez sklepy spożywcze, sklepy 
z odzieżą, sklepy z obuwiem, sklepy z artykułami sportowy-
mi i sprzętem sportowym i rekreacyjnym, drogerie, sklepy 
AGD, sklepy z galanterią skórzaną, sklepy oferujące wyroby 
alkoholowe, bezalkoholowe oraz wyroby tytoniowe i arty-
kuły dla palaczy, sklepy z chemią gospodarczą, księgarnie, 
sklepy z wyposażeniem domu, sklepy ogrodnicze, kwia-
ciarnie, sklepy z pieczywem, cukiernie i lodziarnie, apteki, 
sklepy zielarskie, zarządzanie działalnością gospodarczą, 
prowadzenie marketingu i organizacji promocji sprzedaży, 
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodar-
czej i zarządzania, w tym zarządzania przedsiębiorstwami 
handlowymi, pomoc w zakresie działalności gospodarczej 
dotycząca tworzenia i zarządzania przedsiębiorstw han-
dlowych, usługowych, gastronomicznych, usługi promocji 
sprzedaży dla osób trzecich, prowadzenie, przygotowy-
wanie i organizowanie pokazów handlowych i targów 
handlowych w celach komercyjnych i reklamowych, wy-
najmowanie miejsc na umieszczenie ogłoszeń lub reklam, 
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, reklama 
na billboardach, pokazy towarów, dystrybucja materiałów 
reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, aktu-
alizowanie informacji w komputerowej bazie danych, two-
rzenie i zarządzanie komputerowymi bazami danych, usługi 
w zakresie informacji handlowej, usługi reklamy i promocji 
sprzedaży na rzecz osób trzecich w sieciach komputero-
wych, prowadzenie reklamy radiowej, telewizyjnej, praso-
wej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn sklepowych, 
prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie imprez, 
pokazów handlowych i targów handlowych w celach ko-
mercyjnych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie 
i prowadzenie programów lojalnościowych, wprowadzanie 
na rynek nowych towarów, usługi w zakresie budowania 
marki oraz zwiększania jej znajomości, zarządzanie hotelami, 
usługi w zakresie administrowania i zarządzania obiektami 
sportowymi, rozrywkowymi i rekreacyjnymi, 36 zarządzanie 
nieruchomościami, wydzierżawianie i wynajmowanie nie-
ruchomości, wynajmowanie powierzchni biurowej, wycena 
nieruchomości, wynajmowanie powierzchni w centrach 
handlowych, pośrednictwo w dziedzinie nieruchomości, 
informacja o nieruchomościach, 39 wynajmowanie miejsc 
parkingowych i powierzchni magazynowych, prowadzenie 
parkingów, dostarczanie zgodnie z zamówieniem przed-
miotów dystrybuowanych w centrum handlowym, usługi 
magazynowania towarów, pakowania i przepakowywania, 
usługi transportowe, dystrybucja energii, 41 usługi w zakre-
sie rozrywki, sportu i rekreacji, organizowanie i prowadzenie 
imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, organi-
zowanie i prowadzenie koncertów, prowadzenie salonów 
fitness i siłowni, organizowanie konkursów, gier losowych 
i loterii, losowanie nagród, organizowanie wystaw oraz im-
prez kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie pokazów 
mody, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, publikacje 
elektroniczne on-line, usługi w zakresie prowadzenia sal ki-
nowych, usługi w zakresie wynajmowania obiektów sporto-
wych, rozrywkowych i rekreacyjnych, produkcja i reproduk-
cja nagrań audio i video, usługi fotograficzne, wydawanie 
ulotek, książek i tekstów innych niż reklamowe, usługi szko-
leniowe w zakresie sprzedaży, reklamy i marketingu, wypo-
życzanie sprzętu sportowego.

(210) 468373 (220) 2017 03 03
(731) KLP INVESTMENT POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SADYBA BEST MALL

(531) 03.07.16, 03.07.24, 27.05.01
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne do pobrania oraz za-
rejestrowane na nośnikach komputerowych, karty kodowa-
ne, 16 publikacje drukowane, ulotki, biuletyny informacyjne, 
plakaty, katalogi, materiały reklamowe z papieru i z tektury, 
kalendarze, materiały promocyjne drukowane, fotografie, 
materiały papiernicze, tablice ogłoszeniowe z papieru lub 
z tektury, drukowane karty informacyjne, karty okoliczno-
ściowe, karty upominkowe, karty przedpłacone do zakupów 
niekodowane magnetycznie, 35 administrowanie i zarządza-
nie centrami handlowo-rozrywkowymi, sklepami, punktami 
usługowymi, usługi sprzedaży także za pośrednictwem Inter-
netu świadczone przez sklepy spożywcze, sklepy z odzieżą, 
sklepy z obuwiem, sklepy z artykułami sportowymi i sprzę-
tem sportowym i rekreacyjnym, drogerie, sklepy AGD, sklepy 
z galanterią skórzaną, sklepy oferujące wyroby alkoholowe, 
bezalkoholowe oraz wyroby tytoniowe i artykuły dla pala-
czy, sklepy z chemią gospodarczą, księgarnie, sklepy z wy-
posażeniem domu, sklepy ogrodnicze, kwiaciarnie, sklepy 
z pieczywem, cukiernie i lodziarnie, apteki, sklepy zielarskie, 
zarządzanie działalnością gospodarczą, prowadzenie marke-
tingu i organizacji promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, w tym 
zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi, pomoc w za-
kresie działalności gospodarczej dotycząca tworzenia i za-
rządzania przedsiębiorstw handlowych, usługowych, gastro-
nomicznych, usługi promocji sprzedaży dla osób trzecich, 
prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów 
handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych 
i reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczenie 
ogłoszeń lub reklam, wynajmowanie powierzchni na cele re-
klamowe, reklama na billboardach, pokazy towarów, dystry-
bucja materiałów reklamowych, publikowanie tekstów rekla-
mowych, aktualizowanie informacji w komputerowej bazie 
danych, tworzenie i zarządzanie komputerowymi bazami da-
nych, usługi w zakresie informacji handlowej, usługi reklamy 
i promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich w sieciach kom-
puterowych, prowadzenie reklamy radiowej, telewizyjnej, 
prasowej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicz-
nej, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn sklepowych, 
prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie imprez, 
pokazów handlowych i targów handlowych w celach ko-
mercyjnych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie 
i prowadzenie programów lojalnościowych, wprowadzanie 
na rynek nowych towarów, usługi w zakresie budowania 
marki oraz zwiększania jej znajomości, zarządzanie hotelami, 
usługi w zakresie administrowania i zarządzania obiektami 
sportowymi, rozrywkowymi i rekreacyjnymi, 36 zarządzanie 
nieruchomościami, wydzierżawianie i wynajmowanie nie-
ruchomości, wynajmowanie powierzchni biurowej, wycena 
nieruchomości, wynajmowanie powierzchni w centrach 
handlowych, pośrednictwo w dziedzinie nieruchomości, 
informacja o nieruchomościach, 39 wynajmowanie miejsc 
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parkingowych i powierzchni magazynowych, prowadzenie 
parkingów, dostarczanie zgodnie z zamówieniem przed-
miotów dystrybuowanych w centrum handlowym, usługi 
magazynowania towarów, pakowania i przepakowywania, 
usługi transportowe, dystrybucja energii, 41 usługi w zakre-
sie rozrywki, sportu i rekreacji, organizowanie i prowadzenie 
imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, organi-
zowanie i prowadzenie koncertów, prowadzenie salonów fit-
ness i siłowni, organizowanie konkursów, gier losowych i lo-
terii, losowanie nagród, organizowanie wystaw oraz imprez 
kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie pokazów mody, 
organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, publikacje elektro-
niczne on-line, usługi w zakresie prowadzenia sal kinowych, 
usługi w zakresie wynajmowania obiektów sportowych, 
rozrywkowych i rekreacyjnych, produkcja i reprodukcja na-
grań audio i video, usługi fotograficzne, wydawanie ulotek, 
książek i tekstów innych niż reklamowe, usługi szkoleniowe 
w zakresie sprzedaży, reklamy i marketingu, wypożyczanie 
sprzętu sportowego.

(210) 468417 (220) 2017 03 03
(731) PISKOR IZABELA AMI, Stawiguda
(540) Online MORANDI Fashion Store

(531) 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 25 berety, bluzy sportowe, kombinezony, 
spodnie, buty damskie, buty na płaskim obcasie, buty dla 
niemowląt, buty dziecięce, buty sportowe, buty do kąpieli, 
sandały i buty plażowe, kalosze, chusty [odzież], czapki [na-
krycia głowy], czepki kąpielowe, ubrania codzienne, garnitu-
ry, getry, kamizelki, kapelusze, kostiumy kąpielowe, koszule, 
legginsy, majtki, stroje na maskaradę, nauszniki [odzież], 
odzież dziecięca, odzież niemowlęca, odzież damska, odzież 
ciążowa, odzież sportowa, odzież przeciwdeszczowa, odzież 
wierzchnia dla mężczyzn, pantofle domowe, pantofle kąpie-
lowe, paski [odzież], piżamy, pończochy, prochowce, pulo-
wery, rajstopy, rękawiczki [odzież], skarpetki, slipy męskie, figi 
damskie, staniki sportowe, sukienki, swetry, szale, szlafroki, 
T-shirty z krótkim rękawem, wyprawka dziecięca, jako odzież.

(210) 468420 (220) 2017 03 03
(731) 3D AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) 3D Automation

(531) 15.07.01, 15.07.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 żywice akrylowe w stanie surowym, 9 alarmy 
dźwiękowe, urządzenia i przyrządy dla fizyki, instalacje elek-
tryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, 
komputerowe urządzenia peryferyjne, drukarki do kompu-
terów, przenośny radiowy sprzęt nadawczo-odbiorczy, ska-
nery stosowane w informatyce, szafy rozdzielcze, tablice roz-
dzielcze i tablice sterownicze stosowane w elektryczności, 
urządzenia do stereoskopii, urządzenia i przyrządy optyczne, 
42 badania techniczne, digitalizacja dokumentów [skano-
wanie], doradztwo w zakresie: oprogramowania kompute-

rowego, projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, 
elektroniczna konwersja danych lub programów, instalacje 
oprogramowania komputerowego, inżynieria techniczna, 
programowanie komputerów, projektowanie systemów 
komputerowych, wypożyczanie komputerów, konserwacja 
oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, testo-
wanie materiałów, opracowywanie projektów technicznych, 
oprogramowanie jako usługa [SaaS], aktualizacja, doradztwo, 
instalacje, konserwacja, powielanie, projektowanie, wypoży-
czanie oprogramowania komputerowego, prace badawczo-
rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, pro-
jektowanie opakowań, wzornictwo przemysłowe.

(210) 468422 (220) 2017 03 03
(731) SZKLA.COM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) szkla.com

(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 szkła kontaktowe, szkła korekcyjne, szkła 
do okularów, 35 prowadzenie sklepu w tym sklepu interne-
towego w zakresie: szkła kontaktowe, pojemniczki na szkła 
kontaktowe, szkła korekcyjne, oprawki do okularów, szkła 
do okularów, okulary, binokle, prowadzenie hurtowni oraz 
sprzedaż wysyłkowa w zakresie: szkła kontaktowe, pojem-
niczki na szkła kontaktowe, szkła korekcyjne, oprawki do oku-
larów, szkła do okularów, okulary, binokle, 39 dostarczanie 
towarów konsumpcyjnych.

(210) 468426 (220) 2017 03 05
(731) CZUPAJŁO NORBERT, Mikołajew
(540) colorshake

(531) 14.01.13, 14.01.15, 14.01.18, 26.07.25, 27.05.01
(510), (511) 25 szorty [odzież], odzież gimnastyczna, chusty 
[odzież], daszki [odzież], odzież rekreacyjna, odzież skórzana, 
odzież dżinsowa, szaliki [odzież], sztormiaki [odzież], golfy 
[odzież], odzież męska, odzież ciążowa, gabardyna [odzież], 
odzież narciarska, kurtki [odzież], odzież treningowa, odzież 
gotowa, odzież nieprzemakalna, nauszniki [odzież], odzież 
niemowlęca, odzież dziecięca, topy [odzież], odzież dziana, 
mufki [odzież], dzianina [odzież], odzież codzienna, swetry 
[odzież], bliźniaki [odzież], poszetki [odzież], odzież futrza-
na, paski [odzież], fartuchy [odzież], odzież wodoodpor-
na, odzież przeciwdeszczowa, odzież triatlonowa, kaptury 
[odzież], rękawiczki [odzież], odzież wiatroszczelna, odzież 
taneczna, odzież wełniana, odzież lniana, odzież jedwabna, 
odzież surfingowa, odzież dziewczęca, odzież kaszmirowa, 
odzież damska, odzież tkana, body [odzież], kombinezony 
[odzież], halki [odzież], futra [odzież], odzież sportowa, kurtki 
pikowane [odzież], wyprawki dziecięce [odzież], odzież że-
glarska nieprzemakalna, odzież dla chłopców, ogrzewacze 
rąk [odzież], rękawiczki jako odzież, woalki, welony [odzież], 
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odzież ze skóry, nieprzemakalna odzież wierzchnia, odzież 
do spania, odzież dla kolarzy, odzież dla rowerzystów, pi-
kowane kurtki [odzież], okrycia wierzchnie [odzież], paski 
materiałowe [odzież], odzież dla łyżwiarzy, odzież do teni-
sa, szale boa [odzież], skóra [odzież], odzież do biegania, 
narzutki na ramiona [odzież], kurtki jako odzież sportowa, 
fulary [artykuły odzieżowe], gorsety [odzież, wyroby gorse-
ciarskie], pulowery bez rękawów [odzież], odzież dla kierow-
ców samochodowych, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież 
wierzchnia dla dziewcząt, odzież wierzchnia dla pań, odzież 
o termoizolacyjnych właściwościach, odzież w stylu sporto-
wym, odzież z imitacji skóry, odzież do uprawiania zapasów, 
odzież wierzchnia dla mężczyzn, odzież skórzana dla moto-
cyklistów, komplety do biegania [odzież], komplety do jog-
gingu [odzież], spodnie do joggingu [odzież], odzież do sztuk 
walki, dolne części ubrań [odzież], odzież dla małych dzieci, 
odzież wierzchnia dla dzieci, odzież wierzchnia dla niemow-
ląt, odzież wierzchnia dla chłopców, odzież do łyżwiar-
stwa figurowego, opaski na biust [odzież], opaski na głowę 
[odzież], artykuły odzieżowe dla wędkarzy, komplety odzie-
żowe ze spodenkami, odzież do jazdy na motocyklu, odzież 
wierzchnia na złe warunki pogodowe, artykuły odzieżowe 
do użytku teatralnego, artykuły odzieżowe w stylu sporto-
wym, odzież sportowa [z wyjątkiem rękawic do golfa].

(210) 468431 (220) 2017 03 05
(731) DERENDARZ ZDZISŁAW ASSA, Łódź
(540) LÓD MIÓD

(531) 08.01.18, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 30 lody, lody owocowe, sorbety, lody na paty-
ku, mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, desery 
lodowe, wyroby cukiernicze, lodowe wyroby cukiernicze, 
wyroby cukiernicze mrożone, mrożone wyroby cukiernicze 
na patyku, wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, lodowe 
słodycze, słodkie polewy i nadzienia, 43 lodziarnie, kafeterie, 
kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem (catering).

(210) 468449 (220) 2017 03 06
(731) ARKUS & ROMET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie
(540) POWERED BY ROMET

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za po-
średnictwem strony internetowej) na rzecz osób trzecich, 
prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych, 
sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa następujących to-
warów: artykuły biurowe, artykuły piśmiennicze, broszury, 
czasopisma jako periodyki, czasopisma branżowe, druki, 
formularze jako blankiety, druki, gazety, kalendarze, kartki 
papieru do robienia notatek, katalogi, książki, materiały pi-
śmienne, nalepki na zderzaki pojazdów, nalepki na zderza-
ki samochodowe, nalepki, naklejki jako materiały piśmien-
ne, papier i karton, plakaty reklamowe, prospekty, raporty, 
ulotki, wizytówki, zakładki, marketing, reklama, reklama 
prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama 
billboardowa, reklama na stronach internetowych oraz or-
ganizowanie targów, wystaw i pokazów związanych z pro-
mocją następujących towarów: artykuły biurowe, artykuły 
piśmiennicze, broszury, czasopisma jako periodyki, czaso-
pisma branżowe, druki, formularze jako blankiety, druki, 
gazety, kalendarze, kartki papieru do robienia notatek, 
katalogi, książki, materiały piśmienne, nalepki na zderza-
ki pojazdów, nalepki na zderzaki samochodowe, nalepki, 
naklejki jako materiały piśmienne, papier i karton, plakaty 
reklamowe, prospekty, raporty, ulotki, wizytówki, zakładki, 
udzielanie porad handlowych konsumentom, promocja 
sprzedaży.

(210) 468452 (220) 2017 03 06
(731) EXTRAKANTOR.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Będzin
(540) extrakantor.pl

(531) 02.09.20, 26.01.01, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, bankowość, 
majątek nieruchomy.

(210) 468454 (220) 2017 03 06
(731) POTKAŃSKI MARCIN BRANDISH, Gdańsk
(540) MITTE CHLEB i KAWA

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie 
[bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem.
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(210) 468455 (220) 2017 03 06
(731) UAB GERA DOVANA, Wilno, LT
(540) SUPER PREZENTY

(531) 03.02.01, 03.02.24, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, usługi zarzą-
dzania działalnością gospodarczą i handlową, usługi admi-
nistrowania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizacja targów 
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi 
zaopatrzenia osób trzecich, usługi prac biurowych, sprze-
daż kuponów podarunkowych i pakietów promocyjnych, 
36 usługi w zakresie ubezpieczeń, usługi finansowe, usługi 
bankowe, usługi związane z administrowaniem nieruchomo-
ściami, 39 usługi pakowania i składowania towarów, usługi 
transportowe, usługi organizowania podróży, 41 usługi w za-
kresie nauczania i kształcenia, usługi organizowania rozrywki, 
zabawy i rekreacji, usługi sportowe i kulturalne.

(210) 468457 (220) 2017 03 06
(731) GRUPA EUDEMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Rzeszów

(540) EUDEMON

(531) 02.09.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za po-
średnictwem strony internetowej) na rzecz osób trzecich, 
prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych, 
sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa następujących towa-
rów: jednorazowe pieluchy celulozowe dla dzieci, jednorazo-
we pieluchy dziecięce do pływania, pieluchy jako pieluszki 
dziecięce, pieluchy jednorazowe, pieluchy z celulozy dla nie-
mowląt, nożyczki, nożyczki dla dzieci, nożyczki do paznokci, 
sztućce dla dzieci, elektroniczne nianie, artykuły do karmie-
nia i smoczki, butelki dla dzieci, butelki do karmienia dzieci, 
laktatory, laktatory dla matek karmiących, smoczki, smoczki 
dla dzieci, smoczki dla noworodków, smoczki do butelek 
do karmienia, smoczki jednorazowego użytku, smoczki 
niemowlęce, smoczki pediatryczne, domowe podgrzewa-
cze do butelek dziecięcych [elektryczne], elektryczne pod-
grzewacze butelek, podgrzewacze do butelek, sterylizatory, 
sterylizatory do butelek do karmienia niemowląt, foteliki 
bezpieczeństwa dla dzieci, foteliki dla dzieci do pojazdów, 
rowery, rowery dziecięce, samochodowe foteliki dziecięce, 
wózki, wózki do użytku z przenośnym łóżeczkiem niemow-
lęcym, wózki dziecięce spacerowe (budki do -), wózki dzie-
cięce wyposażone w nosidełka, wózki na kółkach dla dzieci, 
wózki-wagoniki do przewożenia dzieci, bezpieczne łóżeczka 
dziecięce, chodziki dla dzieci, huśtawki montowane na gan-

ku, kojce, kołyski bujane, kołyski dla niemowląt, kołyski dzie-
cięce, komody jako meble, kosze dla niemowląt, krzesełka dla 
niemowląt, leżaczki dziecięce typu bujaki, łóżeczka dla nie-
mowląt, łóżeczka dziecięce, łóżeczka koszyki dla niemowląt, 
łóżka dla dzieci jako kojce, łóżka, pościel, materace, poduszki, 
meble, meble dla dzieci, meble dla niemowląt, meble do po-
kojów dziecinnych, meble do przewijania niemowląt, meble 
drewniane, pościel do łóżeczek dziecięcych [inna niż bieli-
zna pościelowa], pościel do łóżeczek niemowlęcych [inna 
niż bielizna pościelowa], przewijaki, przewijaki montowane 
do ściany, wanienki dla niemowląt, wanienki dla niemowląt 
przenośne, wanienki z tworzywa sztucznego dla dzieci, bie-
lizna pościelowa, bielizna pościelowa dla niemowląt, duże 
ręczniki, ręczniki, ręczniki dla dzieci, ręczniki kąpielowe, ręcz-
niki z kapturem, body jako odzież, letnie ubranka dla dzieci, 
obuwie, obuwie dla dzieci, obuwie dla niemowląt, odzież co-
dzienna, odzież dziecięca, odzież niemowlęca, pajacyki dla 
dzieci jako odzież, śliniaki dla niemowląt z tworzyw sztucz-
nych, śliniaki niepapierowe, śliniaki z materiałów tekstylnych, 
śpioszki, pajacyki jako odzież, artykuły do zabawy dla dzieci, 
huśtawki jako zabawki, huśtawki dla dzieci, huśtawki dla nie-
mowląt, maty do zabawy zawierające zabawki dla niemow-
ląt, rowery trójkołowe jako zabawki, termometry, aspiratory 
do nosa, jednorazowe woreczki do sterylizacji, naklejki, ta-
śma maskująca, paski z gumy do ochrony krawędzi mebli, ta-
śmy, paski i błony klejące, taśmy piankowe zabezpieczające, 
meble, akcesoria meblowe: narożniki ochronne nakładane 
(niemetalowe -) do mebli, naroża ochronne [nakładki] z two-
rzyw sztucznych, ochraniacze, niemetalowe, na nogi krzeseł, 
ochraniacze do łóżeczek dziecięcych, osłony przeciwuderze-
niowe wewnętrzne do łóżeczek dziecięcych, przewijaki dla 
niemowląt, gąbki do kąpieli, nocniki, szczoteczki do zębów, 
szczotki do włosów, podkłady na łóżko, kocyki dla niemow-
ląt [rożki], rękawice-myjki do użytku toaletowego, majtki dla 
niemowląt, nakrycia głowy, skarpetki, skarpetki noszone jako 
kapcie, elastyczne opaski do włosów, kokardy do włosów, 
ozdoby do włosów [nie z metali szlachetnych], spinki do wło-
sów, wstążki do włosów, antypoślizgowe maty do wanien, 
zabawki z tworzyw sztucznych do kąpieli, marketing, rekla-
ma, reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, 
reklama billboardowa, reklama na stronach internetowych 
oraz organizowanie targów, wystaw i pokazów związanych 
z promocją następujących towarów: jednorazowe pielu-
chy celulozowe dla dzieci, jednorazowe pieluchy dziecię-
ce do pływania, pieluchy jako pieluszki dziecięce, pieluchy 
jednorazowe, pieluchy z celulozy dla niemowląt, nożyczki, 
nożyczki dla dzieci, nożyczki do paznokci, sztućce dla dzieci, 
elektroniczne nianie, artykuły do karmienia i smoczki, butel-
ki dla dzieci, butelki do karmienia dzieci, laktatory, laktatory 
dla matek karmiących, smoczki, smoczki dla dzieci, smoczki 
dla noworodków, smoczki do butelek do karmienia, smocz-
ki jednorazowego użytku, smoczki niemowlęce, smoczki 
pediatryczne, domowe podgrzewacze do butelek dziecię-
cych [elektryczne], elektryczne podgrzewacze butelek, pod-
grzewacze do butelek, sterylizatory, sterylizatory do butelek 
do karmienia niemowląt, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, 
foteliki dla dzieci do pojazdów, rowery, rowery dziecięce, 
samochodowe foteliki dziecięce, wózki, wózki do użytku 
z przenośnym łóżeczkiem niemowlęcym, wózki dziecięce 
spacerowe (budki do -), wózki dziecięce wyposażone w no-
sidełka, wózki na kółkach dla dzieci, wózki-wagoniki do prze-
wożenia dzieci, bezpieczne łóżeczka dziecięce, chodziki dla 
dzieci, huśtawki montowane na ganku, kojce, kołyski bujane, 
kołyski dla niemowląt, kołyski dziecięce, komody jako me-
ble, kosze dla niemowląt, krzesełka dla niemowląt, leżaczki 
dziecięce typu bujaki, łóżeczka dla niemowląt, łóżeczka dzie-
cięce, łóżeczka koszyki dla niemowląt, łóżka dla dzieci jako 
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kojce, łóżka, pościel, materace, poduszki, meble, meble dla 
dzieci, meble dla niemowląt, meble do pokojów dziecin-
nych, meble do przewijania niemowląt, meble drewniane, 
pościel do łóżeczek dziecięcych [inna niż bielizna poście-
lowa], pościel do łóżeczek niemowlęcych [inna niż bielizna 
pościelowa], przewijaki, przewijaki montowane do ściany, 
wanienki dla niemowląt, wanienki dla niemowląt przenośne, 
wanienki z tworzywa sztucznego dla dzieci, bielizna po-
ścielowa, bielizna pościelowa dla niemowląt, duże ręczniki, 
ręczniki, ręczniki dla dzieci, ręczniki kąpielowe, ręczniki z kap-
turem, body jako odzież, letnie ubranka dla dzieci, obuwie, 
obuwie dla dzieci, obuwie dla niemowląt, odzież codzienna, 
odzież dziecięca, odzież niemowlęca, pajacyki dla dzieci jako 
odzież, śliniaki dla niemowląt z tworzyw sztucznych, śliniaki 
niepapierowe, śliniaki z materiałów tekstylnych, śpioszki, pa-
jacyki jako odzież, artykuły do zabawy dla dzieci, huśtawki 
jako zabawki, huśtawki dla dzieci, huśtawki dla niemowląt, 
maty do zabawy zawierające zabawki dla niemowląt, rowe-
ry trójkołowe jako zabawki, termometry, aspiratory do nosa, 
jednorazowe woreczki do sterylizacji, naklejki, taśma masku-
jąca, paski z gumy do ochrony krawędzi mebli, taśmy, paski 
i błony klejące, taśmy piankowe zabezpieczające, meble, 
akcesoria meblowe, narożniki ochronne nakładane (nieme-
talowe -) do mebli, naroża ochronne [nakładki] z tworzyw 
sztucznych, ochraniacze, niemetalowe, na nogi krzeseł, 
ochraniacze do łóżeczek dziecięcych, osłony przeciwuderze-
niowe wewnętrzne do łóżeczek dziecięcych, przewijaki dla 
niemowląt, gąbki do kąpieli, nocniki, szczoteczki do zębów, 
szczotki do włosów, podkłady na łóżko, kocyki dla niemow-
ląt [rożki], rękawice-myjki do użytku toaletowego, majtki dla 
niemowląt, nakrycia głowy, skarpetki, skarpetki noszone jako 
kapcie, elastyczne opaski do włosów, kokardy do włosów, 
ozdoby do włosów [nie z metali szlachetnych], spinki do wło-
sów, wstążki do włosów, antypoślizgowe maty do wanien, 
zabawki z tworzyw sztucznych do kąpieli, udzielanie porad 
handlowych konsumentom, promocja sprzedaży.

(210) 468463 (220) 2017 03 06
(731) SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała

(540) Górski Przysmak

(531) 26.13.01, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 29 produkty serowarskie, produkty mleczne, pa-
sty do kromek zawierające tłuszcz.

(210) 468465 (220) 2017 03 06
(731) KUŹNIAR GRZEGORZ AKWITANIA, Długie
(540) AKWITANIA TU KWITNĄ OGRODY

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.02.07, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.14

(510), (511) 31 aranżacje z żywych kwiatów, żywe kwiaty, nasio-
na kwiatów, cebulki kwiatowe, dekoracje kwiatowe [naturalne], 
44 usługi ogrodnicze, projektowanie ogrodów krajobrazowych 
na rzecz osób trzecich, projektowanie kompozycji kwiatowych, 
usługi pielęgnacji ogródków, projektowanie ogrodów i krajo-
brazów, usługi doradcze związane z projektowaniem ogrodów, 
doradztwo z zakresu ogrodnictwa, usługi doradcze i konsulta-
cyjne w zakresie zwalczania chwastów, szkodników i robactwa 
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie.

(210) 468479 (220) 2017 03 06
(731) OLSZAK PAWEŁ, Gdańsk
(540) M MATI PLAY

(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, 35 produkcja filmów reklamowych, 
41 produkcja filmów, produkcja muzyczna.

(210) 468485 (220) 2017 03 06
(731) S.C. Johnson & Son, Inc., Racine, US
(540) SATYNOWY KWIAT WANILII
(510), (511) 3 aromaty przeznaczone do pomieszczeń lub 
powietrza, olejki eteryczne do aromatyzowania powietrza, 
wyroby do aromatyzowania powietrza, wyroby do perfumo-
wania powietrza, potpourri, kadzidełka, 4 świece, świece per-
fumowane, świece zapachowe, 5 preparaty do oczyszczania 
powietrza, preparaty do odkażania powietrza, preparaty 
do neutralizowania zapachów, dezodoranty nie do użytku 
osobistego, środki dezodoryzujące do aromatyzowania po-
mieszczeń lub powietrza, dezodoranty do dywanów, dez-
odoranty do tekstyliów.

(210) 468487 (220) 2017 03 06
(731) PODSIADŁO WALDEMAR, Złotoryja
(540) PROFESTAL
(510), (511) 6 konstrukcje stalowe [budownictwo], okna me-
talowe, metalowe kraty na okna, metalowe barierki, barierki 
bezpieczeństwa na drogach metalowe, drabiny metalowe, 
metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, ogrodzenia 
metalowe, zbiorniki metalowe, maszty ze stali, podpory me-
talowe, klatki metalowe, w szczególności klatki bezpieczeń-
stwa, 40 obróbka metali, obróbka [obróbka mechaniczna] 
metalu, cięcie laserowe, cięcie plazmowe, cięcie stali, cięcie 
metalu, gięcie blach, wiercenie w metalu, usługi spawalnicze, 
w szczególności spawanie stali czarnej, nierdzewnej i alumi-
niowej, obróbka skrawaniem, obróbka elektrochemiczna, 
frezowanie, skrawanie, toczenie, wytaczanie.

(210) 468488 (220) 2017 03 06
(731) BRYŁA DANUTA CLINIC SKIN, Charzykowy
(540) CS Clinic Skin
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(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usłu-
gi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi zwią-
zane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.

(210) 468493 (220) 2017 03 06
(731) JASTA-SWEETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) JASTA SWEETS

(531) 01.05.02, 26.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 herbatniki petit-beurre, słodycze, wyroby 
cukiernicze.

(210) 468502 (220) 2017 03 06
(731) Yves Saint Laurent Parfums, Paryż, FR
(540) TOP SECRETS
(510), (511) 3 perfumy, wody toaletowe, dezodoranty 
do użytku osobistego, olejki eteryczne do użytku osobiste-
go, oleje kosmetyczne, mydła do użytku osobistego, mlecz-
ko oczyszczajce do celów kosmetycznych, kremy, płyny 
i kosmetyki do pielęgnacji twarzy, w szczególności kremy 
przeciwzmarszczkowe, kremy nawilżające, płyny kosmetycz-
ne do demakijażu, maski kosmetyczne, peelingi do skóry, 
kremy, płyny i kosmetyki do pielęgnacji ciała, w szczególno-
ści kremy nawilżające, kremy wyszczuplające, żele do kąpieli 
i pod prysznic, płyny do kąpieli, pianki do kąpieli, tusz do rzęs, 
podkłady do makijażu, róże kosmetyczne, pudry do makija-
żu, ołówki kosmetyczne, produkty kolorowe do policzków, 
cienie do powiek, lakiery do paznokci, pomadki do ust, płyny 
do pielęgnacji włosów, szampony.

(210) 468507 (220) 2017 03 06
(731) YILDIRIM MAGDALENA, Chotomów
(540) Lisan

(531) 01.01.01, 01.01.02, 01.15.15, 26.01.13, 26.11.03, 26.13.25, 
29.01.12, 27.05.01

(510), (511) 41 kursy językowe, nauczanie języków obcych, 
organizowanie gier edukacyjnych, organizowanie indywi-
dualnej nauki języków, organizowanie pokazów w celach 
edukacyjnych, publikowanie tekstów, w tym w formie elek-
tronicznej, innych niż do celów reklamowych, przygotowy-
wanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
szkolenia edukacyjne, usługi nauki na odległość świadczone 
online, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych, wy-
pożyczanie książek.

(210) 468510 (220) 2017 03 06
(731) MICHNIEWICZ KRZYSZTOF 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE BYSEWO, Gdańsk
(540) Animusz

(531) 03.06.03, 27.05.01
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i wete-
rynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetycz-
na żywność i substancje do celów leczniczych lub weteryna-
ryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 
i zwierząt, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunko-
we, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, 
środki odkażające, środki do zwalczania szkodników, fungi-
cydy, herbicydy.

(210) 468511 (220) 2017 03 06
(731) ŁYSAK WOJCIECH T2G, Sosnowiec
(540) Dr Hair

(531) 02.09.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki do włosów.

(210) 468516 (220) 2017 03 07
(731) TBH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sierosław
(540) GRAVECO
(510), (511) 7 agregaty do natryskiwania pianki poliuretano-
wej [maszyny], agregaty do natryskiwania środków izolacyj-
nych [maszyny], agregaty do natryskiwania preparatów prze-
ciwwilgociowych [maszyny].

(210) 468518 (220) 2017 03 07
(731) RACZKOWSKI MICHAŁ STEFAN, Tarnowskie Góry
(540) isee

(531) 02.09.04, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05
(510), (511) 9 oprawki do okularów.

(210) 468522 (220) 2017 03 07
(731) P.B.W.C. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Potrzanowo
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(540) PIT BULL WEST COAST SINCE EIGHTY NINE

(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.01.12, 26.01.18, 26.01.21, 26.04.02, 
26.04.09, 27.05.01

(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, suplementy diety 
dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, odżywcze 
suplementy diety, nutraceutyki do stosowania jako suplementy 
diety, dodatki witaminowe, suplementy diety zawierające biał-
ko, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety za-
wierające enzymy, mineralne suplementy diety, preparaty mul-
tiwitaminowe, napoje witaminizowane, napoje z dodatkami 
dietetycznymi, suplementy diety stosowane w celu utrzymania 
właściwej masy ciała, suplementy diety zawierające amino-
kwasy, suplementy diety zawierające hydroksymetylomaślan, 
suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawie-
rające węglowodany, suplementy diety zawierające maltodek-
stryny, suplementy diety z ekstraktów roślinnych, suplementy 
diety, przeciwutleniające i adaptogenne, suplementy diety 
zawierające karnitynę, suplementy diety zawierające kreatynę, 
stymulujące dodatki odżywcze na bazie kofeiny, suplementy 
diety do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, suple-
menty diety wysokobiałkowe, suplementy diety wysokowę-
glowodanowe, suplementy diety białkowo-węglowodanowe, 
suplementy diety dla sportowców, 25 nakrycia głowy, obuwie, 
odzież, 28 artykuły i sprzęt sportowy, 29 koncentraty i odżywki 
wysokobiałkowe będące produktami spożywczymi, koncentra-
ty i odżywki wysokobiałkowe wzbogacone witaminami, solami 
mineralnymi i aminokwasami będące produktami spożywczy-
mi, mieszanki odżywcze do picia, na bazie serwatki do stosowa-
nia jako zamienniki posiłków, 30 mieszanki odżywcze do picia, 
na bazie węglowodanów do stosowania jako zamienniki po-
siłków, koncentraty i odżywki węglowodanowe i wysokoener-
getyczne będące produktami spożywczymi, koncentraty i od-
żywki węglowodanowe i wysokoenergetyczne wzbogacone 
witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami będące pro-
duktami spożywczymi, 32 napoje izotoniczne, napoje proteino-
we i węglowodanowe, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej 
i detalicznej takich towarów jak: nakrycia głowy, obuwie, odzież, 
usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej takich towa-
rów jak: artykuły i sprzęt sportowy, usługi w zakresie sprzedaży 
takich towarów jak: suplementy diety dla sportowców, usługi 
w zakresie sprzedaży takich towarów jak: białkowe suplementy 
diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty 
dietetyczne, odżywcze suplementy diety, nutraceutyki do sto-
sowania jako suplementy diety, dodatki witaminowe, suple-
menty diety zawierające białko, suplementy diety zawierające 
kazeinę, suplementy diety zawierające enzymy, mineralne su-
plementy diety, preparaty multiwitaminowe, napoje witamini-
zowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, suplementy diety 
stosowane w celu utrzymania właściwej masy ciała, suplemen-
ty diety zawierające aminokwasy, suplementy diety zawierające 
hydroksymetylomaślan, suplementy diety zawierające glukozę, 
suplementy diety zawierające węglowodany, suplementy die-
ty zawierające maltodekstryny, suplementy diety z ekstraktów 
roślinnych, suplementy diety przeciwutleniające i adaptogenne, 

suplementy diety zawierające karnitynę, suplementy diety za-
wierające kreatynę, stymulujące dodatki odżywcze na bazie ko-
feiny, suplementy diety do picia do stosowania jako zamienniki 
posiłków, suplementy diety wysokobiałkowe, suplementy diety 
wysokowęglowodanowe, suplementy diety białkowo-węglo-
wodanowe, koncentraty i odżywki wysokobiałkowe będące 
produktami spożywczymi, koncentraty i odżywki wysokobiałko-
we wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwa-
sami będące produktami spożywczymi, mieszanki odżywcze 
do picia na bazie serwatki do stosowania jako zamienniki po-
siłków, mieszanki odżywcze do picia na bazie węglowodanów 
do stosowania jako zamienniki posiłków, koncentraty i odżywki 
węglowodanowe i wysokoenergetyczne będące produktami 
spożywczymi, koncentraty i odżywki węglowodanowe i wyso-
koenergetyczne wzbogacone witaminami, solami mineralnymi 
i aminokwasami będące produktami spożywczymi.

(210) 468531 (220) 2017 03 07
(731) STĘPNIAK KRZYSZTOF NORTHMAN, Węgorzewo
(540) SMART YACHTS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.05.10
(510), (511) 41 nauczanie, organizacja szkoleń, rozrywka, 
działalność sportowa i kulturalna, 43 usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.

(210) 468532 (220) 2017 03 07
(731) STĘPNIAK KRZYSZTOF NORTHMAN, Węgorzewo
(540) SMART TOUR SYSTEM

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.05.10
(510), (511) 41 nauczanie, organizacja szkoleń, rozrywka, 
działalność sportowa i kulturalna, 43 usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.

(210) 468533 (220) 2017 03 07
(731) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
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(540) ALVAROSPA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty i środki 
rozkurczowe, przeciwbólowe, przeciwzapalne.

(210) 468539 (220) 2017 03 07
(731) BUCHALSKI PIOTR, Łódź
(540) NATURE TRAVEL Polish SPA & Resorts

(531) 05.01.99, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 39 organizowanie podróży, 43 tymczasowe 
zakwaterowanie.

(210) 468540 (220) 2017 03 07
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- 

-USŁUGOWE MARES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek

(540) MARES

(531) 29.01.13, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej i de-
talicznej paliw stałych, płynnych i gazowych oraz produk-
tów pochodnych, w szczególności benzyny, olejów napę-
dowych, olejów technicznych, smarów, sprzedaż artykułów 
przemysłowych i motoryzacyjnych, samochodów, 37 usługi 
w zakresie tankowania i obsługi pojazdów, smarowanie, my-
cie pojazdów, czyszczenie pojazdów.

(210) 468574 (220) 2017 03 08
(731) ŁAŃKO LESŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-

-HANDLOWO-WIELOBRANŻOWE EKOMONTIG, 
Oświęcim

(540) EKOMONTIG

(531) 29.01.01, 27.05.01, 01.01.02
(510), (511) 37 usługi montażowo-instalacyjne, usługi wy-
konywania izolacji,  usługi izolacji termicznej, usługi izolacji 
metodą wtryskową, usługi izolacja zbiorników i rurociągów, 
usługi spoinowania i uszczelnianie dużych elementów bu-
dowlanych, usługi natrysku wewnątrz budynków, usługi mon-
tażu i wymiany rurociągów, usługi instalacji, naprawy i kon-
serwacja instalacji chłodniczych, usługi instalacji, naprawy, 
konserwacji i modernizacji instalacji energetycznych,  usługi 
instalacji, naprawy i konserwacji linii produkcyjnych, usługi 

instalacji, naprawy i konserwacji instalacji wodno-kanalizacyj-
nych, usługi wykonania i instalacja zbiorników wraz z ich urzą-
dzeniami pomocniczymi, usługi instalacji i konserwacji pomp, 
usługi piaskowania, 40 usługi spawalnicze, spawanie alumi-
nium, spawanie stali węglowych, spawanie tytanu, spawanie 
elementów instalacji technologicznych zwłaszcza z branży 
chemicznej i spożywczej, spawanie elementów instalacji 
związanych z uzdatnianiem wody, spawanie elementów in-
stalacji w oczyszczalniach ścieków, spawanie: podestów, kon-
strukcji wsporczych, estakad, usługi oczyszczania konstrukcji 
stalowych, usługi cięcia i gięcia blach.

(210) 468578 (220) 2017 03 08
(731) BARTKOWIAK EWA, Warszawa
(540) LiryDram

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 czasopisma, książki, gazety, afisze, albumy, 
broszury, druki, fotografie, kalendarze, karty pocztowe, karty 
muzyczne, karty okolicznościowe, plakaty, publikacje jedno-
razowe, publikacje nieperiodyczne, reprodukcje graficzne, 
ulotki, zakładki do książek, 41 usługi wydawnicze, salony li-
terackie, wystawy sztuki, publikowanie książek i periodyków, 
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, mikro-wydaw-
nictwa, publikacje elektroniczne on-line książek i periody-
ków oraz tekstów innych niż reklamowe.

(210) 468616 (220) 2017 03 08
(731) WRO-OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) ASCO

(531) 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi w zakresie zarządzania nieruchomo-
ściami, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nierucho-
mości], ściąganie należności, pośrednictwo w obrocie nie-
ruchomościami, 37 instalacja systemów zabezpieczających, 
konserwacja i serwisowanie alarmów antywłamaniowych, 
montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożaro-
wych, naprawa lub konserwacja alarmów przeciwpożaro-
wych, usługi napraw awarii pojazdów, usługi informacyjne 
związane z instalacją systemów zabezpieczających, sprząta-
nie nieruchomości, 45 usługi w zakresie ochrony, monitoring 
alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, ochrona 
osobista, ochrona obiektów i sprzętu, usługi stróży nocnych, 
doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, monitorowanie 
alarmów przeciwpożarowych.

(210) 468628 (220) 2017 03 09
(731) P.P.H.U. MARTENS SPÓŁKA JAWNA GRZEGORZ KUNA, 

ROBERT KUNA, Zielonka
(540) MARTENS AUTO-SERWIS
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(531) 14.07.06, 14.07.09, 15.07.01, 15.07.02, 15.07.03, 15.07.21, 
26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13

(510), (511) 37 naprawa i obsługa samochodów, wulkaniza-
cja opon [naprawa], naprawa i konserwacja pojazdów me-
chanicznych i ich części.

(210) 468629 (220) 2017 03 09
(731) P.P.H.U. MARTENS SPÓŁKA JAWNA GRZEGORZ KUNA, 

ROBERT KUNA, Zielonka
(540) MARTENS DEWELOPER

(531) 24.15.03, 24.15.21, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 36 wynajem mieszkań, zarządzanie nieruchomo-
ścią, 37 budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych.

(210) 468651 (220) 2017 03 09
(731) KARPIŃSKI PIOTR BEST STORE, Kraków
(540) PROGRESS LABS

(531) 29.01.07, 27.05.01, 26.01.01
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub 
weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, su-
plementy diety zawierające alginiany, środki zmniejszające 
apetyt do celów medycznych, tabletki zmniejszające apetyt, 
suplementy diety zawierające białko, białkowe suplementy 
diety, białkowe suplementy dla zwierząt, dietetyczna żyw-
ność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne na-
poje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne sub-
stancje przystosowane do celów medycznych, suplementy 
diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające 
enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplemen-
ty diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające 
kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę, pre-
paraty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, mineralne 
suplementy diety, suplementy diety zawierające mleczko 
pszczele, preparaty medyczne do odchudzania, tabletki 
wspomagające odchudzanie, odżywcze suplementy diety, 
suplementy diety zawierające olej lniany, produkty uboczne 
z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub 
leczniczych, suplementy diety zawierające propolis, suple-
menty diety zawierające pyłek pszczeli, suplementy diety za-
wierające siemię lniane: skrobia do celów dietetycznych lub 
farmaceutycznych, preparaty witaminowe, produkty kawo-
we stanowiące środki dietetyczne do użytku medycznego 
w celu kontroli sylwetki i wagi, suplementy diety zawierające 
kawę, dietetyczne substancje kawowe.

(210) 468658 (220) 2017 03 09
(731) SCROOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) SCROOT SYSTEM SKUTERÓW MIEJSKICH

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi w zakresie wypożyczania samocho-
dów, motocykli, skuterów i motorowerów, wynajmowanie 
miejsc parkingowych.

(210) 468680 (220) 2017 03 09
 (310) 1339835 (320) 2016 09 23 (330) BX
(731) Caroline Bay Wines Limited, Auckland, NZ
(540) CAROLINE BAY
(510), (511) 33 wina.

(210) 468694 (220) 2017 03 10
(731) NAKIELNY WITOLD, Kraków
(540) SpaceClub

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.16, 01.01.17
(510), (511) 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą 
dyskotek, obsługa sal gry, informacja o imprezach rozryw-
kowych, usługi klubowe, prowadzenie nocnych klubów, 
organizowanie balów, przyjęć, spektakli, usługi orkiestry, roz-
rywka, 43 usługi gastronomiczne: bary, kafeterie, kawiarnie, 
restauracje, snack-bary.

(210) 468699 (220) 2017 03 10
(731) PIOTROWSKA NATALIA BLESS COFFEE ROASTERS, 

Olsztyn
(540) BLESS

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 30 kawa, kawa niepalona.

(210) 468706 (220) 2017 03 10
(731) VICTORIA APLEX PRO PLATFORMA LOGISTYCZNA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Tychy
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(540) Aplex

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie su-
rowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, nawozy 
do użyźniania gleby, środki do gaszenia ognia, preparaty 
do hartowania i lutowania metali, produkty chemiczne 
do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje 
(spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, 7 maszyny górnicze, 
maszyny do obróbki skrawaniem i obróbki plastycznej, ob-
rabiarki, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lą-
dowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem 
stosowanych w pojazdach lądowych), mechaniczne narzę-
dzia rolnicze o napędzie innym niż ręczny, inkubatory do jaj, 
36 ubezpieczenia, usługi finansowe, bankowość, usługi w za-
kresie majątku nieruchomego, 37 usługi budowlane, doradz-
two inżynieryjne w zakresie budownictwa, wynajem sprzętu 
budowlanego, regeneracja silników zużytych lub częściowo 
zużytych.

(210) 468711 (220) 2017 03 10
(731) BADEK RADOSŁAW BADEK FIRMA WIELOBRANŻOWA, 

Wrocław
(540) IDEAL

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 7 automatyczne spawarki elektryczne, elek-
trody do urządzeń spawalniczych, elektrody rdzeniowe 
spawalnicze [elektryczne], elektryczne urządzenia do spa-
wania, inwertorowe półautomaty spawalnicze, palniki 
spawalnicze, półautomatyczne spawarki elektryczne, 
przecinarki [obrabiarki], spawarki, spawarki elektryczne, 
spawarki inwertorowe, spawarki plazmowe, zgrzewarki 
punktowe, 9 akumulatory do pojazdów i maszyn elek-
trycznych, maski do spawania, okulary spawalnicze, pro-
stowniki, przetworniki napięcia, przyłbice spawalnicze, 
testery elektryczne [próbniki napięcia], transformatory 
spawalnicze, 35 reklama, usługi eksportowe w związku 
z urządzeniami spawalniczymi i akcesoriami służącymi 
do celów spawalniczych, usługi handlu elektroniczne-
go, mianowicie dostarczanie informacji o produktach 
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów 
reklamowych i sprzedaży, usługi handlu detalicznego 
w związku z urządzeniami spawalniczymi i akcesoriami 
służącymi do celów spawalniczych, usługi handlu hurto-
wego w związku z urządzeniami spawalniczymi i akceso-
riami służącymi do celów spawalniczych.

(210) 468724 (220) 2017 03 11
(731) PLANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) Planta
(510), (511) 1 nawozy, nawozy do trawników, nawozy do tra-
wy, nawozy naturalne, nawozy mineralne, nawozy chemicz-
ne, mieszanki nawozów, preparaty do nawożenia, podłoża 
hodowlane dla roślin, torf do uprawy nasion, 31 nasiona, 
nasiona traw, nasiona warzyw, nasiona dla rolnictwa, nasiona 
do celów ogrodniczych, cebulki roślin, cebulki kwiatowe, ce-
bulki do celów ogrodniczych, nasiona powlekane nawozem, 
pokarm dla chomików, pokarm dla ptaków, otręby [pokarm 
dla zwierząt], pokarm dla zwierząt domowych, 35 usługi 
sprzedaży hurtowej i detalicznej, także za pośrednictwem 
Internetu takich towarów jak: wyroby ogrodnicze, sprzęt 
ogrodniczy, chemikalia do stosowania w ogrodnictwie, arty-
kuły ogrodnicze, artykuły do uprawy i ochrony roślin, nawozy 
i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnic-
twa i leśnictwa, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrod-
nicze i leśne, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, na-
rzędzia rolnicze, narzędzia ogrodnicze, maszyny ogrodnicze, 
rośliny, nasiona, cebule, odzież ochronna wykorzystywana 
w ogrodnictwie, meble ogrodowe, akcesoria ogrodnicze, 
mała architektura ogrodowa, agrotekstylia, produkty biobój-
cze i preparaty bakteryjne, kamienie ogrodowe, pokarmy dla 
zwierząt.

(210) 468725 (220) 2017 03 11
(731) PLANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) Super Wembleyka
(510), (511) 31 nasiona, nasiona traw, nasiona do celów 
ogrodniczych.

(210) 468726 (220) 2017 03 11
(731) PLANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) Super Trawnik

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 31 nasiona, nasiona traw, nasiona do celów 
ogrodniczych.

(210) 468727 (220) 2017 03 11
(731) PLANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) Oaza

(531) 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 31 nasiona, nasiona traw, nasiona do celów 
ogrodniczych.
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(210) 468737 (220) 2017 03 13
(731) SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała

(540) 

(531) 19.03.25
(510), (511) 29 produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, krem 
na bazie masła, masło, margaryna, produkty serowarskie.

(210) 468738 (220) 2017 03 13
(731) MONIUSZKO TOMASZ, Świdnica
(540) FLOWERS PLANTS I DON’T KNOW

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, czapki, obuwie.

(210) 468754 (220) 2017 03 13
(731) CHARGELITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) CHARGELITY

(531) 18.01.09, 18.01.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 stacje obsługi pojazdów napędzanych ener-
gią elektryczną, 38 informacja o telekomunikacji, łączność 
poprzez terminale komputerowe, 42 inżynieria techniczna, 
projektowanie systemów komputerowych, programowanie 
komputerów, aplikacje i oprogramowanie komputerowe 
do obsługi pojazdów elektrycznych.

(210) 468756 (220) 2017 03 13
(731) TERMDACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostróda
(540) TERMDACH

(531) 07.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny do formowania maszynowego, 
rury do kotłów jako części maszyn, urządzenia do zasila-
nia kotłów maszynowych, pompy jako części maszyn lub 
silników, pompy jako maszyny, pompy do instalacji grzew-

czych, prasy jak maszyny do celów przemysłowych, wirów-
ki mleczarskie, wymienniki ciepła jako części maszyn, 11 re-
kuperatory ciepła, wymienniki ciepła, nie będące częściami 
maszyn, elementy grzejne, instalacje do schładzania wody, 
instalacje klimatyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, kolek-
tory słoneczne, urządzenia do chłodzenia mleka, instalacje 
do ogrzewania wodnego, instalacje do podgrzewaczy, 
podgrzewacze powietrza, podgrzewacze wody, pompy 
cieplne, aparatura do wentylacji, wentylatory jako urządze-
nia do klimatyzacji, zasobniki ciepła, zbiorniki ciśnieniowe 
wody, 37 wynajem sprzętu budowlanego, czyszczenie bu-
dynków od zewnątrz, instalowanie drzwi i okien, instalowa-
nie i naprawy urządzeń dla chłodnictwa, instalowanie oraz 
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa 
instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i napra-
wy instalacji grzewczych, montaż rusztowań, tynkowanie, 
usługi dekarskie.

(210) 468762 (220) 2017 03 13
(731) BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) 

(531) 26.04.04, 26.04.12, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje do urzą-
dzeń mobilnych, 36 usługi bankowe.

(210) 468764 (220) 2017 03 13
(731) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Mr. Sponger

(531) 04.05.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 środki do mycia, czyszczenia, polerowania, od-
świeżania, nabłyszczania, szorowania, w tym płyny do my-
cia, płyny do zmywania naczyń, tabletki do zmywarek, sól 
do zmywarek, 21 gąbki kuchenne, zmywaki do szorowania.
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(210) 468767 (220) 2017 03 13
(731) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Chocolate PLACE

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 czekolada, czekolada mleczna, czekoladki, 
czekolady nadziewane, substytuty czekolady, słodycze cze-
koladowe, cukierki czekoladowe, wyroby cukiernicze z cze-
kolady, trufle czekoladowe, pralinki, czekoladowe wyroby 
cukiernicze zawierające praliny, praliny wytworzone z cze-
kolady, słodycze piankowe, cukierki, orzechy w czekoladzie, 
orzechy w polewie czekoladowej, migdały w polewie czeko-
ladowej, wyroby cukiernicze na bazie pomarańczy, słodycze 
zawierające owoce, owoce w polewie czekoladowej, wyroby 
cukiernicze, słodycze.

(210) 468776 (220) 2017 03 13
(731) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Z MIŁOŚCI do smaku POUR L’AMOUR du goût

(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 16 książki, broszury, materiały piśmienne, torby 
do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, materiały 
szkoleniowe, kalendarze, foldery, prospekty, afisze, plakaty, 
fotografie, nalepki, publikacje drukowane, 41 publikowanie 
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i cza-
sopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 
publikowanie elektroniczne on-line materiałów niepobieral-
nych, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem 
baz danych lub Internetu, usługi w zakresie gier elektronicz-
nych i konkursów świadczone za pośrednictwem Internetu, 
42 tworzenie i utrzymywanie blogów i forów dla osób trze-
cich, hosting treści cyfrowych w postaci dzienników, forów 
i blogów on-line, tymczasowe udostępnianie niepobieral-
nego oprogramowania komputerowego wykorzystywa-
nego do tworzenia i publikacji dzienników, forów i blogów 
on-line.

(210) 468788 (220) 2017 03 13
(731) SZPAKIEWICZ MICHAŁ, Kraków
(540) Fundacja INSPIRATIO

(531) 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna.

(210) 468789 (220) 2017 03 13
(731) PRASKA PIEKARNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) inna piekarnia

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 chleb, ciasta, wyroby cukiernicze, piekarnicze, 
słodycze, lody, wyroby z czekolady, 41 szkolenia i warsztaty, 
43 kawiarnia, kafeteria, usługi restauracyjne, cateringowe.

(210) 468790 (220) 2017 03 13
(731) KOZA KATARZYNA, Warszawa
(540) CUKIERNIA SWEETNESS

(531) 08.01.15, 09.07.19, 05.07.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 preparaty w postaci aromatów do żywności, 
aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne, aromaty do napojów 
inne niż oleje esencyjne, aromaty inne niż oleje esencyjne, aro-
maty kawowe, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, ba-
tony lukrecjowe [cukiernictwo], biszkopty, preparaty usztywnia-
jące do bitej śmietany, brioszki [bułeczki słodkie], budyń ryżowy, 
bułka tarta, bułki, chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty zbo-
żowe], chleb, chleb bezdrożdżowy, słodycze ozdobne na cho-
inki, chow-chow [przyprawa], chutney [gęsty sos, przyprawa], 
ciasta, aromaty do ciasta inne niż esencje, ciasta mączne, ciasto 
na ciastka, ciastka ryżowe, ciasto na ciastka, ciasto w proszku, 
ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, cukier, cukierki miętowe, cu-
kierki, cykoria [substytut kawy], cynamon [przyprawa], czekola-
da, dekoracje cukiernicze do ciast, dodatki glutenowe do celów 
kulinarnych, drożdże, enzymy do ciast, esencje do artykułów 
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żywnościowych, z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów esen-
cyjnych, galaretki owocowe [słodycze], gałka muszkatołowa, glu-
koza do celów kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy, gofry, 
gotowe potrawy oparte na kluskach, goździki [przyprawa], gry-
sik kukurydziany, guma do żucia, herbata, herbatniki, herbatniki 
petit-beurre, imbir [przyprawa], imbirowe pieczywo (piernik), jo-
gurt mrożony [lody spożywcze], kakao, wyroby z kakao, kanapki, 
karmelki [cukierki], kasza manna, kasza owsiana, mąka owsiana 
grubo zmielona, kasze spożywcze, kawa, preparaty roślinne 
zastępujące kawę, kawa nie palona, kawa nienaturalna, keczup 
[sos], kleik spożywczy na bazie mleka, sól do konserwowania 
żywności, krem angielski, krakersy, sól kuchenna, mąka kukury-
dziana, kukurydzianka, mamałyga [potrawa na wodzie lub mle-
ku], kurkuma do żywności, kuskus [kasza], lody spożywcze, środ-
ki wiążące do lody spożywcze, lody spożywcze w proszku, lukier 
do ciast, lukrecja [cukiernictwo], majonezy, makaroniki [wyroby 
cukiernicze], maltoza, marcepan, potrawy na bazie mąki, żyw-
ność na bazie mąki, produkty z mąki mielonej, melasa do celów 
spożywczych, mięta do wyrobów cukierniczych, cukierki mię-
towe, pasta z migdałów, wyroby cukiernicze na bazie migda-
łów, miód, mleczko pszczele, mrożony jogurt [lody spożywcze], 
muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe 
[sosy], naleśniki, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachi-
dowych, galaretki owocowe w postaci słodyczy], pasta migda-
łowa, pastylki [cukierki], pieczywo imbirowe (piernik), piernik, 
pizze, placki, pomadki [cukierki], pralinki, prażona kukurydza 
[popcorn], proszek do pieczenia, przekąski ryżowe, przekąski 
zbożowe, przyprawy, ptifurki [ciasteczka], puddingi, relish - sos 
przyprawowy na bazie owoców lub warzyw, ryż, ciastka ryżu, 
przekąski z ryżu, sago, sosy do  sałatek, sól  selerowa, siekany 
czosnek [przyprawa], skrobia do celów spożywczych, słodycze, 
słodycze [cukierki], słodycze do ssania, słodziki naturalne, soda 
spożywcza, słód do celów spożywczych, pasta z  soi w formie 
przyprawy, sos sojowy, sorbety [lody], sosy [przyprawy], sól 
do konserwowania żywności, sól kuchenna, lody spożywcze, 
substytuty kawy, suchary, szafran [przyprawa], tarty z owocami, 
tortille, wanilia [aromat], wanilina [aldehyd, substytut wanilii], 
wyroby cukiernicze, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, 
wysoko-proteinowe batoniki zbożowe, zagęszczacze stosowa-
ne przy gotowaniu produktów spożywczych, zakwas, zaczyn, 
zioła konserwowane [przyprawy], esencje do żywności, inne 
niż esencje eteryczne i oleje aromatyczne, żywność na bazie 
mąki, 35 usługi sprzedaży detalicznej związane z działalnością 
piekarń, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 43 bary szyb-
kiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], kawiarnie, obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor-
tem, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi 
barowe.

(210) 468807 (220) 2017 03 13
(731) CYPRYS MACIEJ STEFAN, Lewiczyn
(540) CPM CENTRUM PRODUKTÓW MONOPOLOWYCH 

Ambrozja

(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych - ulotki, prospekty, 
próbki, sprzedaż dla osób trzecich alkoholu nisko i wysoko 
procentowego, napojów alkoholowych typu drinki, shoty, 
kawa, herbata, hot dogi, hot dogi amerykańskie, zapiekanki 
oraz tosty, 43 bary szybkiej obsługi, kafeterie, bufety, kawiar-
nie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produk-
tami takie jak napoje alkoholowe typu drinki, shoty, kawa, 
herbata, hot dogi, hot dogi amerykańskie, zapiekanki oraz 
tosty i transportem, restauracje, restauracje samoobsługowe, 
usługi barowe.

(210) 468811 (220) 2017 03 13
(731) R.O.B.E. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
(540) R.O.B.E.

(531) 03.07.17, 20.07.02, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 szkliwo [farby, lakiery] - farba wewnętrzna 
akrylowa, farba zewnętrzna akrylowa, podkłady - grunt uni-
wersalny, podkład gruntujący uniwersalny, 19 tynk - tynk mo-
zaikowy, strukturalny tynk akrylowy.

(210) 468815 (220) 2017 03 13
(731) ŚLĄSKA PROHIBICJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) ŚLĄSKA PROHIBICJA KLUB RESTAURACJA SCENA

(531) 11.01.01, 01.15.09, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna, 43 usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.

(210) 468818 (220) 2017 03 13
(731) MAXIMA PÓŁNOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) MAXIMA PÓŁNOC
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane 
materiały metalowe, materiały metalowe do budowy szla-
ków kolejowych, przewody nieelektryczne i druty z metali 
nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, pojedyncze drob-
ne wyroby metalowe, rury i rurki metalowe, kasy pancerne, 
rudy (kruszce), 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wy-
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twarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, 
zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, 17 kauczuk, 
gutaperka, guma, azbest, mika i substytuty tych wszystkich 
materiałów, tworzywa sztuczne wyprofilowane stosowane 
w produkcji, materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, 
materiały izolacyjne, rury elastyczne niemetalowe.

(210) 468826 (220) 2017 03 14
(731) WIELKOPOLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY, Poznań
(540) neoBANK
(510), (511) 35 usługi w zakresie organizowania progra-
mów lojalnościowych i promocji, analizy i badania doty-
czące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w za-
kresie działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie 
działalnością gospodarczą, doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, wywiad gospodar-
czy, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie wydolności 
przedsiębiorstw, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji 
i przetargów publicznych, promowanie usług finansowych 
i ubezpieczeniowych na rzecz osób trzecich, wyceny dzia-
łalności gospodarczej, analizy kosztowo-cenowe, wyceny 
handlowe, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, prognozy i analizy ekonomiczne oraz 
rynkowe, informacje i badania gospodarcze, handlowe, 
statystyczne zestawienia, analizy kosztów, rynkowe, audyt, 
36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi ubezpie-
czeniowe, usługi depozytów sejfowych, usługi w zakresie 
nieruchomości, usługi w zakresie wycen, wydawanie kart 
przedpłaconych i bonów, zbiórki funduszy i sponsorowanie 
finansowe, usługi kredytowania, usługi weryfikacji czeków, 
emisji czeków podróżnych, emisji bonów wartościowych, 
emisji i obsługi kart kredytowych oraz debetowych, usługi 
prowadzenia notowań giełdowych, fundusze oraz usługi 
powiernicze, usługi leasingowe, usługi inwestycji oraz na-
kładów kapitałowych, usługi tworzenia kapitałów, funduszy, 
usługi administrowania, zarządzania, wyceny, dzierżawy 
oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, analizy, 
ekspertyzy, konsultacyjno-doradcze usługi finansowe, fi-
skalne, podatkowe oraz ubezpieczeniowe, zautomatyzo-
wane usługi w zakresie obrotu papierami wartościowymi, 
skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu 
wekslowego, pożyczki (finansowanie) i dyskonto weksli, 
negocjacje w kwestii inkasowania sumy czekowej i weksli, 
przyjmowanie weksli, emisja weksli własnych, transfer elek-
troniczny kapitału, zarządzanie finansami, obrót towarami 
giełdowymi i papierami wartościowymi, obrót finansowy-
mi instrumentami pochodnymi, pośrednictwo pieniężne, 
udzielanie informacji związanych z obrotem papierami 
wartościowymi oraz kontraktami terminowymi na indeksy 
papierów wartościowych na rynkach zagranicznych, usłu-
gi w zakresie obrotu finansowego, zapewnianie kapitału 
obrotowego, tworzenie funduszy inwestycyjnych, usługi 
funduszy zabezpieczających, usługi kantorów wymiany 
walut, prowadzenie rozliczeń finansowych transakcji, usługi 
obrotu wierzytelnościami, usługi windykacyjne, usługi li-
kwidacji przedsiębiorstw, usługi w zakresie pośrednictwa: 
finansowego, kredytowego, w płatnościach, w sprzedaży 
usług finansowych, usługi maklerskie w obrocie papierami 
wartościowymi, wycena numizmatyczna.

(210) 468828 (220) 2017 03 14
(731) EASYORDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża

(540) Easyorder

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp 
do Internetu, przesyłanie zamówień drogą elektroniczną, 
elektroniczna wymiana danych, usługi związane z portalami 
telekomunikacyjnymi, usługi telekomunikacyjne świadczone 
za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych 
mediach.

(210) 468830 (220) 2017 03 14
(731) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) mAkcelerator

(531) 25.05.25, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 usługi bankowe i finansowe, usługi w dzie-
dzinie finansów i bankowości świadczone jako usługi sprze-
daży w zakresie technologicznych rozwiązań finansowych 
i bankowych.

(210) 468832 (220) 2017 03 14
(731) PYROLLIGENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suwałki
(540) PYROLLIGENT
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie sprzęto-
we, oprogramowanie do sterowania procesami, oprogramo-
wanie do przetwarzania danych do prezentacji graficznych, 
oprogramowanie komputerowe do zdalnego sterowania 
elektrycznymi urządzeniami oświetleniowymi, oprogramo-
wanie do projektowania wspomaganego komputerowo 
(CAD), komputerowe systemy operacyjne, urządzenia zdal-
nego sterowania, mechanizmy zdalnego sterowania, 13 arty-
kuły pirotechniczne, fajerwerki, petardy, fontanny sztucznych 
ogni, ognie bengalskie, bomby oświetlające [pirotechnika], 
substancje samozapalne, wyrzutnie do celów pirotechnicz-
nych, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, pokazy 
sztucznych ogni, pokazy laserów [rozrywka], rozrywka w for-
mie pokazów świetlnych.

(210) 468833 (220) 2017 03 14
(731) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) mAccelerator

(531) 25.05.25, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 usługi bankowe i finansowe, usługi w dzie-
dzinie finansów i bankowości świadczone jako usługi sprze-
daży w zakresie technologicznych rozwiązań finansowych 
i bankowych.
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(210) 468836 (220) 2017 03 14
(731) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) mBank mAkcelerator

(531) 25.05.25, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 usługi bankowe i finansowe, usługi w dzie-
dzinie finansów i bankowości świadczone jako usługi sprze-
daży w zakresie technologicznych rozwiązań finansowych 
i bankowych.

(210) 468840 (220) 2017 03 14
(731) RUTKOWSKI WOJCIECH COLUMBUS, Rowy
(540) COLUMBUS

(531) 18.03.21, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie 
wakacyjne i turystyczne, usługi hotelowe, ośrodki wypo-
czynkowe, pensjonaty.

(210) 468841 (220) 2017 03 14
(731) RUTKOWSKI WOJCIECH COLUMBUS, Rowy
(540) COLUMBUS
(510), (511) 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie 
wakacyjne i turystyczne, usługi hotelowe, ośrodki wypo-
czynkowe, pensjonaty.

(210) 468843 (220) 2017 03 14
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) AUXILIA
(510), (511) 5 dietetyczna żywność do celów medycznych, 
suplementy diety, produkty farmaceutyczne.

(210) 468847 (220) 2017 03 14
(731) STS-SECURE TRANSFER AT SEA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) ROBOTRAP
(510), (511) 7 urządzenia do przenoszenia i transportu, dźwi-
gi, windy i podnośniki, platformy dostępowe [mechaniczne], 
ruchome podnoszone platformy robocze, platformy pod-
nośnikowe, platformy do załadunku pojazdów, przenośniki, 
37 usługi budowlane i konstrukcyjne, budownictwo wodno 
- lądowe, instalowanie gotowych elementów konstrukcyj-
nych, instalacja elementów wewnętrznych statków, budo-
wanie platform [tarasów], instalacja maszyn, konserwacja 
i naprawy maszyn, instalacja systemów oprzyrządowania, 
montaż [instalacja] instalacji maszynowych, doradztwo 
w zakresie inżynierii wodno - lądowej [usługi budowlane], 
udzielanie informacji związanych z instalacją maszyn.

(210) 468850 (220) 2017 03 14
(731) GREEN MILES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZAILNOŚCIĄ, Bartąg

(540) GREEN MILES
(510), (511) 7 maszyny, narzędzia i urządzenia do mocowa-
nia i łączenia, samoczynne maszyny lutujące, lutownice elek-
tryczne, lampy lutownicze, lutownice przemysłowe [gazo-
we], urządzenia do lutowania rozpływowego, mechanizmy 
napędowe, silniki spalinowe do maszyn, silniki elektryczne 
do maszyn, silniki do łodzi, silniki hybrydowe do łodzi, pasy 
napędowe do maszyn i silników do zastosowań przemy-
słowych, podajniki [części maszyn], maszyny i urządzenia 
do obróbki i przetwórstwa, roboty przemysłowe, urządzenia 
do przenoszenia i transportu, automatyczne instalacje prze-
nośnikowe, podajniki, 9 przyrządy miernicze, do wykrywania 
i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, kontrolery (regula-
tory), elektryczne przyrządy testujące, urządzenia testujące 
materiały, przenośne urządzenia testujące, testery układów 
elektrycznych, testery do badania prześwitu osi, testery mi-
krotwardości, testery tranzystorów, testery izolacji, testery 
elektryczne [próbniki napięcia], elektryczne testery sieci za-
silającej, urządzenia testujące do sprawdzania przyrządów 
elektronicznych, urządzenia testujące termoczułe do użytku 
przemysłowego, urządzenia testujące inne niż do celów me-
dycznych, urządzenia testujące do celów diagnostycznych 
inne niż do celów medycznych, urządzenia do monitorowa-
nia, czujniki i detektory, urządzenia do testowania i kontroli 
jakości, urządzenia pomiarowe, do liczenia, wyrównywania 
i kalibracji, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwa-
rzania energii elektrycznej z energii słonecznej.

(210) 468858 (220) 2017 03 14
(731) KARLIŃSKI ROBERT F.H.U. KARLIŃSKI, Sade Budy
(540) KERMAX

(531) 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 35 sprzedaż aukcyjna nieruchomości, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodo-
wych, reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośred-
nictwem Internetu, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi reklamo-
we dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, dostarczanie 
informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży 
samochodów, 36 dzierżawa gruntu, dzierżawa ziemi, dzier-
żawa domów, dzierżawa budynków, dzierżawa gospodarstw 
rolnych, dzierżawa pomieszczeń sklepowych, zarządzanie 
budynkami, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomo-
ści], dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa nierucho-
mości posiadanych na własność, wynajem i dzierżawa za-
kwaterowania stałego, organizowanie finansowania zakupu 
nieruchomości, usługi finansowania zakupu nieruchomości, 
pomoc w zakupie nieruchomości, doradztwo w dziedzinie 
zakupu nieruchomości, usługi agencji nieruchomości przy 
zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, timesharing nierucho-
mości, wycena nieruchomości, finansowanie nieruchomo-
ści, wynajem nieruchomości, powiernictwo nieruchomości, 
agencje nieruchomości, usługi finansowe w zakresie zakupu 
nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, zarzą-
dzanie nieruchomościami, usługi kredytowania nierucho-
mości, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, usługi 
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nabywania nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, 
inwestycje majątkowe [nieruchomości], wynajem nierucho-
mości, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, 
dzierżawa biur, zabezpieczanie środków finansowych na za-
kup nieruchomości, 37 naprawa układów hamulcowych 
do pojazdów, naprawa sztywnych holi do pojazdów, kon-
serwacja nieruchomości, sprzątanie nieruchomości, remont 
nieruchomości, budowa nieruchomości komercyjnych, kon-
serwacja lub naprawa pojazdów samochodowych, udziela-
nie informacji związanych z naprawą lub konserwacją samo-
chodów, naprawa i wykańczanie karoserii samochodowej 
dla osób trzecich, kontrola samochodów i ich części przed 
konserwacją i naprawą, budowa nieruchomości przemy-
słowych, budowanie nieruchomości, naprawa, konserwacja 
i tankowanie pojazdów, konserwacja, serwis i naprawa po-
jazdów, naprawa sprzęgieł do pojazdów lądowych, naprawa 
i konserwacja pojazdów elektrycznych, naprawa układów 
zawieszenia do pojazdów, obsługa i naprawa samocho-
dów, naprawa samochodów na drodze, wulkanizacja opon 
samochodowych [naprawa], konserwacja lub naprawa po-
jazdów samochodowych, udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją samochodów, naprawa i wykań-
czanie karoserii samochodowej dla osób trzecich, kontrola 
samochodów i ich części przed konserwacją i naprawą, do-
starczanie informacji o naprawach pojazdów, naprawa lub 
konserwacja dwukołowych pojazdów silnikowych, obsługa 
i naprawa samochodów, naprawa samochodów na drodze, 
wulkanizacja opon samochodowych [naprawa], naprawa 
pojazdów wodnych, naprawa osi do pojazdów, naprawa 
i konserwacja pojazdów lądowych, tynkowanie, stolarstwo, 
budowanie domów, 39 parkowanie samochodów przez 
obsługę, wypożyczanie samochodów do przeprowadzek, 
rezerwacja samochodów do wynajęcia, wypożyczanie 
akcesoriów samochodowych, zwłaszcza bagażników da-
chowych, fotelików samochodowych dla dzieci, przyczep 
samochodowych, rezerwacja miejsc na transport wodny, 
dzierżawa samochodów ciężarowych, transport, transport 
lądowy, transport kontenerów, transport samochodowy, 
transport odpadów, transport ładunków, transport wodny, 
wypożyczanie samochodowych bagażników dachowych, 
organizowanie samochodowego transportu pasażerskiego, 
usługi wynajmu pojazdów samochodowych, wypożycza-
nie samochodów z częścią mieszkalną, wynajem przyczep 
do przewozu samochodów, wynajem samochodów, parko-
wanie samochodów, transport samochodowy, ratownictwo 
[odzyskiwanie] samochodów, wynajem samochodów cię-
żarowych, dzierżawa samochodów ciężarowych, organizo-
wanie wynajmu samochodów, wypożyczanie samochodów 
wyścigowych, usługi holowania samochodów, rezerwacja 
wypożyczanych samochodów, transport wynajętych samo-
chodów, usługi wynajmu samochodów, pasażerski transport 
samochodowy, wypożyczanie przyczep samochodowych, 
usługi ratownictwa [odzyskiwania] samochodów.

(210) 468859 (220) 2017 03 14
(731) INPRAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łodygowice
(540) INPRAX
(510), (511) 42 projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz opro-
gramowania komputerowego, usługi podmiotów zewnętrz-
nych w dziedzinie informatyki, badania oraz usługi - nauko-
we i techniczne oraz ich projektowanie, analizy systemów 
komputerowych, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa 
komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa 
internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i roz-

budowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie 
projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji 
o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednic-
twem strony internetowej, instalacja oprogramowania kom-
puterowego, monitoring systemów komputerowych przy 
użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów kom-
puterowych w celu wykrywania awarii, oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], powielanie programów komputerowych, 
programowanie komputerów, projektowanie oprogramo-
wania komputerowego, projektowanie systemów kompu-
terowych, tworzenie i projektowanie indeksów informacji 
opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usłu-
gi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron interneto-
wych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii danych 
poza lokalizacją użytkownika, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii komputerowej, usługi podmiotów zewnętrz-
nych w dziedzinie informatyki, wypożyczanie oprogramo-
wania komputerowego.

(210) 468863 (220) 2017 03 14
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) AMPE-SYRENKA
(510), (511) 12 mikroautobusy, samochody towarowo - oso-
bowe, samochody pożarnicze, nadwozia samochodowe, 
samochody dostawcze, części zamienne do samochodów, 
samochody osobowe, pojazdy lądowe, samochody półcię-
żarowe, samochody elektryczne.

(210) 468864 (220) 2017 03 14
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) K

(531) 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 12 mikroautobusy, samochody towarowo - oso-
bowe, samochody pożarnicze, nadwozia samochodowe, 
samochody dostawcze, części zamienne do samochodów, 
samochody osobowe, pojazdy lądowe, samochody półcię-
żarowe, samochody elektryczne.

(210) 468865 (220) 2017 03 14
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) MEDIFARM

(531) 02.01.23, 27.05.01, 29.01.13, 26.04.05, 26.04.14, 26.11.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa suplemen-
tów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, 
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych 
oraz zaopatrzenia medycznego z wyjątkiem usług sprzedaży 
detalicznej, hurtowej i internetowej płynów infuzyjnych, pro-
duktów związanych z dezynfekcją.



78 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT16/2017

(210) 468941 (220) 2017 03 16
(731) Sassin International Electric Shanghai Co., Ltd., 

Szanghaj, CN
(540) SASSIN
(510), (511) 9 wyłączniki samoczynne, przełączniki elek-
tryczne, przetworniki elektryczne, przekaźniki elektryczne, 
gniazdka, wtyczki i inne kontakty (złącza elektryczne), tablice 
rozdzielcze (elektryczność), elektryczne urządzenia pomiaro-
we, materiały na przewody instalacji elektrycznych (kable), 
amperomierze, przyrządy do pomiaru energii elektrycznej, 
bezpieczniki topikowe, woltomierze, galwanometry, skrzynki 
rozgałęźne (elektryczność), odgromniki, transformatory elek-
tryczne, zasilacze stabilizowane, łączniki wysokonapięciowe, 
centrale wysokonapięciowe.

(210) 468942 (220) 2017 03 16
(731) WŁODARCZYK RYSZARD ARIS-MEBEL, Jasin
(540) aris concept

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 meble: sofy, kanapy, tapczany, kanapo - tap-
czany, narożniki, leżanki, szezlongi, krzesła, fotele, taborety, 
biurka, pufy, regały, stoły, stoliki, ławy, blaty stołowe, matera-
ce, nogi do mebli, osprzęt niemetalowy do mebli, podgłów-
ki, wałki, poduszki, podstawy łóżek, wsporniki niemetalowe 
do mebli, zagłówki.

(210) 468943 (220) 2017 03 16
(731) WŁODARCZYK RYSZARD ARIS-MEBEL, Jasin
(540) aris concept
(510), (511) 20 meble: sofy, kanapy, tapczany, kanapo - tap-
czany, narożniki, leżanki, szezlongi, krzesła, fotele, taborety, 
biurka, pufy, regały, stoły, stoliki, ławy, blaty stołowe, mate-
race, nogi do mebli, osprzęt niemetalowy do mebli, pod-
główki, wałki, poduszki, podstawy łóżek, wsporniki niemeta-
lowe do mebli, zagłówki, 35 dekoracje wystaw sklepowych, 
produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów 
reklamowych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, rekla-
ma zewnętrzna, reklama radiowa, reklama telewizyjna, usługi 
marketingowe.

(210) 468944 (220) 2017 03 16
(731) NG CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SPECTROOM
(510), (511) 37 czyszczenie budynków od wewnątrz, czysz-
czenie budynków od zewnątrz, dezynfekcja,  izolowanie 
budynków, konserwacja basenów, konserwacja mebli, kon-
sultacje budowlane, lakierowanie, malowanie, mycie, odna-
wianie dzieł sztuki, renowacja mebli, szlifowanie  papierem 
ściernym, tapetowanie, usługi dezynsekcyjne inne niż dla 
rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, wynajem 
sprzętu budowlanego, zabezpieczanie przed korozją.

(210) 468947 (220) 2017 03 16
(731) W.P.C. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Plug and Play

(531) 29.01.13, 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 9 ładowarki sieciowe, ładowarki do telefonów 
komórkowych, do użytku w pojazdach, ładowarki do te-
lefonów komórkowych, ładowarki USB, kable audio, kable 
USB, kable do transmisji danych, słuchawki, słuchawki tele-
foniczne, słuchawki bezprzewodowe, baterie, baterie do te-
lefonów komórkowych, baterie akumulatorowe litowe, aku-
mulatory alkaiczne, banki energii, uchwyty samochodowe 
do telefonów.

(210) 468949 (220) 2017 03 16
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) SMAKOTEK
(510), (511) 29 napoje mleczne, napoje na bazie jogurtu, na-
poje na bazie mleka, mleko, kefir, jogurty, produkty mleczne, 
sery, desery mleczne, przetwory owocowe, mieszanki wa-
rzywne, dżemy, marmolady, powidła, konfitury, masło, masło 
kakaowe, masło kokosowe, 30 czekolada, wyroby z czeko-
lady, cukierki, galaretki w czekoladzie, cukierki typu krówka, 
kremy czekoladowe do smarowania, batony w czekoladzie, 
batony z nadzieniem w czekoladzie, ciastka, herbatniki, wy-
roby cukiernicze, chrupki na bazie produktów zbożowych, 
płatki zbożowe, przekąski z produktów zbożowych, przeką-
ski słone lub słodkie na bazie mąki, kukurydza prażona (po-
pcorn), wyroby piekarnicze i cukiernicze, 32 soki owocowe, 
soki warzywne, soki owocowo-warzywne, napoje owocowe, 
napoje warzywne, napoje owocowo-warzywne, woda ga-
zowana, woda niegazowana, napoje bezalkoholowe, syropy 
do napojów.

(210) 468950 (220) 2017 03 16
(731) JÓZKOWICZ AGNIESZKA PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLU DETALICZNEGO, Tychy
(540) Vital STREFA ZDROWEGO ŻYCIA

(531) 29.01.03, 05.03.06, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie detalicznych sklepów, 
w tym sklepów internetowych z ekologicznymi produktami 
spożywczymi, zdrową żywnością, naturalnymi produkta-
mi kosmetycznymi oraz suplementami diety i preparatami 
dietetycznymi.
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(210) 468956 (220) 2017 03 16
(731) FEDE-CHREŚCIONKO ANITA FHU PATI, Rypin
(540) Pati

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż, 
tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cu-
kiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa (syropy), droż-
dże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przy-
prawy), przyprawy, lód.

(210) 468958 (220) 2017 03 16
(731) BRZOZOWSKI STANISŁAW, Krzywcza
(540) MIRORE

(531) 27.05.01, 26.13.25, 26.03.04
(510), (511) 19 szklane materiały budowlane, panele szklane, 
w szczególności do okien i drzwi, szklane drzwi do budyn-
ków, elementy szklane do okien, balustrady niemetalowe, 
mianowicie balustrady szklane, zabudowania balkonowe nie-
metalowe, mianowicie zabudowania szklane, szkło hartowa-
ne do użytku w budownictwie, szkło laminowane do użytku 
w budownictwie, 20 lustra (srebrzone szkło), w szczególno-
ści lustra ścienne, lustra łazienkowe, lustra przedpokojowe, 
lustra z elektrycznym oświetleniem, w szczególności lustra 
ledowe, niemetalowe półki ścienne [meble], w szczególno-
ści półki szklane, gabloty szklane, meble ze szkła, 40 obróbka 
szkła i luster, w szczególności fazowanie, szlifowanie, piasko-
wanie, polerowanie, cięcie szkła, laminowanie szkła, wygła-
dzanie powierzchni szkła, usługi malowania szkła, wiercenie 
w szkle.

(210) 468976 (220) 2017 03 17
(731) MACHELSKI SŁAWOMIR JAN PHU MACHELSKI 

SERWIS KOTŁÓW GAZOWYCH, Skórzewo
(540) MACHELSKI SERWIS

(531) 14.07.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 sprzedaż części zamiennych do kotłów gazo-
wych, 37 czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie kotłów, 
usługi naprawy kotłów, usługi czyszczenia kotłów, udzielanie 
informacji dotyczących naprawy lub konserwacji kotłów, re-
gularne serwisowanie urządzeń do ogrzewania, 41 organiza-
cja szkoleń, 43 udostępnianie sal konferencyjnych, wynajmo-
wanie sal konferencyjnych, wynajmowanie sal na zebrania.

(210) 468980 (220) 2017 03 17
(731) HERA EWA HERA USŁUGI POGRZEBOWE 

I KAMIENIARSTWO, Szczecin
(540) HERA

(531) 05.13.01, 27.05.01, 09.01.07
(510), (511) 4 znicze nagrobne, nieelektryczne, 6 nagrobki 
metalowe i metalowe tablice nagrobkowe, płyty nagrobne 
metalowe, stele nagrobne metalowe, tabliczki nagrobne 
metalowe, groby metalowe, 14 tabliczki nagrobne z me-
tali szlachetnych, 19 nagrobki i płyty nagrobne niemeta-
lowe, nagrobki z kamienia, betonu lub marmuru, tablice 
nagrobkowe niemetalowe, tabliczki nagrobne z marmuru, 
kamienia lub betonu, ogrodzenia niemetalowe grobów lub 
nagrobków, kamień budowlany, kamień naturalny, rzeźby 
kamienne, pomniki kamienne, kamienie pamiątkowe, gro-
by, grobowce, stele nagrobkowe lub pomniki niemetalowe, 
20 trumny i urny pogrzebowe, tabliczki nagrobne z tworzyw 
sztucznych, panele frontowe do trumien prezentujące zdję-
cia i informacje o zmarłym, 26 wieńce z kwiatów sztucznych, 
kwiaty sztuczne, 31 wieńce pogrzebowe z kwiatów natu-
ralnych, 37 murarstwo, czyszczenie kamieniarki naprawa 
i renowacja grobów i nagrobków, 40 grawerowanie nagrob-
ków, rzeźbienie w kamieniu, 43 usługi w zakresie bankietów, 
udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości 
towarzyskie na specjalne okazje, usługi cateringu zewnętrz-
nego, 44 wykonywanie wieńców, 45 usługi pogrzebowe, 
usługi pogrzebowe towarzyszące kremacji, prowadzenie 
ceremonii pogrzebowych. kremacja, przygotowywanie ciała 
do pogrzebu, ekshumacje, opieka nad kwaterami cmentar-
nymi i cmentarzami w zakresie utrzymania i podnoszenia 
ich estetycznego stanu i wyglądu, pośrednictwo w rozlicza-
niu kosztów pogrzebowych, usługi rzeczoznawcy w zakresie 
konstrukcji i budowy grobów i nagrobków.

(210) 469020 (220) 2017 03 17
(731) JANKOWSKA KATARZYNA MAG, Warszawa
(540) mag poleca PRODUKT PRZYJAZNY ALERGIKOM

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 01.15.23, 29.01.14, 27.05.01, 
26.01.05

(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 
preparaty do kąpieli, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu, pa-
znokci, środki nawilżające, żele nawilżające, kremy tonizujące, kre-
my do twarzy, balsamy do opalania, kosmetyki w postaci płynów, 
olejki do ciała, kremy do ciała, żele po opalaniu, kremy blokujące 
promieniowanie słoneczne, olejki do opalania, kosmetyki do pie-
lęgnacji skóry, mydła i żele, mydło pielęgnacyjne, mydło pod 
prysznic, mydło do kąpieli, mydło do skóry, mydło niewymaga-
jące użycia wody, kremowe mydło do ciała, mydło migdałowe, 
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mydło perfumowane, mydło aloesowe, środki zmiękczające skó-
rę [emolienty], maści [nielecznicze], maści do celów kosmetycz-
nych, preparaty do prania, płyny do prania, proszek do prania, 
mydło do prania, środki do namaczania prania, środki zmiękcza-
jące do prania, środki zmiękczające do prania, skrobie naturalne 
do prania, środki do prania tkanin, kora mydłoki (kwilai) do pra-
nia, środki do płukania do prania, olejki eteryczne jako zapachy 
do prania, dodatki do prania do zmiękczania wody, środki do hi-
gieny jamy ustnej, pasta do zębów, płyny do czyszczenia zębów, 
21 blachy do pieczenia ciastek, blachy do pieczenia (nieelektrycz-
ny sprzęt kuchenny), czajniki nieelektryczne, deski do krojenia 
[kuchnia], deski do krojenia do kuchni, deski do krojenia do użytku 
kuchennego, foremki, foremki aluminiowe do żywności, forem-
ki do babeczek typu cupcake, foremki do ciastek z materiałów 
niemetalowych, foremki do pieczenia muffinów, foremki ku-
chenne, formy do ciast, formy do ciast i ciastek, formy i foremki 
[przybory kuchenne], garnki, garnki ceramiczne, garnki do go-
towania na parze [sprzęt kuchenny], garnki do gotowania ryżu 
[nieelektryczne], garnki do serwowania potraw, garnki i rondle 
kuchenne [nieelektryczne], garnki i rondle przenośne przydatne 
na kempingu, garnki kuchenne [komplety], grille kempingowe, 
łopatki do użytku kuchennego, łopatki [sprzęt kuchenny], miksery 
do żywności [nieelektryczne], miksery domowe nieelektryczne, 
miksery, nieelektryczne, do celów domowych [blendery], arty-
kuły gospodarstwa domowego, naczynia, naczynia ceramicz-
ne, naczynia do gotowania, naczynia do gotowania na wolnym 
ogniu, naczynia do opiekania, naczynia do pieczenia, naczynia 
do pieczenia [brytfanny], naczynia do pieczenia wykonane 
z ceramiki, naczynia do pieczenia wykonane ze szkła, naczynia 
do serwowania potraw, naczynia do zapiekania, naczynia na na-
poje, naczynia na piknik, naczynia żaroodporne [do piekarnika], 
naczynia żaroodporne do zapiekanek, naczynia żaroodporne 
możliwe do serwowania z piekarnika na stół, nebulizatory do ce-
lów domowych, nieelektryczne blachy do pieczenia na wolnym 
ogniu, nieelektryczne garnki do duszenia potraw, nieelektryczne 
szybkowary [garnki ciśnieniowe], odkurzacze nieelektryczne, pa-
telnie, patelnie do smażenia naleśników, patelnie nieelektryczne, 
patelnie typu wok, przybory kuchenne lub do gospodarstwa 
domowego, rondle, przybory kuchenne nieelektryczne, artykuły 
gospodarstwa domowego, 29 mięso i wędliny, ryby, substytuty 
nabiału, oleje i tłuszcze, przetworzone owoce, warzywa i grzyby 
(w tym orzechy i nasiona strączkowe), owoce morza i mięczaki, 
produkty spożywcze i przetwory z mięsa, ryb i drobiu, mrożone, 
suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompo-
ty, oleje i tłuszcze jadalne, chrupki owocowe, jogurty, przekąski 
na bazie owoców, przetwory warzywne, 30 przekąski na bazie 
ziaren, zbóż, mąki, potrawy na bazie makaronu, ryżu i zbóż, ciasta 
i ciastka, sól, przyprawy i dodatki smakowe, sorbety, kawa, herba-
ta, kakao i namiastki tych towarów, ziarna przetworzone, skrobia 
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, syropy 
i melasa, 31 płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i le-
śne, rośliny, świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła.

(210) 469022 (220) 2017 03 17
(731) IPF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) ipf group

(531) 26.01.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje pośrednictwa pracy, agencje za-
trudnienia, agencje zatrudnienia tymczasowego, analiza 
pracy w celu określenia umiejętności pracownika i innych 
wymagań względem tego pracownika, biura pośrednic-
twa pracy, dobór personelu [dla osób trzecich], dobór 
personelu za pomocą metod psychotechnicznych, do-
radztwo w odniesieniu do rekrutacji personelu, doradz-
two dotyczące zatrudnienia, doradztwo i konsultacje 
dotyczące zatrudnienia, doradztwo profesjonalne w za-
kresie zarządzania personelem, doradztwo w sprawach 
zarządzania personelem.

(210) 469024 (220) 2017 03 17
(731) WITKIEWICZ KATARZYNA PANDA REI, Białystok
(540) WHITE RVBBIT

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 bielizna, bielizna nocna, szlafroki, body (bieli-
zna), gorsety (bielizna), sukienki, bluzki.

(210) 469035 (220) 2017 03 17
(731) KRYSIAK WALDEMAR, Szczecin
(540) NEOCARD CENTRUM MEDYCZNE KARDIOLOGIA

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi oceny medycz-
nej, usługi informacji medycznej, usługi opieki medycz-
nej, usługi pomocy medycznej, usługi obrazowania me-
dycznego, usługi poradnictwa medycznego, usługi klinik 
zdrowia, usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi 
informacyjne w zakresie opieki medycznej, usługi dorad-
cze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi diagnostyki me-
dycznej, usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdro-
wia, usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego 
bólu, usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała 
ludzkiego, usługi opieki medycznej świadczone przez kli-
niki i szpitale.

(210) 469112 (220) 2017 03 20
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE 

CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno

(540) SoilON
(510), (511) 1 chemiczne produkty pomocnicze do stoso-
wania w rolnictwie.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 460211, 460270, 460273, 462574, 462575, 467021, 467585, 467633, 467854, 467944, 467953, 468312, 468420, 
468706, 468724, 469112

2 460270, 460273, 462574, 462575, 468811

3 460677, 463044, 463678, 465944, 466086, 466168, 466806, 466886, 467034, 467037, 467215, 467393, 467452, 
467460, 467465, 467756, 467761, 467762, 467764, 467765, 467766, 467817, 468025, 468110, 468165, 468485, 
468502, 468511, 468764, 469020

4 461414, 465944, 467125, 467126, 467127, 467215, 467369, 467381, 468485, 468980

5 460677, 462629, 462631, 463044, 463678, 465043, 465944, 466086, 466557, 467021, 467034, 467037, 467073, 
467207, 467215, 467403, 467448, 467449, 467451, 467452, 467460, 467465, 467481, 467587, 467588, 467629, 
467633, 467760, 467761, 467763, 467764, 467765, 467767, 467967, 467993, 468025, 468165, 468187, 468203, 
468485, 468510, 468522, 468533, 468651, 468843

6 463879, 467456, 467585, 467658, 468348, 468487, 468818, 468980

7 463879, 467585, 467856, 467955, 468516, 468706, 468711, 468756, 468847, 468850

8 467585

9 455638, 458210, 461308, 461309, 461310, 463432, 463433, 465808, 465810, 466212, 466884, 467461, 467630, 
467632, 467830, 467860, 467964, 467993, 468098, 468135, 468367, 468368, 468369, 468372, 468373, 468420, 
468422, 468518, 468711, 468762, 468832, 468850, 468941, 468947

10 466920, 466921, 468025

11 463879, 464160, 466930, 467320, 467456, 467953, 468189, 468190, 468756, 468818

12 467456, 467852, 468267, 468863, 468864

13 467705, 467706, 467707, 467709, 467714, 468832

14 465808, 465810, 466884, 468980

16 455638, 458210, 464066, 465808, 465810, 465824, 466418, 466557, 466884, 467381, 467720, 467892, 468092, 
468194, 468367, 468368, 468369, 468372, 468373, 468578, 468776

17 460270, 460273, 468312, 468818

18 466420, 466884, 467334, 467993, 468045, 468092

19 462574, 462575, 465099, 465808, 465810, 467944, 467953, 468811, 468958, 468980

20 464066, 466930, 467456, 468253, 468942, 468943, 468958, 468980

21 464066, 465496, 466884, 467215, 467251, 467959, 468158, 468165, 468764, 469020

24 466557, 467215

25 462677, 465808, 465810, 466235, 466286, 466288, 466290, 467362, 467416, 467590, 467655, 467828, 467993, 
468045, 468050, 468092, 468417, 468426, 468479, 468522, 468738, 469024

26 465808, 465810, 468980

28 462677, 465808, 465810, 466235, 466920, 466921, 467034, 467037, 467844, 467852, 467959, 467993, 468522

29 460211, 464627, 465128, 466965, 467073, 467243, 467376, 467384, 467505, 467507, 467854, 468035, 468036, 
468463, 468522, 468737, 468949, 469020

30 460211, 461858, 464627, 465043, 465061, 465128, 466168, 466885, 466965, 467073, 467243, 467449, 467451, 
467509, 467511, 467512, 467513, 467683, 467854, 467967, 468037, 468038, 468039, 468317, 468431, 468493, 
468522, 468699, 468767, 468789, 468790, 468949, 468956, 469020

31 466168, 466420, 467021, 467034, 467037, 467854, 468035, 468061, 468465, 468724, 468725, 468726, 468727, 
468980, 469020

32 461442, 464661, 465043, 466499, 466542, 467177, 467243, 467251, 467376, 467449, 467451, 467654, 467659, 
467958, 467961, 468095, 468101, 468522, 468949
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33 457955, 462097, 462134, 465385, 466730, 467251, 467330, 468680

34 466884

35 455638, 458210, 460644, 460677, 460886, 461414, 461442, 461697, 461858, 463752, 463936, 464645, 
465128, 465266, 465496, 465808, 465810, 466168, 466212, 466235, 466286, 466288, 466290, 466402, 466420, 
466464, 466512, 466530, 466559, 466877, 466884, 466885, 466930, 467073, 467125, 467126, 467127, 467215,  
467334, 467362, 467383, 467416, 467441, 467445, 467511, 467512, 467576, 467590, 467618, 467630, 467632, 
467652, 467683, 467705, 467706, 467707, 467709, 467714, 467828, 467830, 467869, 467877, 467882, 467925, 
467932, 467937, 468095, 468158, 468174, 468181, 468194, 468267, 468367, 468368, 468369, 468372, 468373, 
468422, 468449, 468455, 468457, 468479, 468522, 468540, 468711, 468724, 468790, 468807, 468826, 468858, 
468865, 468943, 468950, 468976, 469022

36 460886, 461308, 461309, 461310, 461697, 463752, 465266, 465351, 466559, 467125, 467126, 467127, 467363, 
467932, 468174, 468194, 468367, 468368, 468369, 468372, 468373, 468452, 468455, 468616, 468629, 468706, 
468762, 468826, 468830, 468833, 468836, 468858

37 463879, 463936, 464652, 465099, 465266, 465351, 466212, 466559, 467125, 467126, 467127, 467216, 467630, 
467632, 467705, 467706, 467707, 467709, 467714, 467869, 467877, 467925, 467937, 468134, 468170, 468174, 
468189, 468190, 468194, 468267, 468348, 468540, 468574, 468616, 468628, 468629, 468706, 468754, 468756, 
468847, 468858, 468944, 468976, 468980

38 464833, 465808, 465810, 466212, 466402, 466877, 467360, 467441, 467445, 467630, 467632, 468754, 468828

39 461414, 465351, 466839, 467125, 467126, 467127, 467383, 467654, 467854, 467860, 468021, 468174, 468367, 
468368, 468369, 468372, 468373, 468422, 468455, 468539, 468658, 468858

40 463879, 463936, 464652, 467655, 468487, 468574, 468958, 468980

41 455638, 461697, 462677, 463432, 463433, 463936, 464114, 464833, 465808, 465810, 466212, 466235, 466402, 
466464, 466512, 466877, 466920, 466921, 467125, 467126, 467127, 467230, 467263, 467320, 467364, 467381, 
467431, 467441, 467445, 467618, 467642, 467705, 467706, 467707, 467709, 467714, 467830, 467844, 467882, 
467892, 467932, 468021, 468367, 468368, 468369, 468372, 468373, 468455, 468479, 468507, 468531, 468532, 
468578, 468694, 468776, 468788, 468789, 468815, 468832, 468976

42 461308, 461309, 461310, 463879, 464652, 464833, 465808, 465810, 466212, 466402, 466559, 467360, 467585, 
467603, 467630, 467632, 467705, 467706, 467707, 467709, 467714, 467860, 468170, 468189, 468190, 468420, 
468531, 468532, 468754, 468776, 468859

43 464114, 465061, 465128, 465808, 465810, 465876, 465880, 466512, 466584, 467125, 467126, 467127, 467150, 
467230, 467431, 467535, 467537, 467538, 467539, 467642, 468317, 468431, 468454, 468539, 468694, 468789, 
468790, 468807, 468815, 468840, 468841, 468976, 468980

44 460677, 463936, 465824, 466168, 466512, 466777, 466778, 466779, 466920, 466921, 467320, 467431, 467618, 
467830, 468465, 468488, 468980, 469035

45 458463, 460886, 461697, 464833, 465808, 465810, 466212, 466402, 466464, 468616, 468980
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WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

3D Automation 468420

4dogs DELIVERY 466420

AIRKOMPAKT 464160

Akademia Dostępne Finanse 461697

AKWITANIA TU KWITNĄ OGRODY 468465

ALVAROSPA 468533

AM 465880

AMALFI PLUS 468348

Amici 465876

AMPE-SYRENKA 468863

Animusz 468510

Aplex 468706

aris concept 468942

aris concept 468943

ASCO 468616

ASPOL 462574

Automotua 468267

AUXILIA 468843

BakaD’ Or SÉLECTION 468035

BIELENDA MODELUJĄCA ENDERMOLOGIA 466886

BIES CZADOWE 467177

BIFIX Herbata familijna 467967

BITWA NA GŁOSY 464833

BizeA 467585

BJÖRN 467330

BLESS 468699

Blogger Cafe 467538

BLUER. Cloud Partner 467630

born2be 467828

Brain Inside 467362

BRANDLAW 466464

CANARI DELICIOUS TASTE 
EXCELLENT FLAVOUR Premium Liqueur 462097

carnalife 467830

CAROBOTO 467652

CAROLINE BAY 468680

carver wave 462677

CENTRUM TECHNIKI NURKOWEJ PIÓREWICZ 467263

Cepelio Almusso 466418

cerumex 466086

CHARGELITY 468754

Chocolate PLACE 468767

chrupka pasza dla cieląt 468061

CIN&CIN CIN&CIN SECCO 
Azzurro DA VINI ITALIANI 457955

CIOŁEK KANCELARIA PRAWNA 460886

colorshake 468426

COLUMBUS 468840

COLUMBUS 468841

CPM CENTRUM PRODUKTÓW 
MONOPOLOWYCH Ambrozja 468807

CREATOREK 467320

CS Clinic Skin 468488

CUKIERNIA SWEETNESS 468790

designConcept 466930

didiMobility 467860

DOCTOR CAT NATURALNIE 467037

Doctor Cat 467034

DORZOMA MONO 468025

Dr BARON 466777

DR DeRoom 467363

Dr Hair 468511

e ecomax Czyste z zasady 467576

E EVENTUS DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ 467932

Easyorder 468828

EKOgroszek ‘’GWAREK’’ 461414

EKOKLAR 468189

EKOKLAR 468190

EKOMONTIG 468574

ELBRAM WYGODA I BEZPIECZEŃSTWO 
Rok zał. 1996 467955

ESOMEPRASOL TEVA 467587

ESPEFA 467207

EUDEMON 468457

eva dermo seb off 467393

evoeco evolution in ecology 468170

extrakantor.pl 468452

FLOSENSE 466806

FLOWERS PLANTS I DON’T KNOW 468738

For Power 458210

FORTUNA AQUADRINK 466542

FRUGO 4 APPLE 467449

FRUGO 4 ORANGE 467451

Fundacja INSPIRATIO 468788

GASTRO-GRILL VC 643 467762

Gatta Move 467416

GET DIRTY 468092

GigaVit 467448

GigaWit 467403

GLASS 460644
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Głowica odłamkowo-burząca GO-1 HE IR 467705

Głowica odłamkowo-burząca GO-1 HE 467706

Głowica odłamkowo-burząca GO-2 HE 467714

Głowica termobaryczna GTB-1 FAE IR 467709

Głowica termobaryczna GTB-1 FAE 467707

Góra Spokoju 467230

Górski Przysmak 468463

GRAVECO 468516

GRAVIFER 467460

GRAVIMAG 467452

GREEN MILES 468850

gufo 467632

Hamilton Hotel 466584

Hennessy 467251

HERA 468980

HERIFLEX 460273

HERIS 460270

hotelservice Dezynfekcja N VC 550 N 467761

hotelservice Dezynfekcja VC 550 K 467764

hotelservice Meble VC 500 467766

hotelservice Parkiety VC 576 467756

hydro invest 468134

IDEAL 468711

iguana GASTRO 467925

iguana GRUPA 467937

iguana WENT 467877

IGUANA 467869

Inagri Twoja ziemia Nasza pasja 467021

inna piekarnia 468789

INOTEK 467456

INPRAX 468859

Instytut „Pamięć i Tożsamość” 465810

Instytut św. Jana Pawła II 
„Pamięć i Tożsamość” 465808

ipf group 469022

IRENA SINCE 1924 MADE IN POLAND 465496

isee 468518

ITBoom 467603

JASTA SWEETS 468493

Jeep SERWIS smarymary.pl 467216

JUMP 464645

K 468864

Kampus 97,1 FM 467441

Kampus 97,1 FM 467445

Kapela Mariacka 455638

KARAWAN 458463

Kawiarnia Blogger 467539

Kawiarnia Selfie 467535

KDT Wyposażenie Obiektów Handlowych 
Sp. z o.o. 464652

KERMAX 468858

Kidz Motion 467852

KLEIB HYDROIZO 462575

KLUB WIEDZY POWSZECHNEJ 
KWP KLUB WIEDZY POWSZECHNEJ 463432

KONFERENCJE & SPA HOTEL SENATOR 466512

KOR-POL INVEST SP. Z O.O. 468174

KRAINA MIĘS ZAWSZE ŚWIEŻE 467507

KRAINA MIĘS 467505

KRAKERNICZKI 467509

Krasnal 467513

KRASNOBRÓD ZDRÓJ 467654

KULKA TU KRĘCIMY LODY NATURALNE 465061

KWP KLUB WIEDZY POWSZECHNEJ 
KONKURSY WIEDZY POWSZECHNEJ 463433

laserowe love 467618

Liczyrzepa Duch Gór 466730

Lida 468050

LiryDram 468578

Lisan 468507

lody z gościńca 467683

LOTOS QUAZAR 467381

LOVENDOWO 466168

LÓD MIÓD 468431

LTAX ENTERTAX 466530

LUBLIN PLAZA 468367

LULU CRAFT BEER 467659

M FPM 463879

M MATI PLAY 468479

M MENU MOTTO 464114

M MŁODNIK 465266

m SKOK 461308

m SKOK 461309

mAccelerator 468833

MACHELSKI SERWIS 468976

MADROX 464066

mag poleca PRODUKT PRZYJAZNY 
ALERGIKOM 469020

mAkcelerator 468830

MANUFAKTURA rodzinna LOL&POP 
100% RĘCZNE WYKONANIE 461858

MARES 468540

MARTENS AUTO-SERWIS 468628

MARTENS DEWELOPER 468629

MAX 468312

MAXIMA PÓŁNOC 468818

MĄKA i SÓL 468039

mBank mAkcelerator 468836

MEDIFARM 468865

MIN’S ONIGIRI 465128

MIRORE 468958

MITTE CHLEB i KAWA 468454

MOLDMAX 467658
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moovie 466920

moovie 466921

MOSTOWA 23 468194

MOSTOWSKI COLLECTION 467959

mototurismo.pl 466839

motyl 463678

mp Medycyna Polska 463936

Mr. Sponger 468764

mSKOK 461310

MUMU 468045

Myconafine Terbinafinum 250mg, 
tabletki AXXON 463044

Naleśniczówka 468317

NATURE TRAVEL Polish SPA & Resorts 468539

NEBITOR 467481

neoBANK 468826

NEOCARD 
CENTRUM MEDYCZNE KARDIOLOGIA 469035

neox GAMING 468253

net HOLIDAY 468021

O 465043

Oaza 468727

Online MORANDI Fashion Store 468417

OPTIVET 467964

oraclinic 468165

ORANGEFITNESS POLSKA 467993

PAKU BOX 467720

Pati 468956

PAXER Centrum Zaopatrzenia Biur 467383

Peron 467150

PIJ SCHŁODZONY! 
POWER MOON ENERGY DRINK 461442

PIKSEL 467360

pink woman Forever Teen 467590

PIT BULL WEST COAST SINCE EIGHTY NINE 468522

Planta 468724

Plug and Play 468947

PŁOCHA GOCHA 466499

POLSKI PRODUCENT 467243

Poopeys baby care 466557

POWERED BY ROMET 468449

POZNAŃ PLAZA 468369

PROFESTAL 468487

PROGRESS LABS 468651

PROUVÉ 467215

PRZEKĄSY 464627

PUCCINI BAMBINI 467461

PYROLLIGENT 468832

QUAZAR 467369

R.O.B.E. 468811

Rachoń 1978 467511

RACHOŃ 467512

RADIO RADOM 466877

Rapsodia 468036

RESORT & SPA Nosalowy Dwór ZAKOPANE 467431

rewonki 466286

rewonki 466290

RF 466235

ROBOTRAP 468847

RODZINA ZDROWIA Power 24 
Suplement diety 468187

RODZINA ZDROWIA Septicum 
Suplement diety 468203

RUBTILER 467953

RYBNIK PLAZA 468372

SADY Wincenta 100% NATURY 467376

SADYBA BEST MALL 468373

SANKTUARIUM GÓRA ŚW. ANNY 
ANNA LIKIER ziołowy sporządzony według 
tradycyjnej receptury 465385

SASSIN 468941

SATYNOWY KWIAT WANILII 468485

SCROOT SYSTEM SKUTERÓW MIEJSKICH 468658

Selfie Cafe 467537

SHCHETININ UKRAINIAN QUALITY 467073

SINCE 1998 BEAN BROTHERS COFFEE & TEA 468181

SKINCOACH 465824

Słodka Kraina 468037

Słodka Kraina 468038

SMAKOTEK 468949

SMART TOUR SYSTEM 468532

SMART YACHTS 468531

SoilON 469112

SOLMIX 460211

Soprano 466885

SOSNOWIEC PLAZA 468368

SpaceClub 468694

SPECTROOM 468944

STANZA 466559

STOFARM 465351

SUPER PREZENTY 468455

Super Trawnik 468726

Super Wembleyka 468725

szkla.com 468422

ŚLĄSKA PROHIBICJA 
KLUB RESTAURACJA SCENA 468815

TANDEM BLOK SYSTEM 465099

TEKTON CONSULTING 463752

TERMDACH 468756

TEVA CARD 462629

TEVACARD 462631

TEVASEN 467588

Tiffi Eyewear 468135

Tiffy Eyewear 468098



1 2 1 2

86 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT16/2017

TIME TREND GRUPA ZIBI 466884

TKKF 467844

TOP SECRETS 468502

Trampolina 467892

TRANSBUPREMAX 467629

UK Constance Caroll 
SYRENI PYŁ MERMAID DUST 468110

UKE 466212

URBANEK Sałatka księżacka 467384

UZDROWISKO KRASNOBRÓD 467642

VC 520 467817

VC 534 467767

VC 536 467760

VC 537 467763

VC 541 467765

VENIL 467465

VIFON CITY www.vifoncity.com 467125

VIFON CITY www.vifoncity.com 467126

VIFON CITYwww.vifoncity.com 467127

VIFON since 1963 466965

Vital STREFA ZDROWEGO ŻYCIA 468950

VOLIN 467655

VOLT 464661

W WINGS 467334

W 466288

WAP Calc 467944

WE LOVE CANDLES 465944

WEGA Symfonia smaku 467854

WHITE RVBBIT 469024

WSC 467882

Z MIŁOŚCI do smaku 
POUR L’AMOUR du gout 468776

ZABAWKA ROKU 467364

ziemovit duo active 467633

Złoty Denar Jasny Browar Namysłów 
PIWO JASNE 468101

Zosia Gosposia 468158

Źródło wody w Twoim domu 468095

ŻUBRÓWKA THE ORIGINAL 
ŻUBRÓWKA THE ORIGINAL 
SINGULAR SPIRIT OF SMOOTHNESS 
7 TIMES DISTILLED 462134

ŻYWIEC ZDRÓJ ZE SMAKIEM 467961

ŻYWIEC ZDRÓJ 467958



iNFORMacJe O WyzNaczONych Na TeRyTORiUM  
RzeczyPOsPOLiTeJ POLskieJ PO DNiU 14 kWieTNia 2016 R.  

MiĘDzyNaRODOWych zNakach TOWaROWych

Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uznania ochrony na terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej  

i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,  
określenie znaku towarowego (w przypadku znaków graficznych ozn. CFE oraz klasy elementów graficznych znaku),  

datę wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
datę uprzedniego pierwszeństwa, klasy towarowe. 

Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie danych dostępnej na stronie internetowej Biura Międzynarodowego WIPO.

655940 Venice (2016 11 23)
CFE: 18.03.01, 26.11.03, 27.03.01, 27.05.01 29, 30

1012095 CENTREON (2016 12 31) 9, 38, 42
1127206 RUBIN (2016 11 18)

CFE: 04.02, 26.01, 27.05 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 
16, 20, 21, 22, 26

1220604 EYFEL perfumum (2017 01 24)
CFE: 26.01.18, 27.05.10, 29.01.12 3

1234862 L’INTERDIT (2016 12 12) 3
1264808 vivo (2016 10 27)

CFE: 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12 5, 29, 30
1321065 Regina Wish (2016 12 01)

CFE: 25.03.01, 27.05.02 3, 16, 35
1323142 BLUE WARRIOR (2016 12 06, 2016 07 20) 33
1334741 PROCrop (2017 03 09)

CFE: 05.07.02, 26.05.04, 27.05.07, 29.01.13 1, 3, 5
1336230 IMEX (2016 11 21)

CFE: 27.05.01 11
1336252 M (2016 09 19)

CFE: 26.01.16, 26.04.02, 27.05.01 9, 11
1336325 Chippos (2017 01 30, 2017 01 18) 29, 30, 31
1336383 europafoto (2016 12 17)

CFE: 26.01.10, 26.11.05, 27.01.01, 
27.05.01, 29.01.12

1, 9

1336384 europafoto (2016 12 17)
CFE: 26.01.03, 26.11.05, 27.01.01, 27.05.01 1, 9

1336398 OM PHARMA (2017 02 06, 2016 08 18)
CFE: 27.01.01, 27.05.22 3, 5, 41, 42, 44

1336406 Rotbckchen Sonnenkraft (2016 12 15, 
2016 06 23)
CFE: 02.05.01, 26.01.03, 29.01.15 5, 32

1336451 Boundary Line (2017 01 31) 33
1336494 VIFOR PHARMA (2017 02 06, 2016 08 18)

CFE: 27.01.01, 27.05.22 3, 5, 41, 42, 44
1336504 RAFFINI (2016 12 05) 8, 21, 26
1336522 BLUESERT (2016 12 15, 2016 10 15) 10
1336537 DuraForm-P20 (2017 02 03, 

2016 12 13)
6, 7, 12

1336550 boost my brain (2016 11 30) 5, 30, 32
1336551 boost my energy 

(2016 11 30)
5, 30, 32

1336553 AGISTAR (2016 12 14, 2016 09 23) 7
1336565 Erae (2016 09 28, 2016 03 28)

CFE: 27.05.01 7, 9, 11, 12, 35, 37, 42
1336571 Olympus Glory (2016 09 14)

CFE: 27.05.01, 28.07.00, 29.01.12 9, 28
1336588 EKTA (2016 09 19, 2016 05 20)

CFE: 26.04.10, 27.05.24, 29.01.12 9, 11
1336589 YOU’LL NEVER WORK ALONE 

(2016 09 22, 2016 06 14)
9, 25, 35

1336602 OM (2016 10 15)
CFE: 27.05.01, 29.01.01 9, 16, 41, 45

1336625 2016 12 16)
CFE: 03.04.07, 25.01.25, 28.01.00, 29.01.14 34

1336626 TABA EC (2016 12 16)
CFE: 05.05.20, 26.04.02, 28.01.00, 29.01.14 34

1336728 ZLDFARM (2016 08 26)
CFE: 01.03.16, 02.09.15, 25.01.18, 
27.05.01

29, 32, 35

1336734 AILE (2016 11 21)
CFE: 27.05.01 25

1336741 L Lanny mode (2016 11 18, 2016 08 24)
CFE: 25.01.25, 27.05.01 25

1336781 FLAMING HOT (2016 09 14)
CFE: 01.15.05, 27.05.01, 29.01.15 9, 28

1336824 GURMINA (2016 09 15) 29, 30
1336833 SHANER (2016 11 21)

CFE: 26.11.02, 27.05.01, 28.03.00 6
1336846 IMQ (2016 10 25, 2016 09 28)

CFE: 26.11.02, 27.05.17, 29.01.13 41, 42
1336890 PURETHAL RUSH (2017 01 04, 

2016 10 11)
5, 10

1336914 AT LARA (2017 02 07, 2016 08 19) 10
1337056 AEROBUY (2016 12 06) 35



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  1127206, 1334741, 1336383, 1336384 

3  1127206, 1220604, 1234862, 1321065, 1334741, 1336398, 1336494 

4  1127206 

5  1127206, 1264808, 1334741, 1336398, 1336406, 1336494, 1336550,
 1336551, 1336890 

6  1127206, 1336537, 1336833 

7  1336537, 1336553, 1336565 

8  1127206, 1336504 

9  1012095, 1127206, 1336252, 1336383, 1336384, 1336565, 1336571,
 1336588, 1336589, 1336602, 1336781 

10  1336522, 1336890, 1336914 

11  1127206, 1336230, 1336252, 1336565, 1336588 

12  1336537, 1336565 

16  1127206, 1321065, 1336602 

20  1127206 

21  1127206, 1336504 

22  1127206 

25  1336589, 1336734, 1336741 

26  1127206, 1336504 

28  1336571, 1336781 

29  655940, 1264808, 1336325, 1336728, 1336824 

30  655940, 1264808, 1336325, 1336550, 1336551, 1336824 

31  1336325 

32  1336406, 1336550, 1336551, 1336728 

33  1323142, 1336451 

34  1336625, 1336626 

35  1321065, 1336565, 1336589, 1336728, 1337056 

37  1336565 

38  1012095 

41  1336398, 1336494, 1336602, 1336846 

42  1012095, 1336398, 1336494, 1336565, 1336846 

44  1336398, 1336494 

45  1336602



iNFORMacJe O sPRzeciWach WNiesiONych  
WOBec zgłOszeNia zNakU TOWaROWegO  

na podstawie art. 15217 ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku, wobec którego wpłynął sprzeciw,  
nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw, datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

455546 NXT NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016 10 31 5

464206 AKRO-PLASTIC
2017 03 30 1, 34, 44

463727 IMMOCHAN POLSKA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; 
Samojłowicz Cezary 
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 
SPÓŁKA AKCYJNA;  
Radzymińska Agnieszka 
PKN ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
2017 04 01 16, 35, 36, 37, 39, 40, 

41, 43, 44
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