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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:
y zgłoszonych znakach towarowych,
y wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych,
y 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 alfabetycznym. Po wykazie ogłoszeń o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych publikowane są wykazy wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znaków towarowych
w układzie klasowym.

***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 - ustawy Prawo własności przemysłowej).
***
Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Nr ZT19

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) 456899
(220) 2016 05 24
(731) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540)

(531)

02.09.01, 07.01.08, 09.07.22, 18.01.09, 18.01.19, 24.05.07,
20.05.23, 26.07.03, 29.01.15
(510), (511) 16 aﬁsze, plakaty, broszury, kalendarze, materiały
drukowane, obwoluty na dokumenty, prospekty, 35 usługi reklamy, doradztwo w zakresie zarządzania i organizacji
przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie fuzji ﬁrm i przejęć,
prognozowanie gospodarcze, oceny handlowe, ekspertyzy
w zakresie wydajności przedsiębiorstw, badania i zapytania
biznesowe, analizy kosztów, badania i analizy marketingowe,
usługi audytu sprawozdań ﬁnansowych, kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych,
skomputeryzowane zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 36 operacje bankowe,
usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet,
emisja kart kredytowych, doradztwo ﬁnansowe, usługi ﬁnansowe, informacje bankowe, obsługa kart debetowych
i kart kredytowych, lokaty kapitałów, kredytowanie, operacje ﬁnansowe, operacje walutowe, pośrednictwo ﬁnansowe,
transakcje ﬁnansowe, transfer elektroniczny środków ﬁnansowych, 38 przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej
za pomocą komputera, zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w Internecie, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych,
usługi wypożyczania czasu dostępu do światowej sieci, udostępnianie Internetu dla forum dyskusyjnego, zapewnianie
dostępu do usług on-line i dostępu on-line do baz danych,
usługi informacyjne za pomocą telefonu, usługi ogłoszeń
elektronicznych.
(210) 459456
(220) 2016 07 22
(731) LIDER BRACIA WOJTCZUK SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) b brachole

(531) 26.05.18, 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria, a mianowicie: amulety jako biżuteria, biżuteria, bransoletki jako biżuteria, kolczyki, łańcuszki
jako biżuteria, medaliony, naszyjniki, obrączki jako biżuteria, ozdoby jako biżuteria, perły, szpilki biżuteryjne, zegarki

na rękę, 18 galanteria, a mianowicie: parasolki, pokrowce
na parasole, portmonetki, przeciwsłoneczne parasole, torby plażowe, torby podróżne, torebki, walizeczki, 25 odzież,
a mianowicie: berety, bielizna damska, bielizna osobista,
biustonosze, bluzki, buty, buty sportowe, buty sznurowane,
cylindry jako kapelusze, czapki jako nakrycia głowy, dzianina
jako odzież, dżerseje jako ubrania, espadryle, etole [futra], fartuchy jako odzież, futra jako odzież, gorsety jako bielizna, halki jako bielizna, halki, półhalki, kalosze, nauszniki jako odzież,
obcasy, napiętki, obuwie, obuwie plażowe, obuwie sportowe, odzież, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież
papierowa, odzież wodoodporna, okrycia wierzchnie jako
odzież, osłony przed słońcem jako daszki zakładane na głowę, pantoﬂe domowe, pantoﬂe kąpielowe, paski do butów
i obuwia, paski jako odzież, pasy do pończoch jako bielizna,
pasy do przechowywania pieniędzy jako odzież, peleryny,
pelisy, piżamy, płaszcze kąpielowe, płaszcze, palta, podkoszulki, podszewki gotowe jako część garderoby, podszewki
jako elementy ubrań, podwiązki, podwiązki do pończoch,
podwiązki do skarpetek, pończochy, pończochy wchłaniające pot, potniki, półbuty, prochowce, pulowery, rajstopy, rękawiczki z jednym palcem, rękawiczki jako odzież, sandały, sandały kąpielowe, sari, skarpetki, odzież z imitacji skóry, odzież
ze skóry, spodnie, spódnice, staniki, stroje kąpielowe, stroje
na maskaradę, stroje plażowe, sukienki, swetry, szale, szaliki,
szarfy jako część odzieży, szelki jako część odzieży, szlafroki,
śliniaki niepapierowe, T-shirty, taśmy do spodni, getrów, pod
stopy, togi, trykoty jako ubrania, turbany, woalki jako odzież,
wyroby pończosznicze, żakiety pikowane jako ubrania.
(210) 459897
(220) 2016 08 09
(731) MLECZKO WOJCIECH STANISŁAW, Chrzanów
(540) KRP KRAJOWY REJESTR PEŁNOMOCNICTW

(531) 01.05.23, 01.17.03, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 38 przesyłanie informacji za pomocą środków elektronicznych, 45 doradztwo w sprawach
bezpieczeństwa.
(210) 459998
(220) 2016 08 05
(731) WIŚNIEWSKI MAREK, Katowice
(540) Revel Line
(510), (511) 3 środki do prania, czyszczenia, zmywania, tabletki do zmywarki, szampony, mydła, kosmetyki, 30 makarony, kawa, herbata, kakao, przyprawy, 32 napoje, soki, woda
gazowana, napój energetyczny.
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(210)
(731)

460608
(220) 2016 08 23
MAGENS PLANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ANUDAN AFTY
(510), (511) 10 przyrządy i przybory dentystyczne, worki
z lodem do celów medycznych, rozpylacze aerozoli do celów medycznych, urządzenia do użytku w ortodoncji, ochraniacze zębów do celów dentystycznych .
(210)
(731)

460823
(220) 2016 08 29
BOSFOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) greksyr
(510), (511) 29 nabiał, produkty serowarskie, sery, sery twarogowe, dojrzewające, topione, produkty serowe, twarogi,
serki homogenizowane, jogurty, keﬁry, śmietany, śmietany
z dodatkiem owoców, śmietanki do kawy, maślanki, mleko,
napoje mleczne lub z przewagą mleka, produkty mleczne,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, nabiału, w szczególności serów, twarogów, serków homogenizowanych,
jogurtów, keﬁrów, śmietan, śmietanek do kawy, maślanki,
mleka, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, nabiału w szczególności serów, twarogów, serków
homogenizowanych, jogurtów, keﬁrów, śmietan, śmietanek
do kawy, maślanki, mleka, informacja handlowa, promocja
sprzedaży artykułów spożywczych, nabiału w szczególności serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, keﬁrów, śmietan, śmietanek do kawy, maślanki, mleka,
usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie
kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, nabiału w szczególności serów, twarogów, serków
homogenizowanych, jogurtów, keﬁrów, śmietan, śmietanek
do kawy, maślanki, mleka, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów wymienionych w klasie 29 tj: nabiał, produkty
serowarskie, sery, sery twarogowe, dojrzewające, topione,
produkty serowe, twarogi, serki homogenizowane, jogurty,
keﬁry, śmietany, śmietany z dodatkiem owoców, śmietanki
do kawy, maślanki, mleko, napoje mleczne lub z przewagą
mleka, produkty mleczne.
(210)
(731)

460824
(220) 2016 08 29
BOSFOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) halsyr
(510), (511) 29 nabiał, produkty serowarskie, sery, sery twarogowe, dojrzewające, topione, produkty serowe, twarogi,
serki homogenizowane, jogurty, keﬁry, śmietany, śmietany
z dodatkiem owoców, śmietanki do kawy, maślanki, mleko,
napoje mleczne lub z przewagą mleka, produkty mleczne,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, nabiału, w szczególności serów, twarogów, serków homogenizowanych,
jogurtów, keﬁrów, śmietan, śmietanek do kawy, maślanki,
mleka, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, nabiału w szczególności serów, twarogów, serków
homogenizowanych, jogurtów, keﬁrów, śmietan, śmietanek
do kawy, maślanki, mleka, informacja handlowa, promocja
sprzedaży artykułów spożywczych, nabiału w szczególno-
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ści serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, keﬁrów, śmietan, śmietanek do kawy, maślanki, mleka,
usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie
kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, nabiału w szczególności serów, twarogów, serków
homogenizowanych, jogurtów, keﬁrów, śmietan, śmietanek
do kawy, maślanki, mleka, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów wymienionych w klasie 29 tj: nabiał, produkty
serowarskie, sery, sery twarogowe, dojrzewające, topione,
produkty serowe, twarogi, serki homogenizowane, jogurty,
keﬁry, śmietany, śmietany z dodatkiem owoców, śmietanki
do kawy, maślanki, mleko, napoje mleczne lub z przewagą
mleka, produkty mleczne.
(210)
(731)

461150
(220) 2016 09 06
REGION ŚRODKOWO-WSCHODNI NSZZ
SOLIDARNOŚĆ, Lublin
(540) BIEG SOLIDARNOŚCI LUBELSKI LIPIEC 1980

(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.04.11, 02.09.14, 02.09.20
(510), (511) 41 zawody sportowe, organizowanie konkursów
sportowych, organizowanie turniejów sportowych, organizowanie imprez sportowych, usługi sportowe i kulturalne, usługi w zakresie rozrywki sportowej, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe
i kulturalne, organizowanie społecznych imprez sportowych
i kulturalnych, edukacja sportowa, przeprowadzanie imprez
sportowych, informacje na temat sportu, udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą strony internetowej.
(210)
(731)

461230
(220) 2016 09 08
ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) ELASTYK
(510), (511) 1 preparaty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, fotograﬁi jak również rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, nawozy
do użyźniania gleby, mieszanki do gaśnic, preparaty do hartowania i lutowania metali, produkty chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje (spoiwa)
przeznaczone dla przemysłu, piasek odlewniczy, kaolin,
tworzywa sztuczne w stanie surowym, środki do konserwacji cementu za wyjątkiem farb i olejów, dodatki chemiczne
modyﬁkujące właściwości cementu - szczelność, mrozoodporność, spoiwa do betonu, dodatki modyﬁkujące właściwości betonu, dodatki modyﬁkujące właściwości materiałów
ściernych, żywice akrylowe, 2 farby, pokosty, lakiery, środki
zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki,
zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metalowe i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów,
środki zabezpieczające przed niszczeniem mury i inne materiały, wszystkie w formie preparatów proszkowych, płyn-
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nych, półpłynnych i rozpylanych, 17 tworzywa sztuczne
w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, materiały izolacyjne z wyłączeniem dzianin lub tkanin z włókien chemicznych poliuretanowych, masy uszczelniające termoizolujące
i hydroizolujące, preparaty płynne, półpłynne i w postaci
proszku do rozprowadzenia cieczą, przeznaczone do uzyskiwania powłok uszczelniających i hydroizolujących w budownictwie, zaprawy izolujące, izolacje budowlane z tworzyw sztucznych z wyłączeniem dzianin lub tkanin z włókien
chemicznych poliuretanowych, płyty i okładziny izolacyjne,
izolacyjne żywice akrylowe, masy uszczelniające, produkty
do spoinowania okładzin i wykładzin, 19 materiały budowlane niemetalowe z wyłączeniem dzianin lub tkanin z włókien
chemicznych poliuretanowych, rury sztywne niemetalowe
stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki
przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, żwir, piasek
z wyjątkiem formierskiego ujęty w tej klasie, glina - w tym
glina ogniotrwała, szkło budowlane, w tym szkło izolacyjne,
zaprawy budowlane, elementy budowlane i półfabrykaty
zawierające gips z wyłączeniem dzianin lub tkanin z włókien
chemicznych poliuretanowych, gips, zaprawy gipsowe, zaprawy cementowe i zawierające cement, prefabrykowane
elementy budowlane zawierające cement i wapno z wyłączeniem dzianin lub tkanin z włókien chemicznych poliuretanowych, niemetalowe materiały budowlane do systemów
dociepleń z wyłączeniem dzianin lub tkanin z włókien chemicznych poliuretanowych, wapno, artykuły ceramiczne,
mianowicie dachówki ceramiczne, kształtowniki budowlane
ceramiczne, rury ceramiczne, ceramiczne okładziny ścian
i podłóg, cegła, ceramiczne wkłady kominowe, tynki gipsowe, tynki gipsowe mechaniczne, mieszaniny do ręcznego
i mechanicznego wykonywania gładzi gipsowych, masy
bitumiczne uszczelniające i hydroizolujące, płyty do suchej
zabudowy jak płyty kartonowo-gipsowe, zaprawy gipsowe,
niemetalowe materiały budowlane do systemów dociepleń
z wyłączeniem dzianin lub tkanin z włókien chemicznych
poliuretanowych, siatki wzmacniające z włókna szklanego,
wyroby budowlane z betonu ujęte w tej klasie w tym pustaki
i kostka brukowa, wyroby budowlane z ceramiki w tym cegły
i dachówki ceramiczne, zaprawy klejowe, zaprawy i kity cementowe stosowane do uzupełniania ubytków w wyrobach
z kamienia sztucznego i naturalnego.
(210)
(731)

461745
(220) 2016 09 20
PRZYCHODNIA BALTIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk
(540) BALTIMED
(510), (511) 9 programy komputerowe i programy multimedialne do przeprowadzania wywiadu i stawiania diagnozy
medycznej / psychologicznej / logopedycznej, interfejsy
pomiarowe i diagnostyczne, połączone z komputerem
urządzenia do celów dydaktycznych, wydawnictwa na nośnikach elektronicznych, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty, dyski z nagraniami,
16 wydawnictwa na nośnikach tradycyjnych, książki, albumy, czasopisma periodyczne, kalendarze, katalogi, komiksy, 41 usługi edukacyjno - szkoleniowe, usługi edukacyjno
- szkoleniowe dla personelu medycznego, psychologów
i psychoterapeutów, specjalności paramedycznych i niemedyków, edukacja, psychoedukacja, edukacja prozdrowotna,
edukacja dot. chorób i ich prewencji, edukacja stacjonarna
i na odległość (poprzez komputer, Internet, sieci komunikacyjne, korespondencyjne), poradnictwo i działalność edukacyjno - szkoleniowa w zakresie medycyny, psychologii,
dietetyki, wychowania, edukacji, radzenia sobie ze stresem,
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zdrowia psychicznego dzieci i dorosłych, psychosomatyki, promocji zdrowia polegającej na działaniach służących
prewencji / zapobieganiu zachorowania na różne choroby
psychiczne i somatyczne u osób z czynnikami ryzyka i bez
nich, do osób zdrowych i chorych, jako prewencja pierwotna i wtórna, kierowana do osób w różnym wieku, proﬁlaktyki
i leczenia chorób i otyłości oraz innych schorzeń, w tym chorób cywilizacyjnych (chorób serca i naczyń, otyłości, zaburzeń i chorób psychicznych), usługi edukacyjno-szkoleniowe
w zakresie pierwszej pomocy, podstawowych i zaawansowanych czynności resuscytacyjnych, pisanie i publikowanie
tekstów dotyczących wychowania, edukacji i rozwoju dzieci
i młodzieży i dotyczących zakresu prowadzonej działalności
edukacyjno-szkoleniowej i diagnostyczno-terapeutyczno-leczniczej, prowadzenie warsztatów i treningów ukierunkowanych na redukcję masy ciała, usługi edukacyjno - szkoleniowe, w tym szkolenia, warsztaty, instruktaże, organizowanie i prowadzenie: konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów edukacyjnych oraz sesji naukowych, wykładów, usługi w zakresie działalności wydawniczej,
publikowanie - w tym on-line - książek / periodyków, usługi
szkoleniowe i edukacyjne, publikacje elektroniczne, pisanie
i publikowanie tekstów, produkcja ﬁlmów i fotoreportaży
edukacyjnych, usługi reporterskie w zakresie zdrowia, tworzenie, obróbka i publikacja obrazów cyfrowych, organizacja
turnusów szkoleniowych, edukacyjnych, leczniczych, komputerowe przygotowywanie materiałów do edukacji, prowadzenie zajęć ﬁtness, zajęć ruchowych służących poprawie
i utrzymaniu zdrowia i kondycji ﬁzycznej, prowadzenie zajęć
ruchowych prowadzących do wyrobienia prawidłowych nawyków i zachowań zdrowotnych, organizacja obozów i zawodów związanych z aktywnością ruchową, usługi związane
z utrzymaniem i poprawą kondycji ﬁzycznej, w tym z wykorzystaniem urządzeń wspomagających ćwiczenia, organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych, kultura ﬁzyczna, usługi
edukacyjne w zakresie nauczania języka obcego, w tym specjalistycznego, udostępnianie materiałów instruktażowych
i do edukacji oraz publikacji elektronicznych poprzez sieci
komunikacyjne, komputerowe oraz Internetowe, 42 przeprowadzanie badań naukowych z zakresu psychologii klinicznej,
psychologii zdrowia, medycyny - w tym prowadzenie, planowanie, monitorowanie, obróbka statystyczna wyników,
wyciąganie wniosków, usługi opracowania oprogramowania komputerowego, usługi tworzenia informatycznej bazy
danych, usługi prowadzenia witryn internetowych, platform
edukacyjnych i innych źródeł dostępnych poprzez globalną
sieć komputerową, dostarczanie narzędziowych programów
wyszukujących do uzyskania informacji i danych w globalnej sieci komputerowej, projektowanie i wdrażanie dla osób
trzecich witryn internetowych oraz utrzymywanie tych witryn dla osób trzecich w globalnej sieci komputerowej, usluga prowadzenia stron internetowych i/lub intranetowych
zawierających informacje dotyczące proﬁlaktyki zdrowotnej,
promocji zdrowia, promowania nowych metod leczenia
i diagnostyki, opinii na temat placówek medycznych, lekarzy
oraz danych na temat ich usług aktualizowane co jakiś czas,
pozwalające użytkownikom na tworzenie własnych treści
i dzielenie się nimi z innymi użytkownikami (internetowe
strony społecznościowe), 44 kompleksowe usługi z zakresu
opieki zdrowotnej, medycyny zachowawczej i zabiegowej,
dietetyki, logopedii, ﬁzjoterapii i rehabilitacji, mające na celu
poprawę i zachowanie zdrowia, promocja zdrowia polegająca na działaniach służących prewencji / zapobieganiu
zachorowania na różne choroby psychiczne i somatyczne
u osób z czynnikami ryzyka i bez nich, do osób zdrowych
i chorych, jako prewencja pierwotna i wtórna, kierowana
do osób w różnym wieku, orzekanie i opiniowanie o stanie
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zdrowia, terapia uzależnień, prewencja i leczenie chorób cywilizacyjnych, prewencja i leczenie czynników ryzyka chorób
cywilizacyjnych, kompleksowe usługi medyczne świadczone przez lekarzy różnych specjalności, pielęgniarki, rehabilitantów, specjalistów terapii zajęciowej i terapii ruchem oraz
innych specjalności medycznych i paramedycznych świadczących usługi służące zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, diagnoza, poradnictwo, konsultacje, promocja
zdrowia polegająca na działaniach służących prewencji /
zapobieganiu zachorowania na różne choroby psychiczne
i somatyczne u osób z czynnikami ryzyka i bez nich, do osób
zdrowych i chorych, jako prewencja pierwotna i wtórna,
kierowana do osób w różnym wieku, orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, diagnostyka - badania diagnostyczne
(obrazowe, laboratoryjne, bakteriologiczne, inwazyjne), stawianie diagnozy, ocena rokowania, lecznicze (zachowawcze
i inwazyjne, ambulatoryjne i stacjonarne), usługi polegające
na diagnozowaniu i leczeniu środkami farmakologicznymi,
inwazyjnymi, endoskopowymi, ruchem, usługi medyczne
i psychologiczne wykonywanie w miejscu pracy, przychodni, szkole, w miejscu zamieszkania, na świeżym powietrzu,
usługi w zakresie medycyny konwencjonalnej i niekonwencjonalnej, proﬁlaktyka i leczenie chorób układu sercowo - naczyniowego, chorób i zaburzeń psychicznych, chorób cywilizacyjnych, otyłości, chorób układu kostno-stawowego oraz
innych chorób i zaburzeń dot. usług świadczonych przez
specjalistów medycyny i psychologii różnych specjalności,
prewencja i leczenie chorób cywilizacyjnych, prewencja i leczenie czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, usługi diagnostyczno-terapeutyczno-lecznicze skierowane do grupy
osób z zaburzeniami słuchu i mowy.
461880
(220) 2016 09 23
BYTÓW BROWAR KASZUBSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytów
(540) KASZUB
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów .

7

ty na bazie mleka, jogurty, masło, sery, śmietana, przetwory owocowe, mrożone owoce, przekąski na bazie owoców,
sałatki owocowe i warzywne, przetwory warzywne, warzywa mrożone, zupy, koncentraty do przygotowania zup, buliony, jajka, preparaty wysokobiałkowe, w tym koncentraty
i odżywki, wzbogacone witaminami, solami mineralnymi
i aminokwasami, 30 mąka, produkty mączne, pieczywo, produkty piekarnicze, mąka i mieszanki zbóż do samodzielnego
wypieku chleba, ciasta, kiełki do celów spożywczych, soja
do celów spożywczych, produkty zbożowe, muesli, płatki
kukurydziane, kawa, herbata, kakao, napoje na bazie kawy,
herbaty, czekolady i kakao, sól kuchenna, sól do celów spożywczych, cukier, majonez, keczup, musztarda, ryż, kasze,
makarony, pierogi, naleśniki, pizze, placki, marynaty, sosy
mięsne, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, miód, migdały,
słodycze, czekolada, przyprawy, preparaty węglowodanowe
i wysokoenergetyczne, w tym koncentraty i odżywki wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami,
batony zbożowe, batony energetyczne, wysokoproteinowe
batony zbożowe, 31 warzywa świeże, owoce świeże, nasiona,
orzechy, 32 napoje bezalkoholowe, napoje z soków owoców,
soki owocowe i warzywne, nektary owocowe i warzywne,
wody mineralne gazowane i niegazowane, napoje wzbogacone witaminami, solami mineralnymi, aminokwasami,
napoje serwatkowe, napoje izotoniczne, napoje proteinowe,
węglowodanowe, energetyczne.
(210)
(731)

462617
(220) 2016 10 13
ACTIVLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) I’m Fit

(210)
(731)

(210)
(731)

462616
(220) 2016 10 13
ACTIVLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Friendly Food

(531)

05.03.15, 19.08.07, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.13, 27.05.01,
27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty dietetyczne i odżywcze dla celów
medycznych, suplementy diety, preparaty witaminowe
i mineralne, żywność dietetyczna, żywność dietetyczna
z odżywkami wzmacniającymi stosowanymi proﬁlaktycznie
i dla rekonwalescentów, odżywki wzmacniające stosowane
proﬁlaktycznie i dla rekonwalescentów, napoje odżywcze
i witaminowe, napoje wzmacniające do celów medycznych,
29 wędliny, przetwory wędliniarskie, mięso, ekstrakty i przetwory mięsne, ryby, ﬁlety rybne, przetwory rybne, owoce
morza, dżemy, grzyby, produkty nabiałowe, mleko, produk-

(531)

26.04.02, 26.04.05, 26.04.22, 26.04.24, 27.05.01,
27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty dietetyczne i odżywcze dla celów
medycznych, suplementy diety, preparaty witaminowe
i mineralne, żywność dietetyczna, żywność dietetyczna
z odżywkami wzmacniającymi stosowanymi proﬁlaktycznie
i dla rekonwalescentów, odżywki wzmacniające stosowane
proﬁlaktycznie i dla rekonwalescentów, napoje odżywcze
i witaminowe, napoje wzmacniające do celów medycznych,
preparaty wysokobiałkowe, w tym koncentraty i odżywki,
wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, preparaty węglowodanowe i wysokoenergetyczne,
w tym koncentraty i odżywki wzbogacone witaminami,
solami mineralnymi i aminokwasami, napoje proteinowe,
węglowodanowe, żywność i napoje dla sportowców, 29 wędliny, przetwory wędliniarskie, mięso, ekstrakty i przetwory
mięsne, ryby, ﬁlety rybne, przetwory rybne, owoce morza,
dżemy, grzyby, produkty nabiałowe, mleko, produkty na bazie mleka, jogurty, masło, sery, śmietana, przetwory owocowe, mrożone owoce, przekąski na bazie owoców, sałatki
owocowe i warzywne, przetwory warzywne, warzywa mrożone, zupy, koncentraty do przygotowania zup, buliony, jajka, preparaty wysokobiałkowe, w tym koncentraty i odżywki,
wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, 30 mąka, produkty mączne, pieczywo, produkty piekarnicze, mąka i mieszanki zbóż do samodzielnego wypieku
chleba, ciasta, kiełki do celów spożywczych, soja do celów
spożywczych, produkty zbożowe, muesli, płatki kukurydziane, kawa, herbata, kakao, napoje na bazie kawy, herbaty,
czekolady i kakao, sól kuchenna, sól do celów spożywczych,
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cukier, majonez, keczup, musztarda, ryż, kasze, makarony,
pierogi, naleśniki, pizze, placki, marynaty, sosy mięsne, sosy
pomidorowe, sosy sałatkowe, miód, migdały, słodycze, czekolada, przyprawy, preparaty węglowodanowe i wysokoenergetyczne, w tym koncentraty i odżywki wzbogacone
witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, batony
zbożowe, batony energetyczne, wysokoproteinowe batony
zbożowe, 31 warzywa świeże, owoce świeże, nasiona, orzechy, 32 napoje bezalkoholowe, napoje z soków owoców, soki
owocowe i warzywne, nektary owocowe i warzywne, wody
mineralne gazowane i niegazowane, napoje wzbogacone
witaminami, solami mineralnymi, aminokwasami, napoje
serwatkowe, napoje izotoniczne, napoje proteinowe, węglowodanowe, energetyczne.
(210)
(731)

462725
(220) 2016 10 14
PAMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PAMIR sp. z o.o. rok założenia 1979

(531) 07.03.11, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 1 produkty chemiczne dla przemysłu, kleje,
spoiwa łączące kamień przeznaczone do użytku przemysłowego, 19 kamień naturalny-marmur,granit, bazalt, onyks,
kamień, skała, 37 usługi budowlane szeroko pojęte, montaż
zewnętrznych elewacji kamiennych, montaż blatów kuchennych i łazienkowych, montaż okładzin ściennych oraz
podłogowych.
(210) 462807
(220) 2016 10 17
(731) SZYDLAK PAWEŁ ELEKTROMECHANIKA, Krotoszyn
(540) FIRMA SZYDLAK Rok założenia 1970 KROTOSZYN

(210)
(731)

463835
(220) 2016 11 10
JOHNSON MATTHEY PUBLIC LIMITED COMPANY,
Londyn, GB
(540) POMAGAMY CHRONIĆ DZIECI ZAWIERA Bitrex

(531)

26.01.03, 26.01.20, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 1 preparaty i substancje chemiczne stosowane
do zatruwania innych substancji chemicznych w celu uniemożliwienia użycia ich do konsumpcji przez zwierzęta i ludzi,
nawozy, 3 preparaty do czyszczenia pojazdów, preparaty
do czyszczenia szyb przednich w pojazdach, 5 repelenty stosowane do powstrzymywania zwierząt i insektów przed drapaniem, zjadaniem i niszczeniem roślin, drzew i podobnych,
preparaty do zwalczania szkodników, mieszanki zapobiegające obgryzaniu roślin i odstraszające, preparaty do odstraszania zwierząt, ptaków i owadów, pestycydy, insektycydy
i akarycydy.
(210)
(731)

464713
(220) 2016 12 04
KWAŚNIEWSKI PIOTR PAWEŁ, Radom;
WROŃSKI MARCIN JERZY, Warszawa
(540) AїOLI

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 zaopatrywanie w żywność i napoje, mianowicie usługi barów, usługi restauracyjne, usługi kawiarni, usługi
restauracji samoobsługowych, usługi barów przekąskowych,
usługi cateringowe.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)

(531) 17.01.09, 22.03.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 dzwony metalowe, dzwony i dzwonki, metalowe konstrukcje nośne do dzwonów, stalowe oprzyrządowania dzwonów, 7 napędy elektryczne do dzwonów, 37 montaż kurantów elektronicznych, montaż zegarów wieżowych,
montaż napędów dzwonniczych, renowacje starych dzwonów, renowacje starych tarczy zegarowych.
(210) 463494
(220) 2016 11 03
(731) BAŃKA SŁAWOMIR, Stalowa Wola
(540) Elitech

(531)

26.02.07, 26.11.25, 01.07.06, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.17,
29.01.12
(510), (511) 7 regulator, 9 termostaty, termometry nie do celów medycznych, wagi precyzyjne, wykrywacze [detektory].
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464737
(220) 2016 12 05
PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) KARTA MILION WARTA
(510), (511) 9 nadajniki i odbiorniki telewizji mobilnej, telewizji rozsiewczej naziemnej, telewizji internetowej, w tym
telewizji naziemnej, satelitarnej, kablowej, nagrane programy
telewizyjne, nagrane audycje radiowe, aplikacje mobilne
umożliwiające realizację przekazów pieniężnych tzw. peerto-peer (P2P), aplikacje mobilne umożliwiające realizację internetowych przekazów pieniężnych, aplikacje mobilne
umożliwiające realizację płatności mobilnych, aplikacje mobilne umożliwiające realizację mikropłatności oraz płatności
za pośrednictwem sieci Internet, karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze, karty identyﬁkacyjne,
karty kodowane magnetycznie, karty zawierające płytki obwodów scalonych, czytniki kart, nośniki danych, sprzęt przetwarzający dane i komputery, bankomaty, aparatura elektroniczna do weryﬁkacji autentyczności kart bankowych, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe
do obsługi bankowości elektronicznej, oprogramowanie
do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami i czytnikami, oprogramowania do zabez-
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pieczenia baz danych, oprogramowanie do transmisji poufnych informacji, aplikacje komputerowe do pobrania, aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony,
telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków
i obrazów, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, oprogramowanie
do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty
i pokrowce do telefonów komórkowych, płyty DVD i CD
ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania
audiowizualne, graﬁki na tapetę, wygaszacze ekranu, programy komputerowe, publikacje elektroniczne, audiobooki,
ebooki, nagrania dźwięku, obrazu i ﬁlmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy ﬁlmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicznym, w wersji przystosowanej do odtwarzania
w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu ﬁlmowego w formie
analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura
służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, urządzenia służące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania i rozdzielania sygnału
telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego
i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki
telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału,
urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe
zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów
telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych
i dźwiękowych - rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca wybór zapisywanych
programów (Personal Video Recorder - osobisty rejestrator
obrazu), programy komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem
cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy komputerowe
do obsługi interaktywnej telewizji, anteny radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej
dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety, komputery
przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, gry do domowych konsoli do gier wideo, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, urządzenia telefoniczne,
urządzenia telewizyjne, nadajniki sygnałów elektronicznych,
telefoniczne urządzenia nadawcze, pliki graﬁczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, oprogramowania dla streamingu
audiowizualnego i treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu i globalnych sieci komunikacyjnych, systemy
dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla streamingu
audiowizualnego i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie
do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści
multimedialnych, oprogramowanie komputerowe, narzędzia
do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych, sprzęt
do strumieniowego przesyłania treści audiowizualnych
i multimedialnych za pośrednictwem Internetu i sieci globalnej komunikacji, a mianowicie mediów, cyfrowych urządzeń,
cyfrowych rejestratorów wideo, DVD i płyt wideo high-deﬁnition, telewizory, dekodery, 35 reklama, organizacja kampanii reklamowych, agencje reklamowe, badania marketingowe, opinii publicznej, rynku i w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy,
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usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i udostępniania próbek reklamowych, również za pośrednictwem sieci teleinformatycznych
-Internetu, pośrednictwo w sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji, tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy, usługi
świadczone w systemie on-line w zakresie reklamy, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem nośników
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, public relations, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, prowadzenie kupna i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu internetowego dla sprzedaży
towarów tj.: aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia współpracujące
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu,
oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych,
płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty
wideo i nagrania audiowizualne, graﬁki na tapetę, wygaszacze ekranu, programy komputerowe, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, nagrane programy telewizyjne, nagrane audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i ﬁlmowe
utrwalone w formie zapisanej taśmy ﬁlmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicznym, w wersji przystosowanej
do odtwarzania w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD,
urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu ﬁlmowego
w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna
aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, urządzenia służące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania i rozdzielania sygnału telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego,
kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe,
odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem
sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę
kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku i obrazu
na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca wybór zapisywanych programów (Personal Video Recorder - osobisty
rejestrator obrazu), programy komputerowe umożliwiające
użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy
komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, anteny radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego,
kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety, komputery przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, gry do domowych konsoli do gier wideo, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graﬁczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka,
treści audio, wideo i obrazy do pobrania, oprogramowanie
dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych
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za pośrednictwem Internetu i globalnych sieci komunikacyjnych, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie
dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych
do telefonów cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych, oprogramowanie komputerowe, narzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych, sprzęt do strumieniowego przesyłania treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu
i sieci globalnej komunikacji, a mianowicie mediów, cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo, DVD i płyt
wideo highdeﬁnition, telewizory, dekodery, nadajniki i odbiorniki telewizji mobilnej, telewizji rozsiewczej naziemnej,
telewizji internetowej, w tym telewizji naziemnej, satelitarnej,
kablowej, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, 36 usługi płatności między użytkownikami
telefonów, analizy ﬁnansowe, administrowanie ﬁnansami,
bankowość online, doradztwo w sprawach ﬁnansowych,
przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą
kart kredytowych, usługi realizacji przekazów pieniężnych
tzw. peer-to-peer (P2P), usługi realizacji internetowych przekazów pieniężnych, usługi realizacji płatności mobilnych,
usługi realizacji mikropłatności oraz płatności za pośrednictwem sieci Internet, transfer elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie informacji ﬁnansowych za pośrednictwem strony internetowej, usługi zarządzania ﬁnansami, telefoniczne usługi bankowe, usługi w zakresie ubezpieczeń,
usługi bankowości internetowej, informacja o ww. usługach,
w tym prezentowana w Internecie, 38 usługi transmisji strumieniowej, usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej oraz stacjonarnej, usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez
portale telekomunikacyjne, usługi przesyłania i pobierania
danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale internetowe, usługi w zakresie sieci telekomunikacji komórkowej,
usługi dostępu Internetu, usługi pobierania i wysyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usług przesyłania informacji głosowej,
tekstowej i graﬁcznej w sieciach telekomunikacyjnych, usług
informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej
wymienionych usług, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu
za pomocą przekazu satelitarnego, usługi przekazywania
poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie urządzeń
służących do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, programów informacyjnych, reportaży, ﬁlmów
dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych
i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu
dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu
satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego,
usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane, usługi
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emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, usługi umożliwiania dostępu do stron
WWW za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez
interaktywny portal telewizyjny, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, usługi
telekomunikacyjne spersonalizowane - w zakresie dostępu
do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych
dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru
usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach
i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem
informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez
bezpośrednią komunikację z klientem, telewizja kablowa,
transmisja programów radiowych i telewizyjnych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, zapewnianie
użytkownikom dostępu do globalnej sieci komputerowej,
transmitowanie bezprzewodowe (usługi wireless broadcasting), usługi w zakresie nadawania programów telewizyjnych świadczone online z sieci komputerowej oraz z telefonów komórkowych, transmisja wideo na żądanie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, ﬁlmowych i zbiorów
obrazów w sieci internetowej i telekomunikacyjnej oraz
za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, usługi nadawcze
dla urządzeń mobilnych, usługi telewizji mobilnej, usługi wideo na życzenie za pomocą przekazu satelitarnego, komputerowego, naziemnego, kablowego, światłowodowego,
nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, usługi dotyczące transmisji i dostarczania treści audiowizualnych i multimedialnych za pomocą
Internetu, usługi transmisji wideo na żądanie, wideotransmisja, transmisja głosu, danych, obrazów, sygnałów, wiadomości i informacji, streaming treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, przekazywanie i dostarczanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, usługi transmisji wideo na żądanie,
usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek
z wyżej wymienionych usług, 41 udostępnianie ﬁlmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem
usługi wideo na żądanie, usługi informacyjne dotyczące ﬁlmów i programów telewizyjnych, udostępnianie programów
telewizyjnych i ﬁlmów nie do pobrania, edukacja, informacje
o edukacji, wypożyczanie ﬁlmów kinowych, telewizyjne programy rozrywkowe, wypożyczanie ﬁlmów kinowych, fotograﬁe, usługi gier świadczone on-line, gry hazardowe, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji,
tłumaczenia języka migowego, usługi związane z organizacją imprez karaoke, kasyna, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie
konkursów, publikowanie książek, wypożyczanie książek,
kształcenie praktyczne, organizowanie loterii, wypożyczanie
nagrań dźwiękowych, nauczanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, organizowanie zawodów sportowych, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie tekstów, realizacja spektakli, usługi reporterskie, rezerwacja miejsc
na spektakle, rozrywka, informacja o rozrywce, widowiska,
użytkowanie sal kinowych, sale koncertowe, salony gier, wystawianie spektakli, wystawianie spektakli na żywo, sporządzanie napisów do ﬁlmów w wersji oryginalnej, pisanie tekstów, publikowanie tekstów inne niż teksty reklamowe, tłu-
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maczenia, usługi dystrybucji biletów, usługi komponowania
układu graﬁcznego publikacji, inne niż do celów reklamowych, usługi prezenterów muzyki, usługi szkół, usługi tłumaczy, informacje o wypoczynku, usługi rozrywkowe i edukacyjne: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych,
audycji radiowych, produkcja ﬁlmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji
teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp
do wyżej wymienionych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej,
usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania
dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych,
usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi rozrywkowe polegające na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku
i obrazu w postaci plików dostępnych ze stron WWW poprzez Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego,
ﬁlmowego, organizacji i produkcji nagrań ﬁlmowych, dźwiękowych, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i ﬁlmowej, udostępnianie ﬁlmów, programów
telewizyjnych i informacyjnych, przeglądów oraz rekomendacji dotyczących ﬁlmów i programów telewizyjnych, udostępnianie strony internetowej oferującej programy telewizyjne, ﬁlmy i treści multimedialne oraz informacyjne, przeglądy i rekomendacje dotyczące programów telewizyjnych, ﬁlmów i treści multimedialnych, wypożyczanie nagrań wideo,
nagrań multimedialnych, udostępnianie informacji, recenzji
i spersonalizowanych rekomendacji w dziedzinie rozrywki,
organizowanie loterii, prowadzenie loterii, organizowanie
gier i konkursów, prowadzenie gier i konkursów, usługi rozrywkowe w postaci konkursów, usługi rozrywkowe związane
z konkursami, organizowanie konkursów w dziedzinie rozrywki przez telefon, usługi w zakresie gier elektronicznych
i konkursów świadczone za pośrednictwem Internetu, instruktaż obsługi urządzeń i przyrządów elektronicznych,
42 wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie komputerów, prowadzenie portali internetowych
i telekomunikacyjnych, w tym dostępnych bezpośrednio
w telefonie komórkowym oraz w systemie telewizji interaktywnej, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach, hosting
serwerów, dostarczanie programów telewizyjnych i ﬁlmów
bez pobierania, analizy komputerowe, konwersja danych
i programów komputerowych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, przechowywanie danych
elektronicznych.
(210)
(731)

464942
(220) 2017 01 09
RODEK GRZEGORZ ADAM FIRMA RODEX,
Częstochowa
(540) GEGONIUS G
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(531)

02.01.25, 02.09.21, 09.03.14, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.15,
02.01.08, 26.05.18, 27.05.21
(510), (511) 24 bielizna kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, bielizna domowa, 25 odzież, bielizna, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej odzieży i bielizny, zawartej w klasie 24 i 25.
(210)
(731)

464969
(220) 2016 12 08
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) SOKOŁÓW OSSOBUCO KRUCHA WOŁOWINA Wolno
gotowana Goleń wołowa o smaku pieczeniowym
20 min i gotowe! SLOW COOKED WOLNO
GOTOWANE 10h 85ºC

(531)

03.04.01, 05.01.03, 05.09.17, 08.05.02, 13.03.01, 11.03.18,
13.03.07, 25.01.15, 05.01.16, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa.
(210)
(731)

465448
(220) 2016 12 20
MAXIMUS TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sztumskie Pole
(540) MAXIMUS

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 wyroby sanitarne z ceramiki, ceramika łazienkowa, bidety, kompakty WC, miski ustępowe, pisuary, sedesy, płuczki ustępowe, umywalki, postumenty do umywalek,
baterie umywalkowe, kabiny natryskowe, brodziki, natryski,
krany, armatura sanitarna, części do instalacji sanitarnych,
armatura regulacyjna, do przewodów i urządzeń wodnych,
instalacje sanitarne, wanny łazienkowe, wyposażenie do wanien, 20 meble, meble łazienkowe, meblowe wyposażenie
łazienek, półki meblowe, szafki, toaletki meblowe, wieszaki
meblowe, parawany, płyty dekoracyjne, karnisze do zasłon,
wyroby stolarskie meblowe, lustra .
(210) 465450
(220) 2016 12 20
(731) Teknos Group Oy, Helsinki, FI
(540) AQUAPRIMER
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie,
folie metalowe i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów.
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(210) 465453
(220) 2016 12 20
(731) DESZCZYŃSKI TOMASZ, Warszawa
(540) SEVEN SAMURAI
(510), (511) 43 usługi barowe, stołówki, usługi restauracyjne,
usługi obsługi gastronomicznej z własnym zapleczem.
(210) 465456
(220) 2016 12 20
(731) DESZCZYŃSKI TOMASZ, Warszawa
(540) SIEDMIU SAMURAJÓW
(510), (511) 43 usługi barowe, stołówki, usługi restauracyjne,
usługi obsługi gastronomicznej z własnym zapleczem.
(210)
(731)

465789
(220) 2016 12 29
ESINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Opoczno
(540) ESINVEST

(531)

27.05.01, 29.01.14, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.09, 26.15.11,
20.05.07
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów budowlanych, sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów zabawek,
kosmetyków, narzędzi, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą,
pomoc i organizacja w działalności gospodarczej, informacja handlowa, informacja i doradztwo handlowe, przetargi
na prace remontowo budowlane i inwestycyjne, 36 Usługi
obrotu nieruchomościami, agencji nieruchomościowych,
informacja i doradztwo ﬁnansowe, informacja i doradztwo
dotyczące sposobów inwestowania oraz dotyczące obrotu
nieruchomościami, wycena nieruchomości, wynajmowanie mieszkań i nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, 37 usługi budowlane, remontowo-budowlane,
kamieniarskie, montaż materiałów budowlanych, nadzór
budowlany, rozbiórka budynków, montaż rusztowań, wykonywanie robót budowlanych, wznoszenie konstrukcji budowlanych, usługi murarskie, usługi malarskie, wykonywanie
robót wykończeniowych w budynkach, usługi uszczelniania
konstrukcji budowlanych i instalacji, pożyczanie i wynajmowanie sprzętu budowlanego, usługi wykonywania instalacji
budowlanych, usługi naprawy instalacji budowlanych, murowanie, malowanie, lakierowanie, informacja i doradztwo
budowlane, 42 usługi architektoniczne, usługi projektowania
budynków, konstrukcji, terenów zielonych, projektowanie
dekoracji wnętrz, doradztwo architektoniczne, projektowanie pomieszczeń, projektowanie wystroju i wyposażenia
wnętrz, projekty i projektowanie architektoniczne, ekspertyzy inżynieryjne.
(210) 465813
(220) 2016 12 30
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm, DE
(540) MLECZNA PRZERWA
(510), (511) 29 mleczne produkty, desery mleczne w formie batonów, schłodzone desery mleczne, bezalkoholowe
napoje mleczne oraz mieszane napoje mleczne z przewagą
mleka.
(210)
(731)

465835
(220) 2016 12 30
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) BZK & Wspólnicy

(531) 27.05.01, 29.01.08, 26.11.14, 26.13.01
(510), (511) 4 paliwo z dodatkiem alkoholu, dodatki niechemiczne do paliw silnikowych, paliwo na bazie alkoholu, olej
rzepakowy do celów przemysłowych, 9 systemy informatycznego sterowania procesami przemysłowymi, 31 artykuły
jadalne do żucia dla zwierząt, makuchy, makuchy rzepaku dla
bydła, makuchy z kukurydzy, ziarna nasion, pasze dla zwierząt na bazie odpadów gorzelnianych, pokarm dla zwierząt
domowych, produkty na ściółkę dla zwierząt, proteiny dla
zwierząt, pszenica, słoma [pasza], spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, zboże w ziarnach nieprzetworzone,
ziarna zbóż, ziarno do żywienia zwierząt, żyto, kukurydza,
jęczmień, 35 usługi w zakresie: agencji importowo - eksportowych, agencji informacji handlowej, analiz kosztów, analiz
rynkowych, audytu przedsiębiorstw, badań marketingowych, badania rynku, badań w dziedzinie działalności gospodarczej, porównywania cen, doboru personelu za pomocą
metod psychotechnicznych, doradztwa specjalistycznego
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwa w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwa w zakresie zarządzania personelem, doradztwa
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwa w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą,
informacji o działalności gospodarczej, sporządzania ekonomicznych prognoz, ekspertyz w zakresie wydolności przedsiębiorstw, zarządzania w zakresie zamówień handlowych,
sporządzania wycen handlowych, administrowania hotelami, pozyskiwania danych do komputerowych baz danych,
systematyzacji danych komputerowych baz danych, komputerowego zarządzania plikami, zarobkowego zarządzania
w zakresie koncesjonowania towarów i usług dla osób trzecich, księgowości, sondaży opinii publicznej, organizowania
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, doradztwa
handlowego poprzez outsourcing, poszukiwania w zakresie patronatu, rekrutacji personelu, wyszukiwania informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, przygotowywania zeznań podatkowych, pomocy przedsiębiorstwom
w przemysłowej i handlowej działalności gospodarczej, pomocy przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwania informacji o działalności gospodarczej, przenoszenia przedsiębiorstw, przygotowania list
płac, public relations, agencji public relations, rachunkowości, sortowania danych w bazach komputerowych, sporządzania sprawozdań rachunkowych, sporządzania zestawień
statystycznych, kreowania wizerunku ﬁrm i/lub usług i/lub
towarów, zarządzania zbiorami informatycznymi, wyszukiwania w komputerowych bazach danych, wywiadu gospodarczego, zarządzania dotyczącego zamówień handlowych,
zaopatrzenia osób trzecich poprzez zakupy produktów
i usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzania w zakresie
udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich,
pomocy w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 36 usługi
w zakresie: administrowania nieruchomościami, sporządzania analiz ﬁnansowych, doradztwa w sprawach ﬁnansowych,
ekspertyz dla celów ﬁskalnych, doradztwa ﬁnansowego, informacji ﬁnansowych, wykonywania operacji ﬁnansowych,
prowadzenia usług ﬁnansowych, tworzenia funduszy inwestycyjnych wzajemnych, notowań giełdowych, dostarczania
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informacji bankowych, prowadzenia informacji ﬁnansowych,
planowania i realizacji inwestycji kapitałowych - zarządzania
majątkiem, administrowania nieruchomościami, operacji walutowych, sporządzania ekspertyz do celów podatkowych,
świadczenia usług powierniczych, pośrednictwa giełdowego, ﬁnansowania pożyczek, pożyczek pod zastaw, operacji rozrachunkowości ﬁnansowej, transakcji ﬁnansowych,
wynajmowania pomieszczeń biurowych, wynajmowania
powierzchni na salony samochodowe, 37 usługi: realizacji
i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży,
wynajmowania, użyczania, budownictwa, doradztwa budowlanego, nadzoru budowlanego, usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów mieszkaniowych, biurowych, użyteczności publicznej,
budowania lokali mieszkalnych, biurowych, osiedli mieszkaniowych, obiektów użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą, informacji budowlanej, 39 usługi: wynajmowania
garaży i miejsc parkingowych, wynajmowania powierzchni
i obiektów magazynowych, usługi parkingowe, usługi administrowania miejscami parkingowymi, 41 usługi: kształcenia dorosłych, publikowania tekstów innych niż reklamowe,
42 usługi: projektowania w zakresie: budownictwa, urbanistyki, technologii, systemów komputerowych, wykonywania
analiz przemysłowych, audytu jakości, doradztwa w zakresie
sprzętu i oprogramowania komputerowego, 45 usługi: prawne, licencjonowania własności intelektualnej, mediacji.
(210)
(731)

465845
(220) 2016 12 31
PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE SPECTRA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Międzybrodzie Bialskie
(540) park W DECHE
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bli, zaczepy i złącza metalowe do mebli, podpory metalowe
do mebli, sprężyny metalowe, nogi metalowe do mebli, zatrzaski metalowe, zawiasy metalowe, 7 podnośniki do mebli
[urządzenia], 35 zgromadzenie i zestawienie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować w sklepie i hurtowni wyspecjalizowanych w sprzedaży mechanizmów i osprzętu metalowego
do mebli, usługi prowadzenia sprzedaży w sklepie i hurtowni
oraz za pośrednictwem Internetu mechanizmów i osprzętu
metalowego do mebli, prowadzenie agencji eksportowoimportowych, pośrednictwo handlowe, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi
marketingowe.
(210)
(731)

466009
(220) 2017 01 05
STALMOT & WOLMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nidzica
(540) WOLMET
(510), (511) 6 mechanizmy metalowe do mebli, okucia metalowe do mebli, stelaże metalowe do mebli, rolki metalowe,
prowadnice metalowe do mebli, osprzęt metalowy do mebli, zaczepy i złącza metalowe do mebli, podpory metalowe
do mebli, sprężyny metalowe, nogi metalowe do mebli, zatrzaski metalowe, zawiasy metalowe, 7 podnośniki do mebli
[urządzenia], 35 zgromadzenie i zestawienie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować w sklepie i hurtowni wyspecjalizowanych w sprzedaży mechanizmów i osprzętu metalowego
do mebli, usługi prowadzenia sprzedaży w sklepie i hurtowni
oraz za pośrednictwem Internetu mechanizmów i osprzętu
metalowego do mebli, prowadzenie agencji eksportowoimportowych, pośrednictwo handlowe, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi
marketingowe.
(210) 466035
(220) 2017 01 09
(731) SZCZYGŁOWSKA AGNIESZKA, Wrocław
(540) BROO est. 2016

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 zabawki, zabawki drewniane, zabawki ogrodowe, gry polegające na budowaniu konstrukcji, przyrządy na place zabaw, pojazdy jako zabawki, 41 parki rozrywki, usługi związane z organizacją imprez plenerowych dla
dzieci i młodzieży, wypoczynku, organizowanie konkursów
dla dzieci i młodzieży, informacja o rekreacji, usługi klubowe, wypożyczanie sprzętu sportowego, wynajmowanie sal
do zabaw.
(210)
(731)

465899
(220) 2017 01 03
PALUSZKIEWICZ KATARZYNA, SZAR RENATA GUSTO
SPÓŁKA CYWILNA, Sulejówek
(540) CYNAMONOWE SUCHARY MARSZAŁKA
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, suchary.
(210)
(731)

466008
(220) 2017 01 05
STALMOT & WOLMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nidzica
(540) STALMOT
(510), (511) 6 mechanizmy metalowe do mebli, okucia metalowe do mebli, stelaże metalowe do mebli, rolki metalowe,
prowadnice metalowe do mebli, osprzęt metalowy do me-

(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 usługi udostępniania portalu społecznościowego czyli strony internetowej, na której użytkownicy rejestrujący się będą zamieszczać ogłoszenia o wydarzeniach
społeczno-kulturalnych, 42 usługi dostawcy usług aplikacyjnych na urządzenia mobilne, w szczególności tablet, telefon
komórkowy.
(210) 466114
(220) 2017 01 10
(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie
(540) ABCO
(510), (511) 35 usługi w zakresie gromadzenia na rzecz
osób trzecich żywności, artykułów spożywczych, napojów,
produktów tytoniowych, artykułów do użytku domowego
i osobistego, produktów farmaceutycznych i medycznych,
kosmetyków i artykułów toaletowych w celu ich dogodnego
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obejrzenia i umożliwienia dokonania zakupu detalicznego
i hurtowego, usługi w zakresie badań rynku i opinii publicznej, usługi reklamowe i promocyjne, usługi w zakresie zarządzania i administrowania w działalności handlowej i usługi
doradcze w tym zakresie, 36 usługi w zakresie wynajmu nieruchomości na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie administrowania nieruchomościami, usługi w zakresie pośrednictwa
w obrocie nieruchomościami, 39 usługi transportowe, usługi
w zakresie pakowania i składowania towarów, usługi w zakresie wynajmu środków transportu na rzecz osób trzecich.
(210) 466116
(220) 2017 01 10
(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie
(540) FAFA
(510), (511) 35 usługi w zakresie gromadzenia na rzecz
osób trzecich żywności, artykułów spożywczych, napojów,
produktów tytoniowych, artykułów do użytku domowego
i osobistego, produktów farmaceutycznych i medycznych,
kosmetyków i artykułów toaletowych w celu ich dogodnego
obejrzenia i umożliwienia dokonania zakupu detalicznego
i hurtowego, usługi w zakresie badań rynku i opinii publicznej, usługi reklamowe i promocyjne, usługi w zakresie zarządzania i administrowania w działalności handlowej i usługi
doradcze w tym zakresie, 36 usługi w zakresie wynajmu nieruchomości na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie administrowania nieruchomościami, usługi w zakresie pośrednictwa
w obrocie nieruchomościami, 39 usługi transportowe, usługi
w zakresie pakowania i składowania towarów, usługi w zakresie wynajmu środków transportu na rzecz osób trzecich.
(210)
(731)

466124
(220) 2017 01 10
ENTERPRISE CAPITALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) IP INTER PROJEKT

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia hurtowni,
sklepów detalicznych oraz za pośrednictwem systemu telezakupów, przy wykorzystaniu komunikacji komputerowej,
sieci komputerowej i telewizji interaktywnej, sklepu on-line,
z towarami: podzespoły i akcesoria komputerowe, aparatura
do przetwarzania informacji, urządzenia, materiały i akcesoria
do konstrukcji teleinformatycznych sieci bezprzewodowych,
systemy operacyjne urządzeń do zarządzania ruchem informacji w sieciach teleinformatycznych - routerów, elementy
i akcesoria do konstrukcji routerów, urządzenia i akcesoria
do konstrukcji informatycznych sieci o zasięgu lokalnym,
sieci miejskich i sieci rozległych, urządzenia telekomunikacji
IP, w tym urządzenia do transmisji głosu i obrazu w sieciach
komputerowych, modemy, monitory komputerowe, płytki krzemowe półprzewodnikowe do obwodów scalonych,
płytki półprzewodnikowe - chipy, półprzewodniki, centralne jednostki przetwarzania, w tym procesory, przekaźniki
sygnałów elektronicznych, moduły ładowalne, w tym publikacje elektroniczne, maszyny i urządzenia biurowe, elektroniczne maszyny i urządzenia dla przemysłu i handlu, w tym
kasy ﬁskalne, maszyny księgujące, maszyny liczące, maszyny
faksymilowe, maszyny sumujące, aparaty radiowe, aparatura
do radiokomunikacji przenośna, aparatura radiotelefoniczna, aparatura radiotelegraﬁczna, maszty radiotelegraﬁczne,
przewody telegraﬁczne, przewody telefoniczne, przenośne
telefony, nadajniki telekomunikacyjne, zespoły nadawcze te-
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lekomunikacyjne, maszty do łączności radiowej, odbiorniki
radiowe, anteny i maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, słuchawki telefoniczne, telefony tubowe, telegrafy,
telekopiarki, karty inteligentne, w tym karty z obwodami
zintegrowanymi, złącza elektryczne, tuleje złączowe do kabli
elektrycznych, złącza dopasowujące elektryczne, 37 usługi
instalowania, konserwacji i naprawy sprzętu komputerowego, nadzór budowlany, usługi w zakresie budowy i konserwacji obiektów liniowych przesyłowych: rurociągów, linii
elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych, usługi instalowania, konserwacji i naprawy maszyn
i urządzeń biurowych, księgujących i liczących, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi telegraﬁczne oraz usługi obejmujące:
łączność poprzez terminale komputerowe, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, łączność
radiową, łączność telefoniczną, łączność telegraﬁczną, ogłoszenia elektroniczne, pocztę elektroniczną, połączenia i trasy
połączeń (usługi) dla telekomunikacji, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji,
przesyłanie informacji, przekaz satelitarny, przesyłanie telekopii, nadawanie i przesyłanie telegramów, telefonię komórkową, przydzielanie dostępu do światowej sieci komputerowej,
radiofonię, usługi teleksowe, telewizję kablową, wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie
urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń
telekomunikacyjnych, zlecenia przywoławcze radiowe, telefoniczne lub za pomocą innych środków łączności elektronicznej, 42 usługi obejmujące: instalacje oprogramowania
komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego
i projektowanie systemów komputerowych w dziedzinie
łączności bezprzewodowej, wypożyczanie i konserwacja
oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, odzyskiwanie danych komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
konwersja danych przez programy komputerowe, wypożyczanie komputerów, usługi związane z projektowaniem budynków, doradztwo budowlane, analizy i badania techniczne w dziedzinie łączności bezprzewodowej.
(210)
(731)

466125
(220) 2017 01 10
ENTERPRISE CAPITALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) IP INTER PROJEKT GRUPA INTER PROJEKT

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia hurtowni,
sklepów detalicznych oraz za pośrednictwem systemu telezakupów, przy wykorzystaniu komunikacji komputerowej,
sieci komputerowej i telewizji interaktywnej, sklepu on-line,
z towarami: podzespoły i akcesoria komputerowe, aparatura
do przetwarzania informacji, urządzenia, materiały i akcesoria
do konstrukcji teleinformatycznych sieci bezprzewodowych,
systemy operacyjne urządzeń do zarządzania ruchem informacji w sieciach teleinformatycznych - routerów, elementy
i akcesoria do konstrukcji routerów, urządzenia i akcesoria
do konstrukcji informatycznych sieci o zasięgu lokalnym,
sieci miejskich i sieci rozległych, urządzenia telekomunikacji
IP, w tym urządzenia do transmisji głosu i obrazu w sieciach
komputerowych, modemy, monitory komputerowe, płyt-
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ki krzemowe półprzewodnikowe do obwodów scalonych,
płytki półprzewodnikowe - chipy, półprzewodniki, centralne jednostki przetwarzania, w tym procesory, przekaźniki
sygnałów elektronicznych, moduły ładowalne, w tym publikacje elektroniczne, maszyny i urządzenia biurowe, elektroniczne maszyny i urządzenia dla przemysłu i handlu, w tym
kasy ﬁskalne, maszyny księgujące, maszyny liczące, maszyny
faksymilowe, maszyny sumujące, aparaty radiowe, aparatura
do radiokomunikacji przenośna, aparatura radiotelefoniczna, aparatura radiotelegraﬁczna, maszty radiotelegraﬁczne,
przewody telegraﬁczne, przewody telefoniczne, przenośne
telefony, nadajniki telekomunikacyjne, zespoły nadawcze telekomunikacyjne, maszty do łączności radiowej, odbiorniki
radiowe, anteny i maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, słuchawki telefoniczne, telefony tubowe, telegrafy,
telekopiarki, karty inteligentne, w tym karty z obwodami
zintegrowanymi, złącza elektryczne, tuleje złączowe do kabli
elektrycznych, złącza dopasowujące elektryczne, 37 usługi
instalowania, konserwacji i naprawy sprzętu komputerowego, nadzór budowlany, usługi w zakresie budowy i konserwacji obiektów liniowych przesyłowych: rurociągów, linii
elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych, usługi instalowania, konserwacji i naprawy maszyn
i urządzeń biurowych, księgujących i liczących, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi telegraﬁczne oraz usługi obejmujące:
łączność poprzez terminale komputerowe, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, łączność
radiową, łączność telefoniczną, łączność telegraﬁczną, ogłoszenia elektroniczne, pocztę elektroniczną, połączenia i trasy
połączeń (usługi) dla telekomunikacji, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji,
przesyłanie informacji, przekaz satelitarny, przesyłanie telekopii, nadawanie i przesyłanie telegramów, telefonię komórkową, przydzielanie dostępu do światowej sieci komputerowej,
radiofonię, usługi teleksowe, telewizję kablową, wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie
urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń
telekomunikacyjnych, zlecenia przywoławcze radiowe, telefoniczne lub za pomocą innych środków łączności elektronicznej, 42 usługi obejmujące: instalacje oprogramowania
komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego
i projektowanie systemów komputerowych w dziedzinie
łączności bezprzewodowej, wypożyczanie i konserwacja
oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, odzyskiwanie danych komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
konwersja danych przez programy komputerowe, wypożyczanie komputerów, usługi związane z projektowaniem budynków, doradztwo budowlane, analizy i badania techniczne w dziedzinie łączności bezprzewodowej.
(210)
(731)

466127
(220) 2017 01 10
ENTERPRISE CAPITALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) IP INTER PROJEKT INTER PROJEKT GROUP

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia hurtowni,
sklepów detalicznych oraz za pośrednictwem systemu telezakupów, przy wykorzystaniu komunikacji komputerowej,
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sieci komputerowej i telewizji interaktywnej, sklepu on-line,
z towarami: podzespoły i akcesoria komputerowe, aparatura
do przetwarzania informacji, urządzenia, materiały i akcesoria
do konstrukcji teleinformatycznych sieci bezprzewodowych,
systemy operacyjne urządzeń do zarządzania ruchem informacji w sieciach teleinformatycznych - routerów, elementy
i akcesoria do konstrukcji routerów, urządzenia i akcesoria
do konstrukcji informatycznych sieci o zasięgu lokalnym,
sieci miejskich i sieci rozległych, urządzenia telekomunikacji
IP, w tym urządzenia do transmisji głosu i obrazu w sieciach
komputerowych, modemy, monitory komputerowe, płytki krzemowe półprzewodnikowe do obwodów scalonych,
płytki półprzewodnikowe - chipy, półprzewodniki, centralne jednostki przetwarzania, w tym procesory, przekaźniki
sygnałów elektronicznych, moduły ładowalne, w tym publikacje elektroniczne, maszyny i urządzenia biurowe, elektroniczne maszyny i urządzenia dla przemysłu i handlu, w tym
kasy ﬁskalne, maszyny księgujące, maszyny liczące, maszyny
faksymilowe, maszyny sumujące, aparaty radiowe, aparatura
do radiokomunikacji przenośna, aparatura radiotelefoniczna, aparatura radiotelegraﬁczna, maszty radiotelegraﬁczne,
przewody telegraﬁczne, przewody telefoniczne, przenośne
telefony, nadajniki telekomunikacyjne, zespoły nadawcze telekomunikacyjne, maszty do łączności radiowej, odbiorniki
radiowe, anteny i maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, słuchawki telefoniczne, telefony tubowe, telegrafy,
telekopiarki, karty inteligentne, w tym karty z obwodami
zintegrowanymi, złącza elektryczne, tuleje złączowe do kabli
elektrycznych, złącza dopasowujące elektryczne, 37 usługi
instalowania, konserwacji i naprawy sprzętu komputerowego, nadzór budowlany, usługi w zakresie budowy i konserwacji obiektów liniowych przesyłowych: rurociągów, linii
elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych, usługi instalowania, konserwacji i naprawy maszyn
i urządzeń biurowych, księgujących i liczących, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi telegraﬁczne oraz usługi obejmujące:
łączność poprzez terminale komputerowe, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, łączność
radiową, łączność telefoniczną, łączność telegraﬁczną, ogłoszenia elektroniczne, pocztę elektroniczną, połączenia i trasy
połączeń (usługi) dla telekomunikacji, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji,
przesyłanie informacji, przekaz satelitarny, przesyłanie telekopii, nadawanie i przesyłanie telegramów, telefonię komórkową, przydzielanie dostępu do światowej sieci komputerowej,
radiofonię, usługi teleksowe, telewizję kablową, wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie
urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń
telekomunikacyjnych, zlecenia przywoławcze radiowe, telefoniczne lub za pomocą innych środków łączności elektronicznej, 42 usługi obejmujące: instalacje oprogramowania
komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego
i projektowanie systemów komputerowych w dziedzinie
łączności bezprzewodowej, wypożyczanie i konserwacja
oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, odzyskiwanie danych komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
konwersja danych przez programy komputerowe, wypożyczanie komputerów, usługi związane z projektowaniem budynków, doradztwo budowlane, analizy i badania techniczne w dziedzinie łączności bezprzewodowej.
(210)
(731)

466237
(220) 2017 01 13
HILDEBRANDT BARBARA, Ożarów Mazowiecki
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(540) AKADEMIA MAKIJAŻU I URODY METAMORFOZA

(531) 27.05.01, 29.01.02, 29.01.11
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa: środków perfumeryjnych i kosmetycznych do pielęgnacji ciała, twarzy,
włosów, oczu, paznokci, jamy ustnej i zębów, olejków eterycznych, produktów farmaceutycznych, w tym ziół leczniczych, preparatów farmaceutycznych, dietetycznej żywności i substancji do celów leczniczych, materiałów opatrunkowych, materiałów dentystycznych, urządzeń do pielęgnacji
urody, instrumentów i materiałów chirurgicznych, medycznych, aparaty do masażu, mikrodermabrazji, urządzeń do:
chirurgii nieinwazyjnej, dermabrazji, leczenia cellulitu, elektrostymulacji, jontoforezy, jonoforezy, sonoforezy, peelingu
kawitacyjnego, lipolizy, urządzeń wykorzystujących: laser
frakcyjny, światło IPL, wyrobów medycznych zawartych w tej
klasie, irygatorów do celów medycznych, igieł do akupunktury, 41 prowadzenie szkoleń i kursów z zakresu fryzjerstwa,
manicure, pedicure, masażu, endermologii, ogólnej kosmetyki, makijażu, makijażu trwałego, odnowy biologicznej,
gimnastyki rehabilitacyjnej i rekreacyjnej, organizowanie
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, organizowanie konkursów i pokazów, 44 usługi medyczne w zakresie higieny i urody, usługi kosmetyczno - fryzjerskie, w tym:
przedłużanie i zagęszczanie włosów, usługi wykonywania
makijażu i makijażu permanentnego, tatuowania, kolczykowania, usługi manicure i pedicure, usługi wykonywania tipsów, triasów, dredów i warkoczyków, tatuażu, usługi prowadzenia solariów, usługi wypełniania zmarszczek, strzyżenia
i układania włosów, tlenoterapia, usługi wizażu, zdrowotne
usługi SPA odnowy biologicznej, usługi w zakresie korzystania z sauny, masaże, gimnastyka rehabilitacyjna i rekreacyjna,
aromaterapia.
(210)
(731)

466239
(220) 2017 01 13
OLSZÓWKA AGATA HAIR MAJESTY STUDIO
ROZWIĄZANIA DLA WŁOSÓW, Warszawa
(540) HAIR MAJESTY SECRET SERVICE STUDIO

(531) 02.09.12, 24.09.09, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 fryzjerstwo [dopinanie włosów, przedłużanie włosów], salony fryzjerskie, tatuowanie, usługi doradcze
w zakresie zdrowia, usługi wizażystów.
(210) 466245
(220) 2017 01 13
(731) IALBATROS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) i Albatros Book your savings

Nr ZT19/2017

(531) 29.01.12, 03.07.09, 27.05.01
(510), (511) 35 wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, wyszukiwanie informacji w postaci plików komputerowych dla osób trzecich, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 42 doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa
SaaS, elektroniczna konwersja danych lub programów, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
projektowanie oprogramowania komputerowego.
(210) 466246
(220) 2017 01 13
(731) ŁASZKIEWICZ GRZEGORZ PROTEKT, Łódź
(540) rolon
(510), (511) 6 klamry metalowe, 9 urządzenia do ochrony
osobistej przed wypadkami oraz urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, przeznaczone dla osób pracujących na wysokościach, w szczególności szelki i uprzęże bezpieczeństwa,
pasy, linki i taśmy bezpieczeństwa.
(210) 466271
(220) 2017 01 16
(731) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, US
(540) NAPISZ ZASADY OD NOWA
(510), (511) 5 produkty higieniczne dla kobiet, mianowicie
wkładki, podpaski, tampony higieniczne, majtki higieniczne,
międzywargowe podpaski higieniczne dla kobiet, majtki
do higieny intymnej dla kobiet, pieluchomajtki i wkładki dla
osób mających problemy z nietrzymaniem moczu, majtki dla
osób mających problemy z nietrzymaniem moczu, 41 usługi
edukacyjne, udzielanie informacji w zakresie wzmocnienia
pozycji kobiet, przeciwdziałania dyskryminacji płciowej, kobiecej higieny oraz dojrzewania płciowego.
(210) 466283
(220) 2017 01 16
(731) ROVITA SPÓŁKA AKCYJNA, Niedomice
(540) ROVITA

(531) 05.07.01, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 konserwy mięsne, konserwy rybne, przetwory warzywne, fasolka, gołąbki, ﬂaki, owoce konserwowane,
warzywa konserwowane, koncentrat pomidorowy, oleje
jadalne, tłuszcze jadalne, masło, margaryna, chipsy ziemniaczane, pasztety, 30 kawa, herbata, ciastka, czekolady, cukierki, batony, kakao, cukier, majonezy, keczupy, musztarda,
ocet, miód, makarony, paszteciki, ryż, sosy do mięs, 32 wody
mineralne gazowane i niegazowane, piwo, soki owocowe
gazowane i niegazowane, 34 papierosy, 35 sprzedaż: konserwy mięsne, konserwy rybne, przetwory warzywne, fasolka,
gołąbki, ﬂaki, owoce konserwowane, warzywa konserwowane, koncentrat pomidorowy, oleje jadalne, tłuszcze jadalne,
masło, margaryna, chipsy ziemniaczane, pasztety, kawa, herbata, ciastka, czekolady, cukierki, batony, kakao, cukier, majonezy, keczupy, musztarda, ocet, miód, makarony, paszteciki,
ryż, sosy do mięs, koncentraty spożywcze, wody mineralne
gazowane i niegazowane, piwo, soki owocowe gazowane
i niegazowane, papierosy.
(210) 466330
(220) 2017 01 17
(731) BOGUSŁAWSKA-SZULSKA ANNA, Gdynia
(540) MODUŁ

Nr ZT19/2017
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(531) 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 36 usługi ﬁnansowe-usługi inwestycyjne, informacja ﬁnansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie ﬁnansów, usługi w zakresie nieruchomości, za wyjątkiem
pobierania czynszów, usługi w zakresie wycen, 37 usługi budowlane, 42 usługi projektowania.
(210) 466382
(220) 2017 01 18
(731) SZYMCZAK SŁAWOMIR KRZYSZTOF, Wrocław
(540)

(531) 26.02.01, 26.03.23
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne,
środki odkażające, środki do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry
i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(210) 466383
(220) 2017 01 18
(731) SZYMCZAK SŁAWOMIR KRZYSZTOF, Wrocław
(540) AMSCLTH

(531) 26.02.01, 26.03.23, 27.05.01
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne,
środki odkażające, środki do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry
i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
466450
(220) 2017 01 20
KONNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) KONNER
(510), (511) 9 alarmy antywłamaniowe, alarmy pożarowe,
urządzenia alarmowe, odzież chroniąca przed ogniem i napromieniowaniem, wizjery do drzwi, wykrywacze dymu,
dzwonki sygnalizacyjne, gaśnice, kamizelki ratunkowe, kamizelki kuloodporne, koce strażackie, kombinezony ochronne,
lornetki, lunety, maski ochronne, pompy strażackie, motopompy strażackie, kaski ochronne, pasy ratunkowe inne niż
do siedzeń w pojazdach i inne niż wyposażenie sportowe,
radary, wyposażenie dla ratownictwa, rękawice do ochrony
przed urazami, wypadkami i promieniowaniem rentgenow-
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skim, siatki ratownicze, syreny, detektory, 41 prowadzenie
szkoleń w zakresie ochrony mienia, ochrony osób, przeciwpożarowe, bhp, zabezpieczenia i ochrony środowiska przed
skutkami zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, pożarów,
45 audyt zagrożenia wybuchem, doradztwo w sprawach
bezpieczeństwa, dostarczanie informacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przeciwwybuchowej, ochrony bhp,
ochrony przed skutkami klęsk żywiołowych, monitorowanie
bezpieczeństwa przeciwpożarowego do celów pomocy
prawnej, usługi doradztwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej, usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przeciwwybuchowej, ochrony bhp, ochrony
przed skutkami klęsk żywiołowych, wypożyczanie alarmów
przeciwpożarowych, wypożyczanie gaśnic.
(210)
(731)

466706
(220) 2017 01 26
R&D TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) R&D TECH

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż maszyn z segmentu stolarki otworowej, sprzedaż maszyn do obróbki metali, takich jak: piły,
wiertarki, zgrzewarki, frezarki, wkrętarki, oczyszczarki, kopiarki, zarządzanie działalnością gospodarczą - utrzymywanie
ruchu produkcyjnego, doradztwo z zakresu zakupu maszyn
i narzędzi, 36 doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na działalność gospodarczą, 42 projektowanie ciągów technologicznych, projektowanie systemów
technologicznych.
(210) 466850
(220) 2017 01 30
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Matt Lift
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, tusze do rzęs, stylizatory do brwi
w postaci ołówka, żelu, kremu, proszku, cieni, sztuczne rzęsy,
odżywki do rzęs, podkłady do makijażu, podkłady i pudry kosmetyczne do twarzy, pudry w kamieniu, środki do usuwania
makijażu, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty
do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów leczniczych, lecznicze tusze, odżywki, preparaty do rzęs,
lecznicze podkłady i pudry kosmetyczne.
(210) 467158
(220) 2017 02 06
(731) ANIOŁEK ŁUKASZ P.P.H.U. AKAZ III, Sosnowiec
(540) N

(210)
(731)

(531) 03.07.19, 03.07.17, 27.05.21
(510), (511) 25 wyroby dziewiarskie takie jak: odzież, bielizna
osobista z tkanin, bluzki, bluzy, fartuchy, halki, kąpielówki,
kombinezony, koszule, koszulki, konfekcja odzieżowa, majtki, marynarki, okrycia wierzchnie, palta, peleryny, piżamy,
pulowery, slipy, spodenki, spodnie, spódnice, suknie, swetry,
szale, szlafroki, ubrania trykotowe, kostiumy, wyprawka dziecięca dotycząca ubranek, kołderek, becików, nakrycia głowy,
w tym: apaszki, czapki, czapki z daszkiem.
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(210)
(731)

467223
(220) 2017 02 28
KOSZELA SŁAWOMIR, KOSZELA KATARZYNA VIP
SPÓŁKA CYWILNA, Konin
(540) SERDUSZKO

(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.11
(510), (511) 35 prowadzenie usług sprzedaży w sieci sklepów: odzieży damskiej, bluzki, swetry, bluzy sportowe, koszule, kurtki, kamizelki, płaszcze, poncza, spodnie, leginsy,
krótkie spodenki, tuniki, sukienki, spódnice, żakiety, marynarki, kombinezony, dresy, body, podkoszulki, obuwie damskie,
baletki, botki, kozaki, trampki, sandały, obuwie domowe,
obuwie sportowe, japonki, szpilki, klapki, czółenka, mokasyny, creepersy, śniegowce, tenisówki, snakery, półbuty,
bielizna damska, biustonosze, majtki, piżamy, rajstopy, pończochy, skarpetki, stroje kąpielowe, szlafroki, dodatki, szale,
apaszki, chusty, rękawiczki, czapki i inne nakrycia głowy, okulary przeciwsłoneczne, galanteria, portfele, torebki, plecaki,
paski, biżuteria sztuczna, bransoletki, broszki, klipsy, kolczyki,
korale, naszyjniki, pierścionki, zawieszki, łańcuszki, ozdoby
do włosów, gumki, opaski, spinki, klamry, wsuwki.
(210)
(731)

467236
(220) 2017 02 07
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II,
Lublin
(540) KUL KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA
PAWŁA II 1918 2018
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ne książek i periodyków, usługi wydawnicze, publikowanie
książek i innych tekstów, tłumaczenia, wypożyczanie książek,
zdjęcia, 42 prace badawczo - rozwojowe, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, badania prawne, usługi prawnicze, usługi arbitrażowe, wzornictwo przemysłowe, tworzenie
i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach
internetowych dla osób trzecich, 45 organizowanie zgromadzeń religijnych, zarządzanie prawami autorskimi, prawne
administrowanie licencjami, licencjonowanie własności intelektualnej, doradztwo w zakresie własności intelektualnej,
usługi związane z bezpieczeństwem własności intelektualnej, doradztwo duchowe, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, badania prawne.
(210) 467262
(220) 2017 02 08
(731) BUCHALSKI PIOTR, Łódź
(540) Made in Nature 100% NATURAL POLISH FOOD

(531)

05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.15,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso i wędliny, nabiał i substytuty nabiału,
jaja ptasie i produkty z jaj, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, gotowe dania z mięsa, przetworzone owoce, warzywa
i grzyby, soki owocowe, kiszone warzywa, gotowe dania
warzywne, konserwowane warzywa, 30 dania gotowe i wytrawne przekąski na bazie ziaren, zbóż, mąki i sezamu, wypieki, wyroby cukiernicze, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby
z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, 32 napoje
owocowe i soki owocowe.
(210) 467295
(220) 2017 02 08
(731) OLX B.V., Hoofddorp, NL
(540) DOMOZO

(531) 26.01.10, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, aparatura naukowobadawczą i dydaktyczna, oprogramowanie dla komputerów,
16 publikacje, materiały do nauczania, artykuły papiernicze,
18 aktówki, dyplomatki, walizki, torby, torebki, teczki, plecaki, portfele, portmonetki, 21 naczynia do picia, naczynia
ceramiczne, naczynia stołowe, 25 ubrania, odzież, obuwie,
nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej
oraz drogą elektroniczną, za pośrednictwem witryny internetowej publikacji, publikacji elektronicznych, aparatury
naukowo-badawczej i dydaktycznej, oprogramowania dla
komputerów, materiałów do nauczania, artykułów papierniczych, aktówek, dyplomatek, walizek, toreb, teczek, plecaków, portfeli, portmonetek, naczyń do picia, naczyń ceramicznych, naczyń stołowych, ubrań, odzieży, nakryć głowy,
obuwia, usługi w zakresie komputerowych baz danych, usługi w zakresie reklamy, 38 usługi w zakresie zbierania i przekazywania informacji, elektroniczne serwisy- wiadomości elektroniczne, 41 usługi w zakresie edukacji, nauki, kultury, sportu
i rekreacji, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie seminariów,
sympozjów, konferencji, kongresów, zjazdów, warsztatów,
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, doradztwo zawodowe, publikacja elektroniczna on-li-

(531) 27.05.01, 27.05.12, 29.01.12, 07.01.08
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do smartfonów i tabletów, urządzenia i przyrządy fotograﬁczne, kinematograﬁczne
i optyczne, oprogramowanie do przystosowywania do indywidualnych potrzeb, wspierania i zarządzania kampaniami
reklamowymi i marketingowymi, spersonalizowaną treścią
i komunikacją elektroniczną, analizami danych włączając
analizy i badania dotyczące zachowania użytkowników, urządzenia i przyrządy do nagrywania, przesyłania, nadawania,
odbierania, przechowywania, wyświetlania lub odtwarzania
dźwięku, obrazów i danych, komputery, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, nagrania audio i/lub
wideo, urządzenia multimedialne do komunikacji, nagrywania, przesyłania, nadawania, przechowywania, wyświetlania,
odbierania i odtwarzania, sprzęt do przetwarzania danych,
oprogramowanie komputerowe oraz urządzenia i przyrządy
do użytku w połączeniu z Internetem, publikacje elektroniczne, 35 usługi handlu elektronicznego w zakresie sprzedaży
i usług dotyczących wynajmu i sprzedaży nieruchomości
i powiązanych środków trwałych, usługi w zakresie ogłoszeń
drobnych, zapewnianie miejsca do handlu on-line, dostarczanie przeszukiwalnej bazy danych on-line prezentującej
oferty zatrudnienia, oferowanie do sprzedaży i usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi reklamowe, promocyjne
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i agencyjne, wynajem powierzchni reklamowej, usługi marketingu za pomocą poczty elektronicznej, usługi marketingu w sieci, usługi zarządzania działalnością gospodarczą,
administrowanie działalnością handlową, usługi działalności
gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania relacjami z klientami, usługi księgowe, usługi informacyjne, konsultacyjne
i doradcze, wszystkie dotyczące działalności gospodarczej
i zarządzania działalnością gospodarczą, usług w zakresie zarządzania relacjami z klientami, usługi analityczne w zakresie
działalności gospodarczej, usługi analizy danych włączając
analizy i badania dotyczące zachowania użytkowników, usługi badania rynku, fakturowanie i wystawianie rachunków dla
innych, usługi reklamowe i marketingowe, usługi doradcze,
informacyjne, konsultacyjne i związane z zarządzaniem relacjami z klientami [public relations], organizacja i prowadzenie pokazów i wystaw handlowych, usługi przechowywania
i przetwarzania danych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji reklamowych lub handlowych związanych
ze sprzedażą i wynajmem nieruchomości, 36 usługi w zakresie nieruchomości, ubezpieczenia działalność ﬁnansowa,
bankowość, zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami,
42 zapewnianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania w celu umożliwienia użytkownikom wymiany treści multimedialnych i komentarzy: oprogramowanie jako usługa (SaaS), wypożyczanie komputerów,
instalacje i konserwacja oprogramowania komputerowego:
usługi programowania komputerowego i projektowania
komputerowego: wszystkie usługi zawarte w tej klasie dotyczące komputerów, urządzeń i sprzętu komputerowego,
programowania komputerowego i projektowania komputerowego, usługi projektowania, rysunku i pisania na zamówienie dla celów opracowywania stron internetowych w Internecie: tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, udostępnianie miejsca na serwerach dla stron internetowych
osób trzecich, usługi informacyjne zawarte w tej klasie.
(210)
(731)

467385
(220) 2017 02 10
DRACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) Hi Stretch

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 22 taśmy z tworzyw sztucznych do pakowania
.
(210) 467409
(220) 2017 02 10
(731) LEACH THOMAS POLO GROUP, Kraków
(540) Leach & Lang Property Consultants

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie: analizy kosztów, analiz rynkowych, badań marketingowych, badania rynku, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajmowani maszyn i urządzeń dla biur, usługi porównywania cen, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
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doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, fakturowania, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe wyceny, doradztwo dotyczące
organizowania działalności gospodarczej, pomoc przedsiębiorstwom w działalności gospodarczej (przemysłowej lub
handlowej), pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, statystyczne zestawienia, 36 usługi w zakresie: administrowania nieruchomościami, agencji
mieszkaniowych, agencji nieruchomości, agencji pośrednictwa w handlu nieruchomościami, ściągania czynszu, doradztwa w sprawach ﬁnansowych, doradztwa w sprawach
ubezpieczeniowych, dzierżawy majątku nieruchomego,
dzierżawy nieruchomości, wyceny ﬁnansowej nieruchomości, pośrednictwa w sprawach majątku nieruchomego,
oszacowania i wyceny majątku nieruchomego, zarządzania
majątkiem nieruchomym, wynajmowani mieszkań i pomieszczeń biurowych oraz użytkowych, administrowania
nieruchomości, pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
wyceny nieruchomości, ekspertyz dla celów ﬁskalnych, informacji o ubezpieczeniach, informacji ﬁnansowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe, 37 usługi
w zakresie: budowa i naprawy magazynów, budowa pawilonów i sklepów targowych, budownictwo, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz,
instalowanie drzwi i okien, informacja budowlana, informacja budowlana, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn,
instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, izolowanie
budynków, malowanie, montaż rusztowań, murowanie,
nadzór budowlany, rozbiórka budynków, tynkowanie, wynajem sprzętu budowlanego, zabezpieczanie budynków przed
wilgocią w trakcie budowy.
(210)
(731)

467411
(220) 2017 02 10
RYNIAK AGNIESZKA NZOZ REHA-CENTRUM,
Niemodlin
(540) Reha Centrum
(510), (511) 44 ambulatoryjna opieka medyczna, dopasowywanie urządzeń ortopedycznych, doradztwo dietetyczne, doradztwo dotyczące alergii, doradztwo dotyczące kosmetyków, dopasowywanie soczewek optycznych, aromaterapia, badania medyczne, badania psychologiczne, badania
rentgenowskie w celach medycznych, badania w celu oceny
zagrożenia dla zdrowia, badania poziomu cholesterolu, badanie osobowości [usługi w zakresie zdrowia psychicznego],
badanie osobowości do celów psychologicznych, badania
w zakresie diagnozy stanu zdrowia, badanie sprawności ﬁzycznej, chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], domowa
opieka pielęgniarska, dopasowanie urządzeń i aparatów ortopedycznych, dopasowywanie aparatów słuchowych, doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegliwości medycznych, doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych, doradztwo dotyczące
opieki nad osobami starszymi [w zakresie zdrowia], doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo dotyczące urody, doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, doradztwo medyczne w zakresie wybierania odpowiednich
wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych, podnośników dla
osób niepełnosprawnych, balkoników do chodzenia i łóżek,
doradztwo medyczne w zakresie geriatrii, doradztwo psychologiczne, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, doradztwo
w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo w zakresie immunologii, doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwaliﬁkowany personel medyczny,
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doradztwo w zakresie potrzeb medycznych osób starszych,
doradztwo w zakresie urody, doradztwo związane z psychologią integralną, doradztwo żywieniowe, ﬁzjoterapia, informacja medyczna, implantacja (wszczepianie) włosów, kompilacja raportów medycznych, konsultacje medyczne, konsultacje psychiatryczne, konsultacje psychologiczne, konsultacje z dziedziny żywienia, leczenie alergii, leczenie psychologiczne, leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, leczenie
zwichnięć stawów, skręceń, złamań kości lub podobnych
urazów (judo- seifuku), masaż gorącymi kamieniami, masaż
i masaż terapeutyczny shiatsu, masaż sportowy, masaż tajski,
masaż tkanek głębokich, masaże, medyczne badania osób,
monitorowanie pacjentów, muzykoterapia w celach ﬁzycznych, psychologicznych i kognitywnych, nadzór nad programami redukcji wagi, opieka medyczna i analizy związane
z leczeniem pacjenta, oferowanie terapii laserowej do leczenia chorób, obsługa obiektów i sprzętu saun, ocena kontroli
wagi, opieka medyczna i zdrowotna, opieka pielęgniarska
(medyczna -), opieka psychologiczna, opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej, opieka zdrowotna w postaci
organizacji ochrony zdrowia (HMO), opieka zdrowotna w zakresie chiropraktyki, opieka zdrowotna w zakresie masaży
terapeutycznych, opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, opieka zdrowotna związana z osteopatią, opieka
zdrowotna związana z naturopatią, opieka zdrowotna związana z akupunkturą, opieka zdrowotna związana z homeopatią, opieka zdrowotna związana z hydroterapią, opieka
zdrowotna związana z głodówką, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji ﬁzycznej, organizowanie leczenia medycznego, ośrodki zdrowia, organizowanie zakwaterowania w domach spokojnej starości, organizowanie zakwaterowania w domach dla rekonwalescentów, organizowanie zakwaterowania w sanatoriach, pielęgniarstwo geriatryczne, pilâtes terapeutyczny, placówki rekonwalescencji,
planowanie i nadzorowanie diety, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, planowanie programów odchudzających, pomoc medyczna, pomoc medyczna w nagłych
wypadkach, pomoc osobom w rzucaniu palenia, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo medyczne, poradnictwo medyczne związane z utratą słuchu, poradnictwo medyczne
związane ze stresem, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo psychologiczne dla personelu, poradnictwo w zakresie odżywiania, poradnictwo w zakresie zdrowia publicznego, poradnictwo związane z terapią zajęciową, poradnictwo
żywieniowe, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia,
profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, profesjonalne
doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, profesjonalne doradztwo związane z dietą, prowadzenie placówek medycznych, przeprowadzanie badań medycznych, przeprowadzanie badań na sen do celów diagnostyki lub leczenia medycznego, przeprowadzanie diagnozy chorób, przeprowadzanie
ocen i badań psychologicznych, przeprowadzanie testów
narkotykowych u osób ubiegających się o pracę, przeprowadzanie testów psychometrycznych do celów medycznych,
przeprowadzanie testów psychologicznych do celów medycznych, przeprowadzanie testów psychologicznych, przeprowadzanie testów u sportowców na wykrycie nielegalnych lub zabronionych substancji wpływających na poprawę wyników, przeprowadzenie badań przesiewowych w zakresie czynników ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo
- naczyniowego, przygotowywanie i wydawanie lekarstw,
przygotowywanie proﬁli psychologicznych, przygotowywanie proﬁlów psychologicznych do celów medycznych, przygotowywanie raportów dotyczących kwestii medycznych,
psychiatria, psychoterapia, psychoterapia holistyczna, reﬂeksologia, rehabilitacja ﬁzyczna, rehabilitacja pacjentów uzależnionych od alkoholu, sporządzanie raportów dotyczących
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opieki zdrowotnej, sporządzanie raportów psychologicznych, świadczenie pomocy medycznej, świadczenie usług
badań przesiewowych w celu wykrywania nowotworu płuc,
świadczenie usług badań przesiewowych w celu wykrywania nowotworów, świadczenie usług medycznych, świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi, świadczenie usług w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej online, z wyjątkiem stomatologii, świadczenie usług
w zakresie programów odchudzania, świadczenie usług
w zakresie opieki zdrowotnej, świadczenie usług z zakresu
opieki zdrowotnej w domach, szpitale, terapia ajurwedyjska,
terapia antynikotynowa, terapia ciepłem [medyczna], terapia
mowy, terapia mowy i słuchu, terapia psychologiczna dla
małych dzieci, terapia sztuką, terapia w zakresie rzucenia palenia, terapia zajęciowa i rehabilitacja, testy psychiatryczne,
tradycyjny masaż japoński, trening autogenny, udostępnianie wanien do gorących kąpieli, udostępnianie wsparcia medycznego przy monitorowaniu pacjentów poddanych leczeniu medycznemu, udzielanie informacji dotyczących
medycyny, udzielanie informacji dotyczących badań ﬁzykalnych, udzielanie informacji dotyczących akupunktury, udzielanie informacji dotyczących chiropraktyki, udzielanie informacji dotyczących przygotowywania i wydawania leków,
udzielanie informacji medycznej, udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, udzielanie
informacji związanych z usługami medycznymi, udzielanie
informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi,
udzielanie informacji związanych z leczeniem przemieszczonych stawów, skręceń lub złamanych kości, udzielanie informacji żywieniowych w zakresie napojów do redukcji masy
ciała do celów medycznych, udzielanie informacji żywieniowych w zakresie żywności przeznaczonej do redukcji masy
ciała do celów medycznych, udzielanie porad medycznych
w zakresie redukcji masy ciała, udzielanie informacji związanych z usługami salonów piękności, usługi badań krwi, usługi
badań mammograﬁcznych, usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, usługi badań
przesiewowych z zakresu kolonoskopii, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka prostaty, usługi badań przesiewowych w zakresie ciśnienia krwi, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka jąder, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka jelit, usługi badań przesiewowych
w celu wykrycia raka szyjki macicy, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka piersi, usługi domowej opieki
zdrowotnej, usługi domów opieki, usługi dietetyków, usługi
diagnozy psychologicznej, usługi diagnostyki medycznej
[testy i analizy], usługi dermatologiczne w zakresie leczenia
chorób skóry, usługi doradcze dotyczące odżywiania, usługi
doradcze dotyczące implantów protetycznych, usługi doradcze dotyczące farmaceutyków, usługi doradcze dotyczące instrumentów chirurgicznych, usługi doradcze dotyczące
problemów medycznych, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody,
usługi doradcze dotyczące chorób zwyrodnieniowych, usługi doradcze dotyczące zachowania ludzkiego, usługi doradcze dotyczące aparatury i przyrządów medycznych, usługi
doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu,
związane z produktami farmaceutycznymi, usługi doradcze
i informacyjne związane z produktami farmaceutycznymi,
usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów biofarmaceutycznych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące
produktów medycznych, usługi doradcze i konsultacyjne
w zakresie odżywiania, usługi doradcze w zakresie zdrowia,
usługi doradcze związane z dietą, usługi doradcze związane
z usługami medycznymi, usługi doradcze w zakresie opieki
zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie przyrządów medycz-

Nr ZT19/2017

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

nych, usługi doradcze w zakresie implantów ortopedycznych, usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi doradcze
w zakresie żywienia, usługi elektroterapii dla ﬁzjoterapii, usługi drenażu limfatycznego, usługi doradztwa żywieniowego,
usługi doradztwa związane z odchudzaniem, usługi doradztwa w zakresie makijażu, usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, usługi doradztwa w zakresie kontrolowania
wagi, usługi doradztwa technicznego dotyczącego zdrowia,
usługi doradztwa on-line w zakresie makijażu, usługi doradztwa medycznego świadczone przez domy opieki, usługi ﬁzjoterapii, usługi gabinetów odchudzania, usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów,
usługi informacji medycznej, usługi informacji medycznej
świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej, usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, usługi laserowej korekty wzroku,
usługi masażu stóp, usługi medyczne do celów diagnostyki
chorób ciała człowieka, usługi medyczne dotyczące leczenia
raka skóry, usługi medyczne w dziedzinie nefrologii, usługi
medyczne, mianowicie zapłodnienie in vitro, usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi medyczne
w zakresie leczenia przewlekłego bólu, usługi medyczne
w zakresie badań przesiewowych w dziedzinie bezdechu
sennego, usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych
w dziedzinie leczenia bezdechu sennego, usługi medyczne
w zakresie cukrzycy, usługi medyczne w zakresie badań
przesiewowych związanych z chorobami układu sercowo-naczyniowego, usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa,
usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem szpiku kostnego, usługi medyczne związane
z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek macierzystych, usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek ludzkich, usługi medyczne
związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi
pępowinowej, usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi ludzkiej, usługi medycznych
badań przesiewowych w dziedzinie astmy, usługi opieki wyręczającej w postaci domowej pomocy pielęgniarskiej, usługi opieki nad pacjentami hospitalizowanymi i dochodzącymi, usługi opieki medycznej świadczone przez uzdrowiska
[spa], usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, usługi opieki medycznej, usługi opieki dziennej w klinikach medycznych nad chorymi dziećmi, usługi odsysania
tłuszczu, usługi pielęgnacji stóp, usługi pielęgniarstwa pediatrycznego, usługi pomocy medycznej, usługi poradnictwa
psychologicznego w zakresie sportu, usługi prywatnych
szpitali, usługi psychiatryczne, usługi psychologów, usługi
psychoterapeuty, usługi psychoterapeutyczne, usługi reﬂeksologiczne, usługi spa medycznych, usługi terapeutyczne,
usługi terapii głosu i terapii logopedycznej, usługi testów audiologicznych, usługi w zakresie leczenia uzależnień, usługi
w zakresie leczenia nałogu palenia, usługi w zakresie krioterapii, usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi
w zakresie kuracji odchudzających, usługi w zakresie leczenia
bezsenności, usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi
w zakresie badań medycznych, mianowicie ocena sprawności ﬁzycznej, usługi w zakresie badań lekarskich, usługi w zakresie odchudzania, usługi w zakresie oceny psychologicznej, usługi w zakresie terapii zajęciowej, usługi w zakresie terapii mowy, usługi w zakresie terapii za pomocą światła,
usługi w zakresie testów psychologicznych, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, zabiegi pielęgnacji urody, zabiegi terapeutyczne dla twarzy, zabiegi terapeutyczne dla
ciała, zapewnianie leczenia medycznego, zapewnianie leczenia psychologicznego, zapewnianie obiektów i sprzętu
do rehabilitacji ﬁzycznej, zapewnianie obiektów i sprzętu
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długoterminowej opieki, zapewnianie tymczasowej opieki
zastępczej, zapewnianie zaplecza medycznego podczas imprez sportowych.
(210)
(731)

467433
(220) 2017 02 10
The Prudential Assurance Company Limited,
Londyn, GB
(540) EMERYTURA BEZ OBAW PRUDENTIAL

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12, 02.01.01
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi bankowe,
usługi informacji bankowej, usługi doradztwa ﬁnansowego,
usługi informacji ﬁnansowej, usługi w zakresie operacji ﬁnansowych, usługi ﬁnansowe, usługi w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych, usługi doradztwa w sprawach ﬁnansowych, usługi doradztwa w sprawach ubezpieczeniowych,
usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.
(210) 467467
(220) 2017 02 11
(731) MUSZYŃSKA KRYSTYNA M-PRODUCTION, Lublin
(540) KRAŚNIK BLUES MEETING FESTIWAL BLUESOWY
KRAŚNIK BLUES MEETING

(531)

27.05.01, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 22.01.15, 22.01.21,
22.01.25, 29.01.12, 26.11.02
(510), (511) 16 ogłoszenia reklamowe drukowane, plakaty reklamowe drukowane, 25 koszule z krótkimi rękawami,
T-shirty, apaszki, bandany na szyję, berety, chusty, czapki, daszki do czapek, kapelusze, odzież ze skóry, peleryny,
35 usługi sprzedaży: koszulek, gadżetów, zdjęć, ﬁlmów, usługi
promocji, impresariat w działalności artystycznej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, działalność
artystyczna, produkcja ﬁlmów reklamowych, reklama radiowa, telewizyjna, telefoniczna, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklamy prasowe, wynajem przestrzeni
reklamowej i powierzchni billboardowej, 41 usługi w zakresie
organizacji imprez artystycznych, festiwali, koncertów, organizacja konkursów amatorskich dziecięcych i młodzieżowych
zespołów bluesowych, usługi klubowe, organizowanie i prowadzenie koncertów i widowisk rozrywkowych, nagrywanie
muzycznych nagrań dźwiękowych, utrwalanie na nośnikach
muzyki bluesowej, komponowanie muzyki bluesowej, usługi
studia nagrań, organizowanie i obsługa zjazdów, konferencji,
sympozjów, produkcja ﬁlmów z koncertów,.
(210)
(731)

467473
(220) 2017 02 14
SHH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) smart3Dcity
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.07.01, 07.01.08
(510), (511) 9 programy komputerowe nagrane, programy
sterujące komputerowe, nagrane, 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, impresariat w działalności gospodarczej, informacja o działalności
gospodarczej, komputerowe zarządzanie plikami, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pozyskiwanie,
publikowanie tekstów reklamowych systematyzacja i sortowanie informacji do komputerowych baz danych, przetwarzanie danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach danych,
41 komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, chronometraż imprez sportowych, dostarczanie ﬁlmów,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, organizowanie i prowadzenie: koncertów,
konferencji, kongresów, konkursów, seminariów, sympozjów,
szkoleń, organizowanie: widowisk, wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie: zarządzania, przetwarzania i ochrony informacji, zarządzania ryzykiem, audytem,
kontrolą wewnętrzną, bezpieczeństwem, technologią informatyczną oraz audytu, kontroli wewnętrznej, bezpieczeństwa i technologii informatycznej, usługi konsultingowe,
usługi wydawnicze, 42 aktualizowanie oprogramowania
komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, monitoring systemów komputerowych przy użyciu
dostępu zdalnego, opracowywanie projektów technicznych,
programowanie komputerów, projektowanie i ulepszcie
sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi doradcze
w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze
w dziedzinie technologii informatycznej, wynajmowanie
serwerów WWW.
(210) 467529
(220) 2017 02 13
(731) WOSIEK LUCJAN, Łany Wielkie
(540) LUCJAN’S BARBER SHOP CUT SHAVE COFFEE

(531)

02.01.01, 02.01.23, 09.07.25, 02.09.12, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.04, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.10, 26.11.02, 14.07.20,
16.03.13
(510), (511) 3 balsamy do brody, balsamy do golenia, balsamy do włosów, barwniki do brody, ekstrakty ziołowe
do celów kosmetycznych, emulsje do twarzy [do użytku
kosmetycznego], emulsje po goleniu, farby do brody, farby
do włosów, kamyki po goleniu, kleje do celów kosmetycznych, kosmetyczne płyny do włosów, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, kosmetyki, kosmetyki do brwi, kosmetyki
do włosów, krem do włosów, kremy do ciała, kremy do pielęgnacji włosów, kremy do usuwania owłosienia, kremy
do włosów, kremy nawilżające po goleniu, kremy ochronne
do włosów, kremy pielęgnacyjne do włosów, kremy po goleniu, kremy przed goleniem, lakiery do układania włosów,
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lakiery do włosów, maseczki do stylizacji włosów, maskara
do włosów, mieszanki usuwające farbę, mleczka kosmetyczne, mleczko po goleniu, mydła i żele, mydło do golenia,
nawilżacze skóry, nielecznicze kuracje do skóry głowy, nielecznicze płyny do włosów, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy,
nielecznicze szampony do włosów, odżywczy wosk do włosów, odżywka do włosów dla dzieci, odżywki do skóry głowy
w formie sprayu, odżywki do włosów, odżywki do włosów
dla niemowląt, odżywki do włosów w kostce, odżywki nawilżające do włosów, odżywki pielęgnacyjne do włosów,
odżywki stosowane na włosy, olejek do układania włosów,
olejki do celów kosmetycznych, olejki do odżywiania włosów, olejki do włosów, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, olejki kąpielowe do pielęgnacji włosów, opakowania
uzupełniające do dozowników zawierające szampon, opakowania uzupełniające do dozowników zawierające produkty
do utrwalania włosów, paski z woskiem do usuwania owłosienia, pasta do stylizacji włosów, pianki do golenia, pianki
do włosów, pianki [kosmetyki], pianki ochronne do włosów,
płukanki do włosów [do użytku kosmetycznego], płukanki
do włosów [szampon z odżywką], płyn do golenia, płynne
kremy [kosmetyki], płyny do kuracji wzmacniających włosy,
płyny do ondulacji włosów, płyny do pielęgnacji włosów,
płyny do stylizacji włosów, płyny do układania włosów, płyny
do włosów, płyny koloryzujące do włosów, płyny ochronne
do włosów, płyny pielęgnacyjne do włosów, płyny po goleniu, pomady do włosów, preparaty do barwienia włosów,
preparaty do depilacji i golenia, preparaty do falowania i kręcenia włosów, preparaty do golenia, preparaty do koloryzacji
włosów, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do kuracji włosów, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty
do pielęgnacji włosów, preparaty do prostowania włosów,
preparaty do rozjaśniania włosów, preparaty do skręcania
włosów, preparaty do stosowania przed goleniem, preparaty do układania włosów, preparaty do układania włosów
o długotrwałym działaniu [texturizer], preparaty do włosów,
preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, preparaty kosmetyczne
po goleniu, preparaty kosmetyczne powstrzymujące odrastanie owłosienia, preparaty nabłyszczające do włosów,
preparaty odżywcze do włosów, produkty do golenia w płynie, produkty do ochrony farbowanych włosów, produkty
do pielęgnacji farbowanych włosów, produkty do układania
włosów dla mężczyzn, produkty do usuwania farby z włosów, produkty do wysuszania włosów do użytku kosmetycznego, produkty do zapobiegania wypadaniu włosów
do użytku kosmetycznego, produkty utrwalające do włosów, proszek do mycia włosów, pudry do włosów, serum
do pielęgnacji włosów, serum do układania włosów, serum
do włosów, środki depilujące, środki do nawilżania włosów,
środki do pielęgnacji włosów, środki nawilżające [kosmetyki],
środki oczyszczające skórę, środki zmiękczające do włosów,
szampony, szampony do włosów, szampony koloryzujące,
szampony przeciwłupieżowe, szampony z odżywką do włosów, sztyfty do golenia [preparaty], toniki do włosów, woda
utleniona do włosów, wosk do wąsów, wosk do włosów, woski do depilacji, woski do układania włosów, żel do brwi, żel
po goleniu, żele do golenia, żele do stylizacji włosów, żele
do włosów, żele ochronne do włosów, żele w sprayu do układania włosów, zestawy kosmetyków, 44 depilacja woskiem,
dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie], doradztwo
dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące urody, fryzjerskie (salony -), fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, higiena i pielęgnacja urody, konsultacje dotyczące kosmetyków, kuracje
do włosów, mycie włosów szamponem, odbudowa włosów,
pielęgnacja urody, salony fryzjerskie, ścinanie włosów, styli-
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zacja, układanie włosów, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, usługi farbowania brwi, usługi farbowania rzęs, usługi
farbowania włosów, usługi fryzjerskie, usługi koloryzacji brwi,
usługi kosmetyczne, usługi kręcenia włosów, usługi męskich
salonów fryzjerskich, usługi obcinania włosów, usługi pielęgnacji urody, usługi prostowania włosów, usługi salonów fryzjerskich, usługi salonów fryzjersko - kosmetycznych, usługi
salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, usługi w zakresie nauki
o włosach i skórze głowy, usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie
pielęgnacji skóry głowy, usługi w zakresie usuwania włosów,
uzupełnienie włosów, zabiegi higieniczne dla ludzi, zabiegi
kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy.
(210) 467591
(220) 2017 02 14
(731) BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) GensuCare
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, substancje dietetyczne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, produkty lecznicze przeznaczone dla człowieka, paski testowe do pomiaru poziomu glukozy we krwi,
glukoza do celów medycznych, płyny kontrolne, 9 aplikacje
mobilne, aplikacje mobilne dotyczące rejestrowania stanu
zdrowia pacjenta, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, urządzenia
pomiarowe, przyrządy pomiarowe z cyfrowym odczytem,
komputery, zegary kontrolne [czasomierze rejestrujące],
paski do zegarków przekazujące dane do innych urządzeń
elektronicznych, 10 urządzenia i przyrządy medyczne, przyrządy i urządzenia do rejestrowania stanu zdrowia pacjenta,
urządzenia, przyrządy i narzędzia medyczne do pomiaru
poziomu glukozy we krwi, urządzenia, przyrządy i narzędzia medyczne do podawania glukozy, nakłuwacze i lancety, urządzenia, przyrządy i narzędzia medyczne, strzykawki
do celów medycznych, strzykawki do zastrzyków, strzykawki
podskórne.
(210) 467594
(220) 2017 02 14
(731) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540)

(531) 29.01.13, 02.01.23, 01.01.01, 01.01.02, 13.01.17
(510), (511) 35 usługi polegające na organizowaniu konkursów w celach reklamowych, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów o charakterze marketingowym i konkursy promocyjne,
41 usługi polegające na organizowaniu konferencji, wystaw
i konkursów, organizowanie konkursów edukacyjnych, kulturalnych, artystycznych, muzycznych, organizowanie imprez
i konkursów sportowych, organizowanie konkursów w celach szkoleniowych, organizowanie konkursów w celach rozrywki, prowadzenie konkursów w Internecie.
(210)
(731)

467595
(220) 2017 02 14
ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
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(540) Energia Młodych

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13, 26.04.02
(510), (511) 35 usługi polegające na organizowaniu konkursów w celach reklamowych, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów o charakterze marketingowym i konkursy promocyjne,
41 usługi polegające na organizowaniu konferencji, wystaw
i konkursów, organizowanie konkursów edukacyjnych, kulturalnych, artystycznych, muzycznych, organizowanie imprez
i konkursów sportowych, organizowanie konkursów w celach szkoleniowych, organizowanie konkursów w celach rozrywki, prowadzenie konkursów w Internecie.
(210) 467600
(220) 2017 02 15
(731) MORIZON SPÓŁKA AKCYJNA, GDYNIA
(540) m morizon.pl

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.21, 27.05.24, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.16, 26.01.18, 07.03.11, 07.03.12
(510), (511) 35 reklama, ogłoszenia reklamowe, ogłoszenia
reklamowe za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy prasowej, agencje reklamowe, promocje sprzedaży dla
osób trzecich, pośrednictwo w zakresie reklamy, 36 kredyty
hipoteczne i usługi ﬁnansowania, wycena nieruchomości,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, bankowość hipoteczne i pośrednictwo
hipoteczne, 38 telekomunikacja, 41 usługi w zakresie publikacji pism, książek, informacji elektronicznej - ogłoszeń
on-line, szkolenia biznesowe, 42 usługi w zakresie tworzenia
stron on-line, administrowanie stronami komputerowymi
(sieciowymi), projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych.
(210) 467674
(220) 2017 02 16
(731) SUDOŁ PAWEŁ, Warszawa
(540) DRONES POLSKA

(531) 15.01.13, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 9 kamery wideo, 12 drony cywilne, 35 pokazy
towarów, produkcja ﬁlmów reklamowych, reklama, reklama
zewnętrzna, reklamy telewizyjne, usługi marketingowe, usługi w zakresie porównywania cen, 38 transfer strumieniowy
danych, udostępnianie forów internetowych online, usługi
związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], poczta elektroniczna, nadawanie bezprzewodowe, 41 dostarczanie ﬁlmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie
programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy
usług typu transmisja wideo na żądanie, fotograﬁa, fotoreportaże, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
kształcenie praktyczne [pokazy], montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie widowisk [impresariat], organizo-
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wanie zawodów sportowych, produkcja ﬁlmów, innych niż
reklamowe, produkcja mikroﬁlmów, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, studia ﬁlmowe, udostępnianie
ﬁlmów online nie do pobrania, usługi pokazów ﬁlmowych,
usługi reporterskie, usługi studia nagrań, usługi w zakresie
opracowania graﬁcznego, inne niż do celów reklamowych,
wypożyczanie kamer wideo.

nymi formami edukacji jak: krzewienie wiedzy technicznej,
kształtowania patriotyzmu, wierności ojczyźnie i narodowi
oraz właściwej postawy obywatelskiej i etyczno-moralnej,
edukacja historyczna, spotkania z weteranami i specjalistami
w dziedzinach historii, prowadzenie działalności edukacyjnej
i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania
i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych.

(210) 467696
(220) 2017 02 16
(731) SOBÓTKA ARTUR, Janów Lubelski
(540) amor patriae nostra lex STOWARZYSZENIE
MOTOCYKLOWE MONTE CASSINO INTERMARIUM

(210)
(731)

(531)

03.07.02, 07.03.25, 24.07.11, 09.01.10, 24.09.13, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 16 aﬁsze, plakaty, plakaty z papieru lub kartonu,
akcydensy, albumy, bilety, biuletyny informacyjne, broszury,
chorągiewki i proporce papierowe, czasopisma-periodyki,
emblematy, etykiety samoprzylepne, wydrukowane fotograﬁe, gazety, kalendarze, karty, karty kolekcjonerskie, karty
okolicznościowe, karty pocztowe, książki, nalepki, naklejki,
papierowe i kartonowe podstawki pod kieliszki, szklanki, kubki i kuﬂe do napojów, plansze, publikacje drukowane, ulotki,
śpiewniki, zakładki do książek, zakładki do stron, 25 chusty,
nakrycia głowy, odzież sportowa i rekreacyjna, obuwie sportowe, szale, szaliki, osłony przed słońcem, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, T-shirty odzież, odzież sportowa
i rekreacyjna, odzież turystyczna, daszki przeciwsłoneczne,
chustki, szarfy, krawaty, bluzki, bluzy, kombinezony, koszule,
koszulki, kurtki, trykoty, apaszki, kamizelki, 41 pozaszkolne
formy edukacji, doskonalenie jazdy motocyklem i propagowanie kulturalnej jazdy, prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, działania na rzecz grup społecznych,
w tym dzieci i młodzieży, organizacja i prowadzenie zjazdów
i zlotów, rajdów, giełd kolekcjonerskich, wystaw, koncertów,
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów, konkursów, widowisk, wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, wykładów i szkoleń, w tym dla motocyklistów
i sympatyków ruchu motocyklowego, usługi związane z rozrywką, usługi wydawania książek, czasopism, broszur o tematyce związanej z branżą i kulturą motocyklową, organizacja i prowadzenie klubów motocyklowych, organizowanie
i prowadzenie festynów i innych imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, publikowanie teksów
innych niż teksty reklamowe, organizowanie i prowadzenie
kursów i szkoleń w zakresie motoryzacji, ruchu drogowego,
przepisów ruchu drogowego, bezpieczeństwa ruchu drogowego, technik kierowania pojazdami, rozwijania umiejętności
bezpiecznej jazdy, transportu, kursy doszkalające, kształcenie
praktyczne, publikowanie tekstów i poradników edukacyjnych związanych z prowadzeniem pojazdów mechanicznych, rozpowszechnianie informacji dotyczących nauczania
oraz przeprowadzanych szkoleń, organizowanie i prowadzenie klubów motoryzacyjnych, usługi związane z pozaszkol-

467704
(220) 2017 02 16
WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA,
Zielonka
(540) Dragonﬂy
(510), (511) 12 bezzałogowe statki powietrzne pionowego
startu i lądowania z zamontowaną głowicą bojową jako drony wojskowe, 13 bezzałogowe statki powietrzne pionowego
startu i lądowania z zamontowaną głowicą bojową jako broń
i uzbrojenie, 35 sprzedaż bezzałogowych statków powietrznych pionowego startu i lądowania z zamontowaną głowicą
bojową, 37 naprawa i konserwacja bezzałogowych statków
powietrznych pionowego startu i lądowania z zamontowaną głowicą bojową, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń
w zakresie bezzałogowych statków powietrznych pionowego startu i lądowania z zamontowaną głowicą bojową,
kształcenie praktyczne poprzez pokazy w zakresie bezzałogowych statków powietrznych pionowego startu i lądowania z zamontowaną głowicą bojową, 42 badania naukowe
z zastosowaniem bezzałogowych statków powietrznych
pionowego startu i lądowania z zamontowaną głowicą bojową, badania techniczne z zastosowaniem bezzałogowych
statków powietrznych pionowego startu i lądowania z zamontowaną głowicą bojową.
(210)
(731)

467793
(220) 2017 02 17
CENOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Września
(540) CENOS Płatki zbożowe z cynamonem
CYNAMONUSIE WITAMINY I WAPŃ NOWOŚĆ

(531)

04.05.01, 04.05.02, 25.01.01, 26.01.02, 26.04.04, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 30 płatki zbożowe z cynamonem.
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(210)
(731)

467837
(220) 2017 02 17
GÓRNIAK PATRYK KUPNO-SPRZEDAŻ WALUT
OBCYCH, Warszawa
(540) KLONOWA 22 KANTOR COM.PL

(531) 07.01.08, 07.01.12, 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 14 złoto, złoto dewizowe, platyna, srebro,
36 operacje walutowe, wymiana pieniędzy, wymiana walut,
transakcje ﬁnansowe, operacje ﬁnansowe, analizy ﬁnansowe,
lokaty kapitału, inwestycje kapitałowe, doradztwo w sprawach ﬁnansowych, transfer elektroniczny kapitału, operacje
bankowe, depozyty sejfowe i przedmiotów wartościowych,
swapy walutowe, udostępnianie informacji na temat cen kursu walut, usługi czekowe i przekazy pieniężne, usługi kantorów, usługi w zakresie ubezpieczenia wymiany walut.
(210)
(731)

467843
(220) 2017 02 20
SZUBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karpacz
(540) Harf

(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią srebrną, złotą, biżuterią z brylantami, bransoletkami, kolczykami, zawieszkami, łańcuszkami, naszyjnikami,
pierścionkami, broszkami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z biżuterią srebrną, złotą, biżuterią z brylantami, bransoletkami, kolczykami, zawieszkami, łańcuszkami,
naszyjnikami, pierścionkami, broszkami, usługi sprzedaży
detalicznej za pośrednictwem sieci Internet w związku z biżuterią srebrną, złotą, biżuterią z brylantami, bransoletkami,
kolczykami, zawieszkami, łańcuszkami, naszyjnikami, pierścionkami, broszkami.
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by do włosów, kosmetyki upiększające, szminki, pomadki
do ust, pomady do celów kosmetycznych, ołówki [kredki]
kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, toniki kosmetyczne,
środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu,
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania,
środki do czyszczenia zębów, żele do wybielania zębów, mydła, mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe, perfumy, środki
perfumeryjne, piżmo [perfumeria], olejki eteryczne, esencje
eteryczne, woda kolońska, środki do czyszczenia zębów, antyperspiranty [środki przeciwpotne], balsamy inne niż do celów medycznych, barwniki (środki chemiczne do ożywiania
kolorów) do użytku domowego [pranie], bazy do perfum
kwiatowych, saszetki zapachowe do bielizny, błyszczyki do ust, farby do brody, ołówki do brwi, pasty do butów,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki
nasączone preparatami do usuwania makijażu, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, wosk do depilacji, detergenty inne niż
używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła,
drewno zapachowe, preparaty do usuwania farby, mydło
do golenia, preparaty do golenia, kadzidełka, sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucznych włosów,
maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, krochmal [apretura], krochmal do celów pralniczych,
lakiery do paznokci, środki do usuwania lakierów, preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, naklejane
ozdoby do paznokci, sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy, lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder
do makijażu, mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, odświeżacze do ust w aerozolu, płyny do płukania ust
do celów niemedycznych, olejki do celów kosmetycznych,
olejki do celów perfumeryjnych, ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych, płyny po goleniu, potpourri [mieszanki
zapachowe], preparaty do prania, preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty do czyszczenia protez zębowych, pumeks,
talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki
do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych,
wazelina kosmetyczna, woda utleniona do celów kosmetycznych, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, żele do masażu inne niż do celów medycznych.
(210) 467889
(220) 2017 02 20
(731) ŁATA KRZYSZTOF, Katowice
(540) VA VALENTINO BLACK

(210)
(731)

467853
(220) 2017 02 20
DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów
(540) ODNOWA GENÓW MŁODOŚCI

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, kosmetyki
dla zwierząt, płyny do pielęgnacji włosów, odżywki do włosów, preparaty do kręcenia włosów, neutralizatory do trwałej ondulacji, preparaty do prostowania włosów, szampony,
suche szampony, szampony dla zwierząt domowych, far-

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów w tym aktówki, dyplomatki, teczki, teczki szkolne, kufry
podróżne, kuferki na kosmetyki, parasole, plecaki, pasy skórzane, portfele, portmonetki, torby sportowe, torby plażowe,
torby na zakupy, torby podróżne, torby myśliwskie, torebki,
etui na klucze, walizki, wizytowniki na karty wizytowe.
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(210)
(731)

467941
(220) 2017 02 21
AKADEMIA MALUCHA MYSZKA MIKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Akademia Malucha Myszka Miki

(531)

(531) 03.06.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż produktów żywieniowych, 43 usługi opiekuna dziennego i niani, 45 usługi opieki nad dziećmi
w formie żłobka.

(210)
(731)

Nr ZT19/2017

05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.15,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso i wędliny, nabiał i substytuty nabiału,
jaja ptasie i produkty z jaj, zupy i wywary, ekstrakty mięsne,
gotowe dania z mięsa, przetworzone owoce, warzywa i grzyby, soki owocowe do gotowania, kiszone warzywa, gotowe
dania warzywne, konserwowane warzywa, 30 dania gotowe
i wytrawne przekąski na bazie ziaren, zbóż, maki i sezamu,
wypieki, wyroby cukiernicze, ziarna przetworzone, skrobia
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże,
32 napoje owocowe i soki owocowe.
468012
(220) 2017 02 23
GALPOSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łubna
(540) Galposter Out Of Home

(210) 467986
(220) 2017 02 22
(731) KOŁODZIEJSKI TOMASZ AGA-TECH, Masłów Pierwszy
(540) AGATECH TECHNICAL SOLUTIONS

(531) 01.15.15, 14.07.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 kleje, silikony, preparaty do usuwania smarów
w procesach produkcyjnych, odtłuszczacze metal, rozpuszczalniki do usuwania farb i lakierów, 3 środki czyszczące, oleje czyszczące, 4 smary, oleje przemysłowe.
(210) 467988
(220) 2017 02 22
(731) KOŁODZIEJSKI TOMASZ AGA-TECH, Masłów Pierwszy
(540) AGATECH TECHNICAL SOLUTIONS

(531) 01.15.15, 14.07.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 kleje, silikony, preparaty do usuwania smarów
w procesach produkcyjnych, odtłuszczacze metal, rozpuszczalniki do usuwania farb i lakierów, 3 środki czyszczące, oleje czyszczące, 4 smary, oleje przemysłowe.
(210) 467992
(220) 2017 02 22
(731) BUCHALSKI PIOTR, Łódź
(540) CERTIFICATED FOOD Made in Nature 100% NATURAL
POLISH FOOD

(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 materiały drukowane, publikacje papierowe,
papier, karton, tektura, ﬁgurki z papieru i kartonu, modele
architektoniczne, torebki, torby oraz artykuły do pakowania
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, druki, materiały introligatorskie, albumy fotograﬁczne
i kolekcjonerskie, odbitki fotograﬁczne, materiały piśmienne,
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), publikacje, czasopisma, katalogi, broszury, ulotki, artykuły papiernicze, notatniki, notesy, kalendarze,
torby, opakowania z papieru, tektury, mapy, przewodniki turystyczne, foldery, artykuły biurowe, spinacze, teczki, skoroszyty, wizytówki, długopisy, ołówki, pióra, 35 reklama i marketing, reklama na bilbordach, reklama zewnętrzna, reklama
banerowa, przygotowywanie i umieszczanie reklam na rzecz
osób trzecich, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama
i promocja), badania rynkowe, opracowania marketingowe,
usługi public relations, zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi konsultacyjne planowania biznesowego, informacja i doradztwo w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi konsultingowe w zakresie zarządzania, usługi w dziedzinie
usług strategii komunikacyjnej marki, usługi promocyjne
w zakresie sprzedaży towarów i usług, planowanie i zakup
czasów lub powierzchni w mediach, w tym w telewizji, radio,
gazetach, czasopismach, reklama na plakatach, bilbordach,
nośnikach outdoorowych, organizowanie kampanii reklamowych z wykorzystaniem nośników outdoorowych, projektowanie materiałów promocyjnych i reklamowych, usługi komputerowe, mianowicie projektowanie i wdrażanie reklam,
usługi w zakresie promocji sprzedaży, dystrybucja materiałów reklamowych, wynajem miejsc na reklamy, przygotowywanie i dostarczanie informacji z dziedziny reklamy, planowanie, kupno i negocjowanie przestrzeni reklamowej: usługi
licytacji, usługi w zakresie wyceny, organizowanie wystaw,
seminariów, dyskusji, konferencji lub targów handlowych
w celach handlowych lub reklamowych, prognozy i analizy
ekonomiczne, do celów biznesowych, usługi konsultingowe
i doradcze w sprawach działalności gospodarczej, usługi promocyjne, sondaże opinii publicznej, kompilacja i dostarczanie informacji gospodarczych, porad i danych statystycznych,
dostarczanie informacji handlowych, dystrybucja materiałów
reklamowych i promocyjnych, wynajmowanie powierzchni
na cele reklamowe, wynajmowanie miejsc na umieszczanie

Nr ZT19/2017

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

ogłoszeń lub reklam, pokazy towarów i usług, 36 usługi w zakresie wyceny kosztów w projekatach outdoorowych, usługi
w zakresie sponsoringu, 37 usługi budowlane, wykańczanie
nieruchomości, naprawy nieruchomości, usługi instalacyjne
dotyczące nieruchomości, montaż i naprawy budynków
i budowli, informacja budowlana, konstruowanie pawilonów
handlowych i sklepów, budowa i naprawy obiektów sklepowych, biurowych i magazynowych, instalowanie i naprawy
instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, instalowanie i naprawy urządzeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych, instalowanie i naprawy urządzeń łączności
w tym telefonów, nadzór budowlany, udzielanie informacji
budowlanych, usługi informacyjne i konsultacyjne dotyczące robót budowlanych.
468206
(220) 2017 02 27
AYBIOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) INNA BAJKA

27

(531)

06.03.01, 07.01.08, 07.01.12, 07.01.24, 18.03.02, 24.17.12,
27.05.01, 29.01.14, 01.15.24
(510), (511) 16 plakaty, aﬁsze, ulotki, banery, 35 reklama,
dystrybucja materiałów promocyjnych, 41 organizowanie
festiwali, imprez rozrywkowych, sportowych, kulturalnych,
koncertów, zawodów sportowych, pokazy edukacyjne.
(210)
(731)

468397
(220) 2017 03 03
LUBELSKI RYNEK HURTOWY SPÓŁKA AKCYJNA,
Elizówka
(540) ELIZÓWKA RYNEK

(210)
(731)

(531) 03.01.08, 03.01.16, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 29 migdały przetworzone, orzechy przetworzone, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy
i nasiona roślin strączkowych), owoce suszone, jagody konserwowane, owoce lioﬁlizowane, kandyzowane przekąski
owocowe, przekąski z owoców, chipsy owocowe, przekąski
na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw, przekąski
na bazie soi, hummus (pasta z ciecierzycy), masło arachidowe, kakaowe, kokosowe, pasty do kromek zawierające tłuszcz,
warzywa suszone, warzywa lioﬁlizowane, zupy błyskawiczne,
30 kawa, herbata, kakao, napoje na bazie kawy, herbaty i kakao, ryż, gotowe potrawy na bazie ryżu, przekąski na bazie
ryżu, kasze spożywcze, kasza manna, kukurydza przetworzona, zbożowe artykuły śniadaniowe, płatki zbożowe i kukurydziane, owsianka, muesli, przekąski wytwarzane z muesli,
śniadaniowe płatki ryżowe, kuskus, tapioka, sago, mąka zbożowa, mąka ziemniaczana, mąka kukurydziana, mąka ryżowa,
mąka z roślin strączkowych do celów spożywczych, mąka
sojowa, mąka spożywcza, potrawy na bazie mąki, potrawy
na bazie roślin zbożowych i kasz spożywczych, przekąski
na bazie zbóż, makarony spożywcze, potrawy z makaronu,
makaron sojowy, makaron ryżowy, preparaty zbożowe, chipsy (produkty zbożowe), chrupki zbożowe, batony zbożowe,
ciastka ryżowe, waﬂe ryżowe, wyroby piekarnicze, chleby,
sól, sól niskosodowa, musztarda, ocet, sosy nie ujęte w innych klasach, sos sojowy, przyprawy, pasta sezamowa, pasta
migdałowa, pasta fasolowa, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, 32 wody mineralne, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki warzywne i owocowe, syropy
do napojów, preparaty do produkcji napojów.
(210) 468217
(220) 2017 02 27
(731) GMINA MIEJSKA WAŁCZ, Wałcz
(540) Festiwal Dwóch jezior

(531) 27.05.01, 29.01.14, 05.07.13, 05.07.23
(510), (511) 4 energia elektryczna, energia elektryczna
ze źródeł odnawialnych, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna,
przetwory owocowe i warzywne, jaja, mleko i produkty
i mleczne, sery, jogurty, oleje i tłuszcze jadalne, warzywa
konserwowe, dżemy, galaretki, konserwy mięsne, kiełbasy,
wędliny napoje mleczne, pikle, śmietana, 31 produkty rolne,
zboża, nasiona, świeże owoce i warzywa, żywe kwiaty, żywe
zwierzęta, karma dla zwierząt, drób żywy, pasza dla zwierząt,
orzechy, 32 soki z owoców lub warzyw, napoje owocowe,
napoje bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe, 35 prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych, zapewnianie, organizowanie i udostępnianie przestrzeni reklamowej
w gazetach, reklama w czasopismach, broszurach, gazetach,
ogłoszenia drobne, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, usługi na rzecz osób
trzecich w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej: zboża,
nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt, kwiatów i roślin, owoców i warzyw, mięsa i wyrobów z mięsa, mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych,
napojów alkoholowych, napojów bezalkoholowych, wyrobów tytoniowych, cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych
i piekarskich, herbaty, kawy, kakao i przypraw, żywności, ryb,
skorupiaków, mięczaków, maszyn i urządzeń rolniczych oraz
dodatkowego wyposażenia, maszyn i urządzeń, wyrobów
chemicznych, żywych zwierząt, odzieży i obuwia, elektrycznych artykułów użytku domowego, perfum i kosmetyków,
wyrobów farmaceutycznych i medycznych, mebli, dywanów
i sprzętu oświetleniowego, drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, wyrobów metalowych oraz
sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, sprzedaż energii elektrycznej, badanie rynku i opinii
publicznej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 36 wynajem i zarządzanie
nieruchomościami, 39 pakowanie i składowanie towarów,
pakowanie produktów spożywczych, zawijanie towarów,
transport drogowy towarów, logistyka transportu, spedycja,
pobór i dystrybucji wody, 40 wynajem i dzierżawa maszyn
i urządzeń rolniczych, uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków przemysłowych, 41 publikowanie książek, czasopism,
tekstów, tekstów edukacyjnych, ulotek, literatury instruktażowej, organizowanie konferencji, wystaw, targów, szkoleń
i konkursów, edukacja, 42 badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, nauk
przyrodniczych i technicznych.
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(210)
(731)

468404
(220) 2017 03 03
BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Bakoma 7 zbóż

(531) 29.01.15, 05.07.02, 08.03.01, 08.01.25, 26.13.01, 27.05.01
(510), (511) 30 batony zbożowe, przekąski na bazie zbóż.
(210) 468428
(220) 2017 03 05
(731) BACHANEK PAWEŁ SPORTFOOD, Warszawa
(540) PIĘKNA SKÓRA ŚWIEŻO WYCISKANY SOK 100% BEZ
GLUTENU jabłko pomarańcza gruszka mięta siemię
lniane WSTRZĄŚNIJ PRZED WYPICIEM SPORTFOOD
MY GOTUJEMY, TY ĆWICZYSZ POLSKIE OWOCE
I WARZYWA

Nr ZT19/2017

(210)
(731)

468523
(220) 2017 03 07
FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) FRUGO NAOWOCOWANE
(510), (511) 5 żelki witaminowe, 30 wyroby piekarnicze
i cukiernicze, lody, czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze, lody w proszku, napoje na bazie kawy, kakao, herbaty
i czekolady, mrożone napoje, napoje z lodów, cukierki, żelki, 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 substancjami odżywczymi, mrożone napoje owocowe, soki, bezalkoholowe koktajle owocowe.
(210) 468529
(220) 2017 03 07
(731) NAWROT PRZEMYSŁAW, Kraków
(540) moon

(531) 27.05.01, 01.07.22
(510), (511) 35 rozpowszechnianie reklam online za pośrednictwem sieci komputerowej, 42 hosting serwerów, wynajmowanie serwerów www, 45 rejestrowanie nazw domen,
wynajem nazw domen internetowych.
(210)
(731)

468530
(220) 2017 03 07
MAREK GRZEGORZ, SUROSZ ROBERT MULTITEXTIL
SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) FABLU

(531) 27.05.01, 19.07.01
(510), (511) 29 konserwy warzywne, przetwory warzywne
konserwowane, sałatki warzywne konserwowane, sałatki warzywne, sałatki owocowo - warzywne, sałatki owocowe, dżemy, konﬁtury, kompoty, przeciery, 32 napoje, nektary i soki
owocowe, napoje warzywne, napoje owocowo-warzywne,
napoje owocowe, syropy, aperitify i napoje bezalkoholowe,
ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji
napojów, napoje gazowane, sorbety.
(210)
(731)

468460
(220) 2017 03 06
SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała
(540) Górski Przysmak

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.99
(510), (511) 29 produkty serowarskie, produkty mleczne, pasty do kromek zawierające tłuszcz.

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież gotowa.
(210)
(731)

468614
(220) 2017 03 08
ZAKŁADY MIĘSNE ŁMEAT-ŁUKÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Łuków
(540) DOLINA NOTECI
(510), (511) 9 nagrania audio, wideo i audiowizualne, oprogramowanie komputerowe i publikacje w formie elektronicznej, dostarczane drogą elektroniczną z baz danych lub
z zasobów udostępnianych w Internecie (w tym ze stron
internetowych), publikacje pobierane z Internetu, publikacje
elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, smycze do okularów, elektroniczne obroże treningowe dla zwierząt, kamizelki ratunkowe dla zwierząt, elektroniczne podajniki karmy i napojów dla zwierząt, okulary i odzież ochronna
(chroniąca przed urazami i wypadkami), 35 usługi agencji
reklamowych, produkcja reklam telewizyjnych, radiowych,
kinowych, prasowych, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, informacja o działalności
gospodarczej, prognozy ekonomiczne, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, reklama
ze pośrednictwem sieci komputerowych, 38 usługi w zakre-
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sie prowadzenia agencji informacyjnych lub prasowych, emisja radiowa i telewizyjna, transmisja programów radiowych
i telewizyjnych, przesłanie informacji tekstowej i obrazowej,
poczta elektroniczna, przekaz satelitarny, telewizja kablowa,
łączność poprzez terminale komputerowe, wypożyczanie
urządzeń do przesłania informacją wypożyczanie urządzeń
telekomunikacyjnych, emisja programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych i sieci telefonii komórkowej, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie rozpowszechniania
wiadomości i aktualności, przydzielania dostępu do światowej sieci komputerowej, wyszukiwarek internetowych, zarządzania kontami abonentów, zapewnienie dostępu do portali internetowych, usługi zapewnienia dostępu do forów
internetowych..
(210)
(731)

468615
(220) 2017 03 08
ZAKŁADY MIĘSNE ŁMEAT-ŁUKÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Łuków
(540) DOLINA NOTECI

(531) 26.11.02, 26.11.03, 26.11.13, 26.13.25, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 9 nagrania audio, wideo i audiowizualne, oprogramowanie komputerowe i publikacje w formie elektronicznej, dostarczane drogą elektroniczną z baz danych lub
z zasobów udostępnianych w Internecie (w tym ze stron
internetowych), publikacje pobierane z Internetu, publikacje
elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, smycze do okularów, elektroniczne obroże treningowe dla zwierząt, kamizelki ratunkowe dla zwierząt, elektroniczne podajniki karmy i napojów dla zwierząt, okulary i odzież ochronna
(chroniąca przed urazami i wypadkami), 35 usługi agencji
reklamowych, produkcja reklam telewizyjnych, radiowych,
kinowych, prasowych, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, informacja o działalności
gospodarczej, prognozy ekonomiczne, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, reklama
ze pośrednictwem sieci komputerowych, 38 usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych lub prasowych, emisja radiowa i telewizyjna, transmisja programów radiowych
i telewizyjnych, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej,
poczta elektroniczna, przekaz satelitarny, telewizja kablowa,
łączność poprzez terminale komputerowe, wypożyczanie
urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń
telekomunikacyjnych, emisja programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych i sieci telefonii komórkowej, usługi prowadzenia portali internetowych w zakresie rozpowszechniania
wiadomości i aktualności, przydzielania dostępu do światowej sieci komputerowej, zarządzania kontami abonentów,
zapewnianie dostępu do portali internetowych, usługi zapewniania dostępu do forów internetowych.
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(210) 468705
(220) 2017 03 10
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Paczka +

(531) 29.01.01, 27.05.01, 22.01.06, 24.17.05
(510), (511) 16 katalogi, materiały drukowane, materiały
piśmienne, pieczęcie, publikacje drukowane, kalendarze,
aﬁsze, tablice ogłoszeniowe z papieru i kartonu, materiały
papiernicze, broszury, torby i torebki do pakowania; zeszyty, kartki okolicznościowe, etykiety z papieru, karton, wyroby z kartonu, mianowicie: plakaty z kartonu, banery wystawowe wykonane z kartonu, drukowane kartonowe tablice
reklamowe, drukowane zaproszenia kartonowe, etykiety
z kartonu, kartonowe kontenery do pakowania, kartonowe
pudełka do pakowania, karty pocztowe z kartonu, koperty
z kartonu, materiały opakowaniowe wykonane z kartonu,
pojemniki kartonowe, pudełka kartonowe, składane pudełka kartonowe, szyldy z kartonu, szyldy reklamowe z kartonu, transparenty z kartonu, tuby z kartonu, ulotki z kartonu,
wystawowe kartonowe pudełka, papeterie, karty pocztowe, widokówki, karnety, czyste blankiety, folia z tworzywa
sztucznego do opakowywania, notatniki, papier do pisania,
pudełka z papieru, transparenty z papieru, tuby z tektury,
ulotki, koperty, formularze (blankiety, druki) z papieru lub
kartonu, 35 usługi w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, opracowania i organizowania programów promocyjnych, badania opinii społecznej, badania rynku, uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych baz danych, kreowania wizerunku
przedsiębiorstwa, towarów, usług, wyszukiwania informacji
dla osób trzecich, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechniania ogłoszeń, informacji i materiałów
reklamowych, w tym rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych za pośrednictwem portalu internetowego,
reklamy korespondencyjnej, rozpowszechniania materiałów
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), dystrybucji materiałów reklamowych, zbierania, adresowania
i kopertowanie towarów, zwłaszcza listów, pakunków i paczek (prace biurowe), gromadzenia dokumentów w wersji
elektronicznej i ich udostępnianie klientom, powielania dokumentów, usługa administrowania call center na rzecz osób
trzecich, 36 usługi bankowe, w tym w zakresie obsługi przekazów pocztowych, wpłat na rachunki bankowe, usługi monetarne, usługi pośrednictwa ﬁnansowego, usługi pośrednictwa ﬁnansowego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi w zakresie elektronicznych
transakcji telefonem komórkowym, urządzeniem mobilnym,
usługi w zakresie: obsługa płatności handlu elektronicznego,
w tym zakładanie kont wykorzystywanych do zakupu towarów i usług przez Internet, telefon i urządzenie mobilne,
usługi płatności elektronicznej, w tym elektroniczne wytwarzanie i transmisja rachunków z danymi dotyczącymi płatności, obsługa mikropłatności, obsługa płatności urządzeniami
mobilnymi, obsługa płatności bezgotówkowej, obsługa kart
pre-paid, w tym obsługa płatności elektronicznych powstałych przez płatność pre-paid, obsługa kart, kart bankowych,
kart kredytowych, kart debetowych i usługi elektronicznych
kart płatniczych, usługi ﬁnansowe, w tym oferowanie kont
on-line w systemie elektronicznym, bankowość elektroniczna, usługi bankowości on-line, ściąganie należności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków ﬁnansowych, pieniędzy, w tym drogą telekomunikacyjną, przesyłanie środkami
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elektronicznymi informacji dotyczących inwestycji kapitałowych, usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków ﬁnansowych/pieniężnych i transakcji on-line, obsługa
rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez otwartą platformę
elektroniczną, wynajem nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 38 usługi w zakresie obsługi klientów przy
wykorzystaniu sieci Internet w zakresie zapewnienia dostępu
do elektronicznej skrzynki pocztowej, udostępniania informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania informacji o przesyłkach, usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią komputerową,
w tym Internet, usługi w zakresie dostępu do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób mobilny
i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania dostępu
do baz danych, usługi w zakresie udostępniania internetowych kont, usługi w zakresie obustronnej transmisji danych,
usługi portali internetowych polegające na dostarczaniu
użytkownikom danych oraz informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem Internetu, usługi przekazywania
on-line kartek z życzeniami, usługi przesyłania informacji
tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi przesyłania telekopii, usługi telekomunikacyjne, informacja o powyższych usługach, 39 usługi w zakresie: pakowania, dostarczania i przechowywania przesyłek, paczek i korespondencji,
frankowania przesyłek pocztowych, transportu samochodowego, usługi kurierskie, usługi logistyki transportu, usługi
dostarczania towarów zamówionych korespondencyjnie,
informacja o składowaniu, informacja o transporcie, usługi
call center w zakresie informacji dotyczącej pakowania, dostarczania i przechowywania.
(210) 468717
(220) 2017 03 10
(731) RABE-PROKOPCZYK MONIKA, Żary
(540) TYGODNIK regionalna

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 16 gazeta, czasopisma [periodyki], 35 prowadzenie reklamy w formie ogłoszeń prasowych i specjalnych
wydań, w postaci plakatów, plansz, szyldów i innych znaków
graﬁcznych, na wystawach, imprezach oraz w miejscach publicznych przeznaczonych do tego celu, świadczenie usług
kolportażowych i akwizycyjnych w zakresie objętym tą klasą,
konsultacyjno - doradczych w zakresie objętym tą klasą, pośrednictwa organizacyjnego w zakresie imprez, usługi w zakresie sprzedaży miejsc / czasu na reklamę, badania i usługi
konsultacyjne dotyczące mediów, planowanie, kupowanie
i pertraktacje dotyczące powierzchni reklamowych, doradztwo w zakresie reklamy, marketingu i public relations,
organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub (i)
reklamowych, usługi w zakresie badań i analiz rynku, usługi
reklamowe w zakresie tworzenia wizerunku, publikowanie,
uaktualnienie i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklamy prasowe, telewizyjne, ogłoszenia reklamowe,
publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie kampanii reklamowych, 41 wydawanie gazety pod nazwą TYGODNIK REGIONALNA, wydawanie książek, broszur i folderów,
wydawnictw akcydensowych, wydawnictwa cyklicznych
i periodycznych.
(210)
(731)

468718
(220) 2017 03 10
PORĘBSKI PAWEŁ ALFA, Płock
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(540) KEMIKA
(510), (511) 1 mieszanki uszczelniające [chemiczne]
do uszczelniania silników, chemiczne mieszanki uszczelniające, preparaty chemiczne do uszczelniania, szczeliwa [chemikalia] do uszczelniania powierzchni, mieszanki uszczelniające do celów budowlanych [chemiczne], kleje przemysłowe
do użytku w powlekaniu i uszczelnianiu, środki wiążące
do użytku w wytwarzaniu środków uszczelniających, taśmy
samoprzylepne [sensybilizowane], środki chemiczne dla
przemysłu, preparaty do klejenia, celuloza, graﬁt do celów
przemysłowych, żywice akrylowe w stanie surowym, detergenty stosowane w procesach produkcyjnych, substancje
do naprawy dętek, dodatki chemiczne do olejów, żywice
epoksydowe w stanie surowym, guma arabska do celów
przemysłowych, preparaty do odtłuszczania stosowane
w procesach produkcyjnych, plastyﬁkatory, żywice syntetyczne w stanie surowym, żywice sztuczne w stanie surowym, olejowe spoiwa [kity, lepiki], mieszanki do naprawy
opon, preparaty do konserwacji gumy, odczynniki chemiczne inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego,
kleje [klejenie], materiały ﬁltracyjne [preparaty chemiczne],
gumy (materiały do klejenia) do celów przemysłowych,
tworzywa sztuczne nieprzetworzone, tworzywa sztuczne
w postaci dyspersji, 2 mieszanki uszczelniające [farby i oleje],
barwniki uszczelniające przed wpływami atmosferycznymi,
mieszanki uszczelniające w postaci farb, mieszanki uszczelniające do podwozi pojazdów [farby i oleje], taśmy antykorozyjne, preparaty antykorozyjne, środki antykorozyjne, smary
przeciwrdzewne, gumożywice, preparaty zabezpieczające
do metali, smary przeciwrdzewne, oleje przeciwrdzewne, powłoki, preparaty ochronne do metali, powłoki zabezpieczające przed korozją podwozie pojazdów, rdza (preparaty zabezpieczające przed -), żywice naturalne w stanie surowym,
4 środki uszczelniające do betonu [oleje], smary, oleje smarowe [smary przemysłowe], graﬁt smarujący, ciecze chłodząco smarujące, smary przemysłowe, smary do pasów, wosk przemysłowy, 6 pierścienie uszczelniające metalowe, pierścienie
gwintowane, pierścienie metalowe, pierścienie sprężynujące
zabezpieczające [złącza] z metalu, sprężyny z metalu, podkładki metalowe, smarowniczki, uszczelki metalowe, płytki
metalowe, taśmy metalowe, metale nieszlachetne surowe
lub półprzetworzone, miedź surowa lub półprzetworzona,
kołnierze metalowe, liny metalowe, nity metalowe, śruby
metalowe, wiązadła metalowe, zaciski metalowe, blacha
[płyty, arkusze], drobne wyroby metalowe, konstrukcje metalowe, zawory [inne niż części maszyn] metalowe, 7 urządzenia do uszczelniania, uszczelnienia mechaniczne [części
maszyn], złącza uszczelniające [części maszyn], pierścienie
osłon [części maszyn], pierścienie smarujące [części maszyn],
sprężyny [części maszyn], smarownice [części maszyn], pierścienie tłokowe, pasy do maszyn, łożyska, łożyska do wałów
transmisyjnych, łożyska z automatycznym smarowaniem,
pasy do silników, wały korbowe, urządzenia do wulkanizacji,
zawory, cylindry do maszyn, łożyska, pasy do silników, wały
napędowe inne niż do pojazdów lądowych, wały rozrządcze
do silników pojazdów, tłoki [części maszyn lub silników], mechanizmy napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, 17 uszczelniacze
płynne, uszczelniacze do uszczelniania złączy, uszczelnienia
wodoodporne, uszczelniacze antykorozyjne, masy uszczelniające, mieszanki uszczelniające, materiały uszczelniające,
pierścienie uszczelniające, uszczelki olejowe [uszczelnienia],
uszczelniacz do połączeń, zespoły uszczelniające niemetalowe, proﬁle uszczelniające niemetalowe, szczeliwa [masy
uszczelniające], farby uszczelniające [izolacyjne], izolacyjne
masy uszczelniające, taśmy uszczelniające (niemetalowe -),
klejące mieszanki uszczelniające, uszczelnienia z tworzyw
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sztucznych, mieszanki mas uszczelniających do uszczelniania i łączenia, paski uszczelniające z gumy, niemetalowe
mieszanki uszczelniające do złączeń, materiały uszczelniające
do celów hydraulicznych, mieszanka uszczelniająca do użytku samochodowego, olejoszczelne powłoki z żywicy syntetycznej do uszczelniania powierzchni, pierścienie zgarniające
niemetalowe, artykuły amortyzujące wstrząsy i zabezpieczające, tłumiki drgań, artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, materiały i artykuły zabezpieczające przed wodą
i wilgocią, artykuły i materiały ogniotrwałe i zabezpieczające
przed ogniem, podkładki sprężyste z kauczuku, podkładki
z gumy lub ﬁbry, szczeliwa, taśmy izolacyjne, taśmy, paski
i błony klejące, taśmy samoprzylepne do celów technicznych,
taśma antykorozyjna, tworzywa sztuczne półprzetworzone,
pierścienie gumowe, kauczuk syntetyczny, włókna z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, gutaperka, materiały
izolacyjne, kit, liny gumowe wełna mineralna nici gumowe
me dla włókiennictwa, nici z tworzyw sztucznych me dla
włókiennictwa, ograniczniki gumowe, pierścienie wodoszczelne, roztwór kauczukowy, żywice syntetyczne, materiały
wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, guma, żywica naturalna w stanie surowym lub półobrobionym, giętkie
rury, rurki, węże i wyposażenie do nich (w tym zawory] oraz
wyposażenie do rur sztywnych, wszystkie niemetalowe,
plomby, uszczelki i wypełnienia.
(210) 468795
(220) 2017 03 13
(731) POWOLNY JÓZEF LECH SZKOŁA ZDROWIA, Katowice
(540) SZKOŁA ZDROWIA

(531)

27.05.01, 29.01.04, 21.03.09, 21.03.10, 21.03.25, 24.17.05,
26.04.02
(510), (511) 36 wynajem i zarządzanie nieruchomościami
własnymi lub dzierżawionymi, 39 transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski, organizowanie podróży, informacja
o taryfach, rozkładach jazdy, sposobach transportu, 41 kształcenie ustawiczne dorosłych, pozaszkolne formy edukacji
sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie obozów rekreacyjno-sportowych oraz
zawodów rekreacyjno-sportowych, organizowanie i prowadzenie obozów wakacyjnych oraz imprez turystycznych,
organizowanie i prowadzenie szkoleń sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, wypożyczanie i dzierżawa sprzętu
sportowego i rekreacyjnego, prowadzenie klubów zdrowia,
zawieranie umów o świadczenie usług turystycznych, działalność organizatorów turystyki, przewodników górskich,
uwzględniająca transport, zakwaterowanie, wyżywienie,
zwiedzanie, działalność producentów i sponsorów wydarzeń sportowyych w obiektach lub poza nimi, organizacja lig
sportowych, promocja imprez sportowych, działalność stajni
wyścigowych, ośrodków hodowli i tresury psów wyścigowych, działalność wspomagająca łowiectwo i wędkarstwo
sportowe i rekreacyjne, działalność parków rekreacyjnych,
realizacja widowisk o charakterze rekreacyjnym, sportowym,
artystycznym, działalność sponsorów i producentów przedstawień na żywo inne niż artystyczne lub sportowe, działal-
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ność miejsc do tańczenia, obsługa pól golfowych, kortów
tenisowych, plaż, stoków narciarskich, eksploatacja automatów do gier zręcznościowych, 43 usługi restauracji, restauracji samoobsługowych, kawiarni, kafeterii, barów szybkiej
obsługi, ruchomych placówek gastronomicznych, wózków
z żywnością, przyczep gastronomicznych, katering przemysłowy, przygotowywanie i podawanie napojów, usługi
barów, koktajlbarów, piwiarni, pubów, tawern, pijalni soków
owocowych.
(210)
(731)

468796
(220) 2017 03 13
INTERFIBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CELUCELL
(510), (511) 1 celuloza, błonnik do celów przemysłowych,
białko roślinne jako surowiec do produkcji żywności, celuloza, pochodne chemiczne celulozy, błonnik stosowany w rolnictwie, miazga drzewna, ściółka z celulozy, środki do konserwowania żywności chemiczne.
(210) 468798
(220) 2017 03 13
(731) LAUDA AUDIO ADAMOWICZ SPÓŁKA JAWNA, Sopot
(540) LAUDA AUDIO
(510), (511) 9 anteny, baterie elektryczne, dyktafony, dyski do rejestracji dźwięku, urządzenia do transmisji dźwięku,
głośniki, gniazda, wtyczki i inne kontakty oraz złącza elektryczne, gramofony urządzenia do komunikacji wewnętrznej, megafony, membrany akustyczne, mikrofony nadajniki
sygnałów elektronicznych, nośniki do rejestracji dźwięków,
odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, oprogramowania komputerowe nagrane, osobiste urządzenia
stereofoniczne, płyty fonograﬁczne, przenośny radiowy
sprzęt nadawczo-odbiorczy, przewody akustyczne, przewody elektryczne, pulpity rozdzielcze, radia, radia samochodowe, rzutniki do slajdów, słuchawki na uszy, słuchawki
telefoniczne, regulatory prędkości do gramofonów, sprzęgacze akustyczne, sprzęt do korzystania z telefonu bez użycia
rąk, szafki na głośniki, tablice ogłoszeń elektroniczne, taśmy
do rejestracji dźwięku, tuby do głośników, tuby głosowe,
urządzenia do głosowania, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, urządzenia do namierzania dźwięku,
sonometry, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia
do rejestrowania dźwięku, urządzenia projekcyjne, wzmacniacze, 15 bębny, gitary, harmonie ręczne, instrumenty muzyczne, instrumenty muzyczne, instrumenty muzyczne elektroniczne, instrumenty strunowe, klawiatura do pianin, klawiatury instrumentów muzycznych, klawisze instrumentów
muzycznych, pianina, klawisze do pianin, struny do pianin,
syntetyzatory, syntetyzatory muzyczne, 35 usługi agencji
importowo-eksportowych, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w tym i za pośrednictwem globalnej sieci wysyłkowej instrumentów muzycznych, głośników, aparatów do nagrywania, transmisji, wzmacniania i reprodukcji dźwięku oraz
innych akcesoriów muzycznych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich.
(210)
(731)

468800
(220) 2017 03 13
BOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Węgrów
(540) E BOMET
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(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 7 urządzenia i maszyny rolnicze, mechaniczne narzędzia rolnicze, kosiarki, części zamienne do maszyn,
urządzeń i narzędzi rolniczych, 8 ręczne narzędzia ogrodnicze i leśne sterowane ręcznie, 35 usługi sprzedaży w sklepie
lub hurtowni z: urządzeniami i maszynami rolniczymi, mechanicznymi narzędziami rolniczymi, kosiarkami, częściami
zamiennymi do maszyn, urządzeniami i narzędziami rolniczymi, ręcznymi narzędziami ogrodniczymi, przyczepami
rolniczymi i samochodowymi, ciągnikami, kombajnami,
materiałami do uszczelniania i do izolowania, uszczelkami
gumowymi, pasami klinowymi, wężami z gumy i tworzywa,
odzieżą ochronną i roboczą, usługi przedstawicielstw handlowych na rzecz osób trzecich, w zakresie towarów wymienionych w wykazie, 37 naprawa sprzętu rolniczego, naprawa
maszyn i pojazdów rolniczych, 44 doradztwo zawodowe
w zakresie mechanizacji rolnictwa, ekspertyzy i opiniowanie
w branży rolniczej.
(210)
(731)

468801
(220) 2017 03 13
LASKOWSKI PIOTR 6-ŚCIAN BIURO NIERUCHOMOŚCI,
Oborniki Śląskie
(540) SZEŚĆ ŚCIAN

(531) 26.15.09, 27.05.01
(510), (511) 36 administrowanie domami czynszowymi,
agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, wycena nieruchomości, wynajem biur
do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni
biurowej, wynajem zakwaterowania (mieszkania), zarządzanie nieruchomością.
(210)
(731)

468805
(220) 2017 03 13
SMARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mrągowo
(540) CraftEco

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 arkusze z wiskozy do zawijania, czyściwa
przemysłowe wykonane z włóknin zawierających pochodne
celulozy, czyściwa przemysłowe wykonane z papieru celulozowego, papier toaletowy, ręczniki papierowe w roli i składane, chusteczki do nosa, bibuły, papier higieniczny.
(210) 468810
(220) 2017 03 13
(731) ŻAK DOMINIKA, Kraków
(540) DeeZee
(510), (511) 3 aromaty [olejki eteryczne], balsamy do celów
kosmetycznych, balsamy, inne niż do celów medycznych,
błyszczyki do ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, cytrynowe olejki eteryczne, drewno zapachowe, ekstrakty kwiatowe [perfumy], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed promieniowaniem
słonecznym, etui na szminkę, farby do włosów, henna [barwnik kosmetyczny], kadzidełka na patyczkach, kleje do celów
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kosmetycznych, kosmetyki, kremy kosmetyczne, lakier
do włosów, lakiery do paznokci, maski kosmetyczne, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, naklejane
ozdoby do paznokci, odżywki do włosów, olejki do celów
kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, pasta do butów, płyny do pielęgnacji włosów, pomadki
do ust, preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do prostowania włosów, produkty perfumeryjne, puder do twarzy, saszetki zapachowe
do bielizny, suche szampony, szampony, środki do konserwacji skóry [pasty], talk kosmetyczny, tusze do rzęs, woda
perfumowana, wosk do butów, wybielacze [odbarwiacze]
do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, zmywacze
do paznokci, żele do masażu, inne niż do celów medycznych,
9 aplikacje komputerowe do pobrania, etui na okulary, etui
na smartfony, folie ochronne dostosowane do smartfonów,
folie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych,
zegarki inteligentne, 14 akcesoria do wyrobu biżuterii, biżuteria do kapeluszy, biżuteria do obuwia, bransoletki [biżuteria], bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], breloczki
do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi
zawieszkami], breloki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami
lub dekoracyjnymi zawieszkami], broszki [biżuteria], dzieła
sztuki z metali szlachetnych, kasetki na biżuterię [szkatułki],
kolczyki, łańcuszki [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], pierścionki [biżuteria], szpilki ozdobne, zawieszki [biżuteria], zwijane
etui na biżuterię, 16 aﬁsze, plakaty, aﬁsze, plakaty z papieru
lub kartonu, aktówki, albumy, artykuły biurowe z wyjątkiem
mebli, bilety, bloczki do pisania, broszury, chorągiewki papierowe, diagramy, drukowane publikacje, emblematy, pieczęcie papierowe, etykiety nie z materiału tekstylnego, ﬂamastry, formularze (blankiety, druki), fotograﬁe (wydrukowane),
gazety, kalendarze, kartki z życzeniami, karton, karty, karty
pocztowe, katalogi, koperty (artykuły piśmienne), materiały
drukowane, materiały opakowaniowe {amortyzujące, do wyściełania), materiały piśmienne, naklejki adresowe, nalepki,
naklejki (materiały piśmienne), notatniki, notesy podręczne,
obrazy, ołówki, papeteria, papier, podstawki do długopisów
i ołówków, przybory do pisania (materiały piśmienne), publikacje drukowane, spinacze biurowe, stemple (pieczątki),
ulotki, zakładki do książek, zeszyty, 18 aktówki, bagaż, etui
na karty [portfele], etui na klucze, imitacje skóry, kosmetyczki
bez wyposażenia, parasole, plecaki, podróżne torby na ubranie, pojemniki na wizytówki, przeciwsłoneczne parasole, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, torby plażowe, torby turystyczne, torby szkolne [z paskiem na ramię], torebki, walizki,
zestawy podróżne [wyroby skórzane], 20 dekoracje wiszące
[ozdoby], pokrowce na odzież [magazynowanie], parawany
[meble], pokrowce na odzież [szafa], pościel, oprócz bielizny
pościelowej, 21 grzebienie o rzadko rozstawionych zębach,
karafki [na alkohol], klamerki do wieszania ubrań na sznurze,
kosze na papier, kubki, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, miotełki do kurzu, stroiki na świece, szczoteczki do brwi,
szczoteczki do paznokci, szczoteczki do rzęs, szczotki, świeczniki świeczniki [oprawy], wazony, 24 aksamit, bielizna kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, bielizna pościelowa i koce, bielizna stołowa i pościelowa, bielizna wzorzysta, brokaty, ceraty
[obrusy], chusteczki do nosa z materiałów tekstylnych, dzianina, elastyczne materiały tkane, narzuty na łóżka, ściereczki
do usuwania makijażu, tkaniny bawełniane, tkaniny imitujące
skóry zwierzęce, tworzywa sztuczne [substytuty tkanin], wyściółki z materiału do obuwia, 25 alby, antypoślizgowe przybory do obuwia, apaszki (chustki), bandany na szyję, berety,
bielizna osobista, biustonosze, bluzy, kombinezony, bryczesy,
buty, buty sportowe, buty sznurowane, cholewki do obuwia,
chusty, fulardy, czapki (nakrycia głowy), drewniaki, dzianina
(odzież), dżerseje (ubrania), espadryle, fartuchy (odzież), futra
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(odzież), getry, gorsety, gorsety (bielizna), halki (bielizna), kalosze, kamasze, kamizelki, kapelusze, kaptury (odzież), kąpielówki, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule
z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty,
krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy, majtki,
majtki damskie, maski na oczy do spania, mundury, nakrycia
głowy, napiętki do obuwia, nauszniki [odzież], obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie plażowe, odzież, odzież gimnastyczna, odzież z imitacji skóry, okrycia wierzchnie [odzież],
opaski na głowę, pantoﬂe domowe, prochowce, rajstopy, rękawiczki (odzież), rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, spódnice, spodnie, staniki, stroje kąpielowe,
stroje plażowe, swetry, szale, szaliki, szlafroki, t-shirty, żakiety
pikowane, pantoﬂe kąpielowe, paski [odzież], pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], pelerynki, pikowane kurtki
[odzież], piżamy, płaszcze kąpielowe, podeszwy butów, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, podwiązki,
pończochy, pończochy wchłaniające pot, poszetki, 26 aplikacje [pasmanteria], broszki [dodatki do ubrań], cekiny do ubrań,
dekoracyjne akcesoria do włosów, elastyczne wstążki, falbanki koronkowe, haczyki do obuwia, kokardy do włosów,
koraliki inne niż do wyrobu biżuterii, kosmyki włosów, kwiaty
sztuczne, ludzkie włosy, taty przyklejane na gorąco do reperacji wyrobów włókienniczych, monogramy do znakowania
bielizny, ozdoby do obuwia, ozdoby do ubrań, peruki, przepaski do włosów, sznurowadła do butów, szpilki do włosów,
szpilki, inne niż biżuteria, włosy do przedłużania, wsuwki
do kręcenia włosów, zawieszki inne niż do biżuterii, łańcuszków lub breloków do kluczy, 28 balony, maski teatralne, maski zabawkowe misie pluszowe, papierowe czapeczki
na przyjęcia, torby na narty i deski surﬁngowe, baseny kąpielowe [zabawki], deski do pływania, deski do paddleboardingu, domki dla lalek, dyski latające, folie ochronne przystosowane do ekranów gier przenośnych, gry towarzyskie, klocki
do zabawy [konstrukcyjne], lalki, piłki do gier i zabaw, tarcze
strzelnicze, zabawki, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, indeksowanie stron
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie
plikami, obróbka tekstów, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja ﬁlmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama,
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji
do celów handlowych lub reklamowych, tworzenie tekstów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji
sprzedaży, usługi pośrednictwa w handlu, 45 doradztwo
w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej, usługi doradztwa osobistego w zakresie
stylizacji ubioru, wynajem nazw domen internetowych, wypożyczanie odzieży.
(210)
(731)

468814
(220) 2017 03 13
PPHU LISAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
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(540) Michaśki STAROPOLSKIE

(531)

29.01.15, 27.05.01, 06.07.08, 08.01.19, 05.07.06, 25.01.19,
26.07.25
(510), (511) 30 wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, czekoladki.
(210)
(731)

468837
(220) 2017 03 14
MARCO MARCONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Leszno
(540) „MM CALENDARS”
(510), (511) 16 czasopisma, kalendarze, książki, notatniki,
skorowidze, zeszyty.
(210)
(731)

468839
(220) 2017 03 14
MARCO MARCONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Leszno
(540) „MARCO MARCONI”
(510), (511) 16 czasopisma, kalendarze, książki, notatniki,
skorowidze, zeszyty, 35 reklama, pośrednictwo handlowe,
40 usługi drukowania, introligatorstwo.
(210)
(731)

468845
(220) 2017 03 14
TOPFARM MARTA FRĄCKOWIAK-PIĘTA, KAROLINA
FURMAŃCZAK SPÓŁKA JAWNA, Luboń
(540) TFG

(531) 01.01.02, 01.01.25, 24.13.09, 24.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi detalicznych domów handlowych związane ze sprzedażą produktów kosmetycznych,
przyborów toaletowych, maszyn do zastosowania domowego, narzędzi ręcznych, produktów optycznych, domowego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do stosowania
z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, usługi
reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, udzielanie porad
w zakresie metod i technik sprzedaży, konsultacje w zakresie
technik sprzedaży i programów sprzedaży, 36 organizowanie wynajmu nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem
powierzchni biurowej, zarządzanie nieruchomością.
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(210)
(731)

468846
(220) 2017 03 14
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków
(540) Bielenda LIFT
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgnacyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki
i preparaty do makijażu i demakijażu, środki czystości, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki profesjonalne,
kosmetyki do stylizacji włosów.
(210)
(731)

468861
(220) 2017 03 14
SMYK Global Assets GmbH c/o Hausermann +
Partner AG, Bern, CH
(540) Smyk Cały dla małych!

(531) 26.04.03, 26.04.04, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 odzież, odzież dla dzieci i niemowląt, obuwie,
nakrycia głowy, bielizna, kostiumy i stroje kąpielowe oraz plażowe, czepki kąpielowe, wyroby pończosznicze, stroje maskaradowe, maski na oczy, ogrzewacze stóp, nieelektryczne, ogrzewacze rąk [odzież], paski [odzież], apaszki, chusty
[odzież], szale i szaliki, krawaty, skarpetki, 28 artykuły i sprzęt
sportowy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, dekoracje
świąteczne i sztuczne choinki, automaty do gier, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, baseny do zabawy,
serpentyny, wstęgi [akcesoria dekoracyjne na przyjęcia], czapeczki papierowe [akcesoria na przyjęcia], maski teatralne,
zabawki dla zwierząt, latawce, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, prowadzone drogą on-Iine i przez sklepy stacjonarne, w zakresie następujących towarów: odzieży, obuwia, nakryć głowy, bielizny, kostiumów i strojów kąpielowych
oraz plażowych, czepków kąpielowych, wyrobów pończoszniczych, dodatków do odzieży, pasmanterii, zabawek i gier,
gier elektronicznych, książek, e-booków, płyt i innych nośników danych, akcesoriów papierniczych, akcesoriów szkolnych, plecaków, tornistrów, piórników, worków na obuwie,
tabletów, telefonów, artykułów i akcesoriów sportowych,
sprzętu sportowego, kosmetyków, mebli, pościeli i tekstyliów, koców, śpiworków, wózków i leżaczków dziecięcych,
nosidełek dla dzieci, chodzików dla dzieci, rowerów dla dzieci, produktów do pielęgnacji i higieny, fotelików samochodowych, akcesoriów do karmienia dzieci i niemowląt, naczyń
i sztućców, podgrzewaczy do butelek, elektronicznych niań,
wykrywaczy oddechu, artykułów do szycia, ozdobnych artykułów tekstylnych, ozdób do włosów, wałków do włosów,
artykułów do upinania włosów, peruk, sztucznych włosów,
sztucznych owoców, warzyw i kwiatów, sztucznej biżuterii,
słodyczy, napojów, laktatorów, perfum, akcesoriów dla kobiet
w ciąży i mam, w tym mam karmiących, toreb, toreb do wózków, torebek, modeli zdalnie sterowanych i akcesoriów do takich modeli, ogniw do modeli zdalnie sterowanych, silników
do modeli zdalnie sterowanych, akcesoriów modelarskich,
wyposażenia wnętrz, małego AGD, akcesoriów do sprzątania, agencje importowo-eksportowe, agencje informacji
handlowej, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
analizy kosztów, analizy i badania rynkowe, analizy i badania
zachowań klientów, badania marketingowe, badania opinii
publicznej, handlowe wyceny, public relations, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, dekoracja wystaw sklepowych,
doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, doradz-
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two w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, rekrutacja personelu,
ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej],
usługi modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy,
organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub
reklamowych, outsourcing [doradztwo handlowe], organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, komputerowe
zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi zaopatrzenia osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], zarządzanie w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, usługi świadczone przez
franczyzodawcę, mianowicie pomoc i doradztwo w zakładaniu i prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych i/lub
handlowych lub w zarządzaniu nimi, pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego.
(210) 468866
(220) 2017 03 14
(731) ZWIERZYŃSKA MAGDALENA, Warszawa
(540) ESDA EAST SIDE DANCE ACADEMY

(531) 03.07.17, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież sportowa, obuwie sportowe, czapki, czapki z daszkiem, opaski,
bandamki, skarpetki sportowe, odzież do tańca, obuwie
do tańca, nakrycia głowy do tańca, 41 usługi nauki i kształcenia w zakresie tańca, sportu, ﬁtnessu, kultury ﬁzycznej,
choreograﬁi, organizacja imprez i turniejów tanecznych, rozrywkowych, sportowych, edukacyjnych, kulturalnych, szkolenia i warsztaty w zakresie tańca, sportu, ﬁtnessu, kultury
ﬁzycznej, rekreacji, organizacja obozów, wyjazdów i imprez
tanecznych, rozrywkowych, sportowych, edukacyjnych, kulturalnych, prowadzenie szkół tanecznych, sportowych, nagrywanie ﬁlmów i teledysków o tematyce tanecznej, sportu,
ﬁtnessu, kultury ﬁzycznej, choreograﬁi, wynajem obiektów
i sal tanecznych, usługi produkcji widowisk i przedstawień,
usługi instruktorów tańca i ﬁtnessu.
(210)
(731)

468869
(220) 2017 03 14
PODOPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) ONYGEN
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym: kremy, żele, olejki, emulsje:
spraye, do pielęgnacji skóry, ciała, twarzy, rąk i do pielęgnacji
stóp.
(210) 468871
(220) 2017 03 14
(731) REJNIAK JUSTYNA ARNOTT, Chotomów
(540) N NEFRETETE towels
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 prowadzenie hurtowni z ręcznikami bawełnianymi i artykułami pościelowymi.
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(210) 468903
(220) 2017 03 15
(731) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock
(540) V Venecja

(210) 468892
(220) 2017 03 15
(731) STAROSTA DARIUSZ MDS, Poznań
(540) DS sail
(531) 04.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 stalowe pokrycia dachowe, blacho-dachówki.

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni
oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: wyposażenie, osprzęt i akcesoria do żeglowania, odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież sportowa,
odzież żeglarska, materiały instruktażowe o tematyce żeglarskiej, żaglówki, jachty, łodzie żaglowe, żagle, żagle do łodzi,
żagle przeznaczone dla jachtów, maszty do łodzi żaglowych,
materiały do produkcji żagli, płótno na żagle, torby na żagle,
liny do użytku morskiego, elektryczne wciągarki do żaglówek, knagi, zaciski żeglarskie, tablice nawigacyjne do użytku
na żeglarskich jednostkach pływających, złącza do rumpli
do użytku na jachtach, 39 organizowanie rejsów, rejsy łodzią,
usługi w zakresie rejsów na jachtach, 41 usługi szkoleniowe,
kształcenie praktyczne, nauczanie, instruktaże, szkolenia żeglarskie, szkolenia motorowodne, edukacja w dziedzinie żeglarstwa, usługi w zakresie edukacji morskiej i sportów wodnych, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz warsztatów
i praktyk w zakresie żeglarstwa i sportów wodnych, szkolenia
w zakresie obsługi urządzeń radiowych, szkolenia nawigacyjne, organizacja i prowadzenie egzaminów żeglarskich, organizacja i prowadzenie egzaminów motorowodnych, usługi
w zakresie kursów edukacyjnych, kursów żeglarstwa, kursów
motorowodnych, usługi szkoleniowe dla instruktorów oraz
trenerów w dziedzinie żeglarstwa, szkolenie i doskonalenie
zawodowe trenerów, instruktorów sportu, instruktorów żeglarstwa i sędziów, usługi w zakresie prowadzenia kursów
na stopnie żeglarski i motorowodne, kursów dla radiooperatorów, instruktorów żeglarstwa, kursów pierwszej pomocy, pilotażu, szkolenia i treningi personelu obsługi portów
i przystani, usługi organizowania czynnego wypoczynku, organizacja zawodów żeglarskich, usługi w zakresie organizowania obozów sportowych, usługi w zakresie organizowania
obozów żeglarskich, usługi edukacyjne związane z bezpieczeństwem wodnym, prowadzenie stacjonarnych ośrodków
szkoleniowych w dziedzinie żeglarstwa, usługi edukacyjne
w dziedzinie turystyki i rekreacji wodnej, świadczenie usług
rozrywkowych i sportowych związanych z turystyką i rekreacją wodną.
(210) 468896
(220) 2017 03 15
(731) WĘDZIKOWSKI SZYMON STANISŁAW, Lednogóra
(540) GRUPA WĘDZIKOWSKI

(531) 27.05.01, 29.01.14, 01.05.01, 01.05.06
(510), (511) 39 transport, magazynowanie, pakowanie, logistyka transportu.

(210) 468905
(220) 2017 03 15
(731) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock
(540) R Rialto

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 stalowe pokrycia dachowe, blacho-dachówki.
(210) 468906
(220) 2017 03 15
(731) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock
(540) F Ferrara ELITE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 stalowe pokrycia dachowe, blacho-dachówki.
(210) 468907
(220) 2017 03 15
(731) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock
(540) S Bella Sara

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 stalowe pokrycia dachowe, blacho-dachówki.
(210) 468908
(220) 2017 03 15
(731) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock
(540) M Murano

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 stalowe pokrycia dachowe, blacho-dachówki.
(210) 468926
(220) 2017 03 16
(731) NOWOBILSKI ARTUR, Białka Tatrzańska
(540) NOVOBILSKI
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni
oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: odzież sportowa, kurtki snowboardowe,
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spodnie snowboardowe, kombinezony do snowboardu,
rękawice do snowboardu, buty narciarskie i snowboardowe i elementy do nich, kurtki narciarskie, czapki narciarskie,
spodnie narciarskie, kombinezony narciarskie, komplety narciarskie, rękawice narciarskie, artykuły i sprzęt sportowy, gogle
narciarskie, kijki narciarskie, narty, deski snowboardowe, kaski
snowboardowe, kaski narciarskie, 41 wypożyczanie sprzętu
sportowego lub sprzętu do ćwiczeń ﬁzycznych, wynajem
sprzętu snowboardowego, wypożyczanie sprzętu narciarskiego, 43 usługi hotelowe, pensjonaty, domy gościnne, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, rezerwacja noclegów
przez media elektroniczne, restauracje dla turystów, usługi
restauracyjne świadczone przez hotele, oferowanie żywności i napojów dla gości, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem (catering).
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(531) 24.01.23, 24.01.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja ulotek, broszur,
druków i próbek do celów reklamowych, dystrybucja prospektów i próbek, udostępnianie przestrzeni reklamowej
w czasopismach, gazetach i magazynach, 41 organizowanie
i prowadzenie konferencji, publikowanie tekstów, sympozja
związane z edukacją.
(210)
(731)

468954
(220) 2017 03 16
SZLASA BARBARA MAŁGORZATA BAMAR
MARKETING-WYDAWNICTWO, Warszwa
(540) algorytmy w pediatrii KLINIKI PEDIATRYCZNEJ

(210) 468928
(220) 2017 03 16
(731) KRASNOWSKA ANNA, Warszawa
(540) akashia

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, informacja o usługach
restauracyjnych, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, restauracje oferujące dania na wynos, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem
(catering), przygotowanie dań kuchni japońskiej do bezpośredniego spożycia.
(210)
(731)

468952
(220) 2017 03 16
SZLASA BARBARA MAŁGORZATA BAMAR
MARKETING-WYDAWNICTWO, Warszwa
(540) Szkoła neurometaboliczna KLINIKI PEDIATRYCZNEJ

(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja ulotek, broszur,
druków i próbek do celów reklamowych, dystrybucja prospektów i próbek, udostępnianie przestrzeni reklamowej
w czasopismach, gazetach i magazynach, 41 organizowanie
i prowadzenie konferencji, publikowanie tekstów, sympozja
związane z edukacją.
(210) 468957
(220) 2017 03 16
(731) ZPUE SPÓŁKA AKCYJNA, Włoszczowa
(540) ZDC-3
(510), (511) 9 rozdzielnice elektryczne prądu stałego.
(210)
(731)

468965
(220) 2017 03 16
PIRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) piri
(531) 24.01.23, 24.01.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja ulotek, broszur,
druków i próbek do celów reklamowych, dystrybucja prospektów i próbek, udostępnianie przestrzeni reklamowej
w czasopismach, gazetach i magazynach, 41 organizowanie
i prowadzenie konferencji, publikowanie tekstów, sympozja
związane z edukacją.
(210)
(731)

468953
(220) 2017 03 16
SZLASA BARBARA MAŁGORZATA BAMAR
MARKETING-WYDAWNICTWO, Warszwa
(540) Szkoła pediatrii KLINIKI PEDIATRYCZNEJ

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, urządzenia do transmisji sygnałów elektronicznych lub cyfrowych, nagrania audio i/
lub dźwiękowo-wizualne, magnetyczne nośniki danych,
nagrywalne płyty (dyski), systemy bezpieczeństwa do nieruchomości, elektroniczne zabezpieczanie i urządzenia czuwakowe, zamki elektryczne i elektroniczne, urządzenia do inteligentnego domu, mianowicie bezpieczeństwo elektroniczne
i urządzenia czuwakowe, alarmy bezpieczeństwa, kamery
bezpieczeństwa, urządzenia telewizji przemysłowej, kamery
wideo, kamery IP (działające w oparciu o protokół internetowy), czujniki bezpieczeństwa, detektory ruchu, czujniki
wibracji, czujniki dźwiękowe, czujniki do wykrywania zmian
w temperaturze, wilgotności i/lub we wzorcach zachowania, czujniki do wykrywania poziomu działania w pewnych
miejscach, czujniki do sprawdzania zdrowia, ochrony i bezpieczeństwa osób prywatnych w pewnych miejscach, apa-

Nr ZT19/2017

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

ratura do kontrolowania temperatury, mianowicie czujniki
termiczne, czujniki na infradźwięki, sprzęt i oprogramowanie
komputerowe do użytku w związku z bezpieczeństwem
i monitorowaniem nieruchomości i osób prywatnych, sprzęt
i oprogramowanie komputerowe do użytku w związku
z bezpieczeństwem i monitorowaniem informacji o bezpieczeństwie, oprogramowanie i sprzęt komputerowy
do użytku w zestawianiu, analizowaniu, interpretowaniu
i informowaniu o danych sensorycznych, oprogramowanie i sprzęt komputerowy do użytku w transmisji danych
audio lub danych wizualnych lub nagrań, sprzęt i oprogramowanie komputerowe do użytku w rozpoznawaniu wzorców, aplikacje do uczenia maszynowego, oprogramowanie komputerowe i sprzęt komputerowy, części i akcesoria
do wszystkich uprzednio wymienionych towarów, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej związane z następującymi
produktami: urządzeniami do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, systemami bezpieczeństwa
do nieruchomości, urządzeniami do inteligentnego domu,
mianowicie bezpieczeństwem elektronicznym i urządzeniami czuwakowymi, alarmami bezpieczeństwa, kamerami
bezpieczeństwa, czujnikami bezpieczeństwa, detektorami
ruchu, aparaturą do kontrolowania temperatury, mianowicie czujnikami termicznymi, czujnikami na infradźwięki,
sprzętami i oprogramowaniami komputerowymi do użytku
w związku z bezpieczeństwem i monitorowaniem nieruchomości i osób prywatnych, sprzętami i oprogramowaniami
komputerowymi do użytku w związku z bezpieczeństwem
i monitorowaniem informacji o bezpieczeństwie, częściami i akcesoriami do wszystkich uprzednio wymienionych
towarów.
(210)
(731)

468966
(220) 2017 03 16
KOCZOROWSKA KLAUDIA BONA FIDE FIZJOTERAPIA,
Gdańsk
(540) THERA BODY
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ne, analiza biochemiczna, badania biochemiczne, analiza
bakteriologiczna, badania bakteriologiczne, testy bakteriologiczne, analizy toksyczności, badania genetyczne, badania
kliniczne, usługi w zakresie badań i testów w dziedzinie bakteriologii i wirusologii, usługi badań laboratoryjnych w zakresie dermatologii, usługi w zakresie analizy krwi, analiza tkanek
ludzkich do badań medycznych, próby kliniczne, badania
i opracowywanie szczepionek i leków, badania przesiewowe
DNA do celów badań naukowych, usługi testów DNA w celu
ustalenia ojcostwa (usługi laboratoryjne), badania w dziedzinie żywności, badania żywności, badania mikrobiologiczne
żywności, badania ﬁzykochemiczne żywności, analizy wody,
usługi kontroli jakości wody, doradztwo techniczne w zakresie usług badawczych dotyczących artykułów spożywczych
i suplementów diety, kontrola artykułów spożywczych, kontrola jakości dotycząca higieny żywności, konsultacje na temat higieny żywności, testowanie artykułów spożywczych,
usługi w zakresie komputerowej analizy żywności, 44 usługi
analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem ludzi, usługi analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem zwierząt,
usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], wykonywanie
badań medycznych, analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, badania przesiewowe, badania genetyczne do celów medycznych, badania DNA do celów medycznych [badania przesiewowe], usługi w zakresie badania surowic, usługi w zakresie
badania moczu, usługi badania cukrzycy, usługi badań krwi,
badania poziomu cholesterolu, badanie na obecność narkotyków w organizmie, przeprowadzanie testów narkotykowych u osób ubiegających się o pracę, świadczenie usług
badań przesiewowych w celu wykrywania nowotworów,
analiza surowicy ludzkiej do celów leczenia medycznego,
analiza tkanek ludzkich do celów leczenia medycznego,
usługi medyczne w zakresie prowadzenia punktów pobierania materiału biologicznego do badań laboratoryjnych,
udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów
spożywczych.
(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 odzież uciskowa do terapii medycznych,
25 odzież, w szczególności: odzież wierzchnia, koszule, swetry, kamizelki, marynarki, spodnie, spódnice, bluzy, sukienki,
garnitury, kostiumy kąpielowe, dresy, nakrycia głowy, obuwie, krawaty, szaliki, rękawiczki, paski, bielizna, 44 rehabilitacja ﬁzyczna, ﬁzjoterapia, usługi doradcze w zakresie zdrowia.
(210)
(731)

468982
(220) 2017 03 17
ŚLĄSKIE LABORATORIA ANALITYCZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze
(540) Śląskie Laboratoria Analityczne

(531) 26.01.03, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 usługi laboratoryjne, usługi laboratoriów analitycznych, usługi laboratoriów medycznych, usługi laboratoriów biologicznych, usługi laboratoriów chemicznych, usługi
laboratoriów badania żywności, usługi laboratoriów weterynaryjnych, diagnostyczne badania laboratoryjne, analizy
laboratoryjne, badania laboratoryjne, analizy biologiczne,
badania biologiczne, analizy chemiczne, badania chemicz-

469007
(220) 2017 03 17
GUTOWSKI JAN PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWO PRODUKCYJNE LAMBUD, Białystok
(540) Lambud do mebli mamy wszystko

(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.04.02, 26.03.23, 29.01.13
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, meble biurowe, meble łączone, wyroby stolarstwa
meblowego, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
mebli, płyt drewnopochodnych w tym surowych i uszlachetnionych, laminowanych, fornirowanych oraz pokrytych
materiałem dekoracyjnym, blatów roboczych, obrzeży mebli, frontów meblowych, okuć, w tym złączy meblowych,
wkrętów, zawiasów, prowadnic, szuﬂad, zamków, podnośników, akcesoriów meblowych metalowych i z tworzyw
sztucznych, w tym nóżek meblowych, kółek i rolek do mebli,
uchwytów meblowych, wieszaków, koszy, carga, wyposażenia szaf i systemów półek, kontenerów biurowych, organizacji szaf, systemów drzwi przesuwnych i składanych szaf oraz
zabudów, listew i proﬁli aluminiowych, żaluzji, systemów
oświetlenia meblowego w tym opraw halogenowych, LED,
zasilaczy i wyłączników, artykułów wyposażenia sklepów,
w tym systemów rurowych, produktów chemicznych dla
przemysłu stolarskiego, w tym klejów, spoiw i materiałów renowacyjnych do produkcji i renowacji mebli, narzędzi stolar-
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skich do obróbki płyt meblowych i drewna, usługi sprzedaży
za pośrednictwem strony internetowej mebli, płyt drewnopochodnych, w tym surowych i uszlachetnionych, laminowanych, fornirowanych oraz pokrytych materiałem dekoracyjnym, blatów roboczych, obrzeży mebli, frontów meblowych, okuć w tym złączy meblowych, wkrętów, zawiasów,
prowadnic, szuﬂad, zamków, podnośników, akcesoriów meblowych metalowych i z tworzyw sztucznych, w tym nóżek
meblowych, kółek i rolek do mebli, uchwytów meblowych,
wieszaków, koszy, carga, wyposażenia szaf i systemów półek, kontenerów biurowych, organizacji szaf, systemów drzwi
przesuwnych i składanych szaf oraz zabudów, listew i proﬁli
aluminiowych, żaluzji, systemów oświetlenia meblowego
w tym opraw halogenowych, LED, zasilaczy i wyłączników,
artykułów wyposażenia sklepów w tym systemów rurowych,
produktów chemicznych dla przemysłu stolarskiego, w tym
klejów, spoiw i materiałów renowacyjnych do produkcji i renowacji mebli, narzędzi stolarskich do obróbki płyt meblowych i drewna, usługi w zakresie sprzedaży katalogowej oraz
sprzedaży na podstawie zamówień telefonicznych mebli,
płyt drewnopochodnych w tym surowych i uszlachetnionych, laminowanych, fornirowanych oraz pokrytych materiałem dekoracyjnym, blatów roboczych, obrzeży mebli, frontów meblowych, okuć, w tym złączy meblowych, wkrętów,
zawiasów, prowadnic, szuﬂad, zamków, podnośników, akcesoriów meblowych metalowych i z tworzyw sztucznych,
w tym nóżek meblowych, kółek i rolek do mebli, uchwytów
meblowych, wieszaków, koszy, carga, wyposażenia szaf i systemów półek, kontenerów biurowych, organizacji szaf, systemów drzwi przesuwnych i składanych szaf oraz zabudów,
listew i proﬁli aluminiowych, żaluzji, systemów oświetlenia
meblowego w tym opraw halogenowych, LED, zasilaczy
i wyłączników, artykułów wyposażenia sklepów, w tym systemów rurowych, produktów chemicznych dla przemysłu
stolarskiego, w tym klejów, spoiw i materiałów renowacyjnych do produkcji i renowacji mebli, narzędzi stolarskich
do obróbki płyt meblowych i drewna, usługi w zakresie organizowania aukcji internetowych mebli, akcesoriów do mebli, zasilaczy i wyłączników, artykułów wyposażenia sklepów,
w tym systemów rurowych, produktów chemicznych dla
przemysłu stolarskiego w tym klejów, spoiw i materiałów
renowacyjnych do produkcji i renowacji mebli, narzędzi stolarskich do obróbki płyt meblowych i drewna, usługi reklamy
za pośrednictwem sieci komputerowej mebli, płyt drewnopochodnych w tym surowych i uszlachetnionych, laminowanych, fornirowanych oraz pokrytych materiałem dekoracyjnym, blatów roboczych, obrzeży mebli, frontów meblowych, okuć, w tym złączy meblowych, wkrętów, zawiasów,
prowadnic, szuﬂad, zamków, podnośników, akcesoriów meblowych metalowych i z tworzyw sztucznych, w tym nóżek
meblowych, kółek i rolek do mebli, uchwytów meblowych,
wieszaków, koszy, carga, wyposażenia szaf i systemów półek, kontenerów biurowych, organizacji szaf, systemów drzwi
przesuwnych i składanych szaf oraz zabudów, listew i proﬁli
aluminiowych, żaluzji, systemów oświetlenia meblowego,
w tym opraw halogenowych, LED, zasilaczy i wyłączników,
artykułów wyposażenia sklepów, w tym systemów rurowych, produktów chemicznych dla przemysłu stolarskiego,
w tym klejów, spoiw i materiałów renowacyjnych do produkcji i renowacji mebli, narzędzi stolarskich do obróbki płyt
meblowych i drewna, prezentacja oferty handlowej w Internecie mebli, akcesoriów do mebli, zasilaczy i wyłączników,
artykułów wyposażenia sklepów w tym systemów rurowych, produktów chemicznych dla przemysłu stolarskiego
w tym klejów, spoiw i materiałów renowacyjnych do produkcji i renowacji mebli, narzędzi stolarskich do obróbki płyt
meblowych i drewna, 37 montaż mebli, 39 transport mebli,
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laminowanych płyt drewnopochodnych, blatów roboczych
mebli, obrzeży mebli, frontów meblowych, okuć i akcesoriów
meblowych, artykułów wyposażenia sklepów, w tym systemów rurowych, produktów chemicznych dla przemysłu stolarskiego, w tym klejów, spoiw i materiałów renowacyjnych
do produkcji i renowacji mebli, narzędzi stolarskich do obróbki płyt meblowych i drewna, składowanie laminowanych
płyt drewnopochodnych, blatów roboczych mebli, obrzeży
mebli, frontów meblowych, okuć i akcesoriów meblowych,
artykułów wyposażenia sklepów, w tym systemów rurowych, produktów chemicznych dla przemysłu stolarskiego
w tym klejów, spoiw i materiałów renowacyjnych przeznaczonych do produkcji i renowacji mebli, narzędzi stolarskich
do obróbki płyt meblowych i drewna, usługi pakowania,
składowania i wysyłania mebli, płyt drewnopochodnych,
w tym surowych i uszlachetnionych, laminowanych, fornirowanych oraz pokrytych materiałem dekoracyjnym, blatów
roboczych, obrzeży mebli, frontów meblowych, okuć, w tym
złączy meblowych, wkrętów, zawiasów, prowadnic, szuﬂad,
zamków, podnośników, akcesoriów meblowych metalowych
i z tworzyw sztucznych, w tym nóżki meblowe, kółka i rolki
do mebli, uchwytów meblowych, wieszaków, koszy, carga,
wyposażenia szaf i systemów półek, kontenerów biurowych,
organizacji szaf, systemów drzwi przesuwnych i składanych
szaf oraz zabudów, listew i proﬁli aluminiowych, żaluzji, systemów oświetlenia meblowego, w tym oprawy halogenowe,
LED, zasilacze i wyłączniki, artykułów wyposażenia sklepów,
w tym systemów rurowych, produkty chemiczne dla przemysłu stolarskiego, w tym kleje, spoiw i materiałów renowacyjnych do produkcji i renowacji mebli, narzędzi stolarskich
do obróbki płyt meblowych i drewna, 40 usługi stolarskie,
cięcie płyt na wymiar, okleinowanie krawędzi obrzeżami
ABS i PCV, okleinowanie i cięcie krzywoliniowe, wiercenie
otworów pionowe i poziome, wiercenie otworów pod zawias, pogrubianie krawędzi płyt, frezowanie, okleinowanie
płyt, obróbka płyt meblowych poprzez cięcie, okleinowanie
półfabrykatów stolarskich, produkcja mebli na zamówienie.
(210)
(731)

469018
(220) 2017 03 17
GREHEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dyzin
(540) CHARM MEDI

(531) 05.05.01, 24.13.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki.
(210) 469019
(220) 2017 03 17
(731) KALATA MATEUSZ, Warszawa
(540) MATBUD

(531) 07.01.08, 07.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 roboty budowlane wykończeniowe z zewnątrz, montaż elewacji na budynkach, roboty wykończeniowe w garażach, obróbki blacharskie.
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(210)
(731)

469036
(220) 2017 03 17
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) LIPIRON
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.

(210)
(731)

469037
(220) 2017 03 17
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KRAINA WĘDLIN GWARANCJA SMAKU

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.17, 29.01.13, 24.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny.
(210)
(731)

469038
(220) 2017 03 17
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) VIGALEX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.

(210)
(731)

469052
(220) 2017 03 17
KRUGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka
(540) LOKO LUZ
(510), (511) 5 witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności do celów medycznych, parafarmaceutyki do celów
medycznych, suplementy diety do celów medycznych, lecznicze napoje, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy
diety, 30 pastylki, cukierki, lizaki, wyroby cukiernicze.
(210)
(731)

469056
(220) 2017 03 18
AMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) AMED GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCYNY
I REHABILITACJI

(531) 02.01.23, 02.09.15, 27.05.01, 29.01.04, 02.03.23, 02.09.14
(510), (511) 41 doradztwo w zakresie szkoleń medycznych,
doradztwo zawodowe jako porady w zakresie edukacji lub
kształcenia zdrowotnego i proﬁlaktyki zdrowotnej, gimnastyka jako instruktaż, informacja edukacyjna w dziedzinie zdrowia i sprawności ﬁzycznej, informacja o rekreacji, instruktaże,
kształcenie praktyczne jako pokazy, kultura ﬁzyczna, kursy
szkoleniowe z zakresu zdrowia, kursy szkoleniowe związane
z medycyną, organizacja grup roboczych i grup badawczych
w dziedzinie medycyny, organizacja wystaw związanych
z edukacją, kulturą, medycyną, rekreacją, sportem i zdrowiem,
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organizowanie i prowadzenie seminariów w tym związanych z medycyną, organizowanie i prowadzenie sympozjów
w tym związanych z medycyną, organizowanie i prowadzenie warsztatów jako szkoleń w tym związanych z medycyną,
organizowanie obozów sportowych, organizowanie obsługa
i prowadzenie konferencji w tym związanych z medycyną,
organizowanie obsługa i prowadzenie kongresów w tym
związanych z medycyną, organizowanie obsługa i prowadzenie zjazdów w tym związanych z medycyną, organizowanie
szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, organizowanie zawodów sportowych, produkcja ﬁlmów innych niż
reklamowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, projekcja ﬁlmów do celów medycznych, prowadzenie
zajęć ﬁtness, udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów
zdrowia jako ćwiczenia ﬁzyczne, udostępnianie ośrodków
rekreacji, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, usługi edukacyjne z zakresu medycyny, usługi klubowe jako rozrywka
lub nauczanie, usługi klubów zdrowia jako ćwiczenia, usługi
klubów zdrowia jako ﬁtness, usługi klubów zdrowia i klubów
sprawności ﬁzycznej jako ﬁtness klub, usługi klubów zdrowia
i sal gimnastycznych, usługi szkoleniowe dotyczące zdrowia
zawodowego, usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie,
wydawanie publikacji medycznych, wypożyczanie sprzętu
sportowego z wyjątkiem pojazdów, 42 badania biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne, badania naukowe do celów medycznych, badania podstawowe i kliniczne
w dziedzinie nauki i medycyny oddechowej, badania w zakresie medycyny, laboratoria medyczne, medyczne badania
naukowe, 44 ambulatoryjna opieka medyczna, aromaterapia,
badania medyczne osób, badania w zakresie diagnozy stanu
zdrowia, badanie osobowości jako usługi w zakresie zdrowia
psychicznego, domy opieki, ﬁzjoterapia, ﬁzykoterapia, informacja medyczna, konsultacje medyczne, masaż, ochrona
zdrowia, opieka medyczna, opieka pielęgniarska medyczna,
opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej, opieka
zdrowotna oferowana za pośrednictwem sieci zakontraktowanych jednostek służby zdrowia, opieka zdrowotna w postaci organizacji ochrony zdrowia (HMO), opieka zdrowotna
w zakresie chiropraktyki, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, opieka zdrowotna w zakresie terapii
relaksacyjnej, opieka zdrowotna związana z akupunkturą,
opieka zdrowotna związana z hydroterapią, opieka zdrowotna związana z naturopatią, opieka zdrowotna związana
z osteopatią, organizowanie leczenia medycznego, ośrodki
zdrowia, placówki opieki pielęgniarskiej, pomoc medyczna,
poradnictwo medyczne, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, porady psychologiczne, porady w zakresie
farmakologii, prowadzenie placówek medycznych, przeprowadzanie testów psychologicznych do celów medycznych,
przeprowadzanie testów psychometrycznych do celów
medycznych, przygotowywanie proﬁlów psychologicznych
do celów medycznych, stomatologia, szpitale, terapia ciepłem medyczna, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń ﬁzycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, usługi
charytatywne mianowicie świadczenie usług medycznych,
usługi domowej opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie ochrony zdrowia, usługi doradcze w zakresie opieki
zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie pomocy medycznej
świadczone przez lekarzy i wykwaliﬁkowany personel medyczny, usługi medyczne doradztwa dietetycznego, usługi
medyczne farm zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi
klinik zdrowia, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi leczenia medycznego świadczone przez domy opieki, usługi medyczne, usługi medyczne do celów diagnostyki chorób ciała
człowieka, usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała
ludzkiego, usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia,
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usługi obrazowania medycznego, usługi sanatoriów, usługi
sauny, usługi solariów, usługi spa medycznych, usługi telemedyczne, usługi terapeutyczne, usługi udostępniania placówek medycznych, usługi w zakresie analiz medycznych,
usługi w zakresie badań medycznych mianowicie ocena
sprawności ﬁzycznej, usługi w zakresie medycyny sportowej,
usługi w zakresie oceny osobowości jako usługi w zakresie
zdrowia psychicznego, usługi w zakresie opieki zdrowotnej
w domach, usługi w zakresie prowadzenia dokumentacji
medycznej online z wyjątkiem stomatologii, usługi w zakresie przygotowywania raportów medycznych, usługi w zakresie wyszukiwania informacji medycznych, usługi w zakresie
zdrowia psychicznego, wydawanie raportów medycznych,
wypożyczanie instrumentów maszyn sprzętu i urządzeń
medycznych, zapewnianie zaplecza medycznego podczas
imprez sportowych.
(210) 469059
(220) 2017 03 20
(731) JACHIMOWICZ BŁAŻEJ, Rzeszów
(540) vegus
(510), (511) 29 ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku],
alginiany do celów kulinarnych, aloes spożywczy, anchois,
nieżywe, bekon, białka jajek, białko do celów kulinarnych,
bita śmietana, bulgogi (koreańskie danie z wołowiny), preparaty do produkcji bulionu, cebula konserwowana, chipsy
owocowe, chipsy ziemniaczane, czipsy o niskiej zawartości
tłuszczu, czosnek konserwowy, daktyle, drób, nieżywy, dziczyzna, dżem imbirowy, dżemy, ekstrakty alg do celów spożywczych, ekstrakty mięsne, enzymy mlekowe do celów
spożywczych, escamoles [jadalne larwy mrówek, przygotowane], falafel, fasolka konserwowa, ﬁlety rybne, ﬂaki, frankfurterki, galaretki, galaretki owocowe, galarety mięsne, galbi
[danie z grillowanego mięsa], groszek konserwowy, grzyby
konserwowane, guacamole [pasta z awokado], homary, nieżywe, hot dogi w cieście kukurydzianym, hummus [pasta
z ciecierzycy], ikra rybia przetworzona, jadalne gniazda ptaków, jadalne owady, nieżywe, jagody, konserwowane, jaja,
jaja ślimacze jadalne, jaja w proszku, jogurt, kapusta kwaszona, karczochy konserwowe, kaszanka, kawior, keﬁr [napój
mleczny], kiełbaski do hotdogów, kiełbaski w cieście, kiszone
warzywa [kimchi], klej rybi spożywczy, koktajle jajeczne bezalkoholowe, koktajle mleczne, kompozycje owoców przetworzonych, koncentraty rosołowe, konserwowane ryby,
konserwowane warzywa, konserwy rybne, korniszony, krążki
z cebuli, krem na bazie masła, krewetki [nieżywe], krewetki
różowe [nieżywe], krokiety, kukurydza cukrowa, przetworzona, kwaśna śmietana, langusty, nieżywe, lecytyna do celów
kulinarnych, lioﬁlizowane mięso, lioﬁlizowane warzywa, łosoś, nieżywy, łój spożywczy, małże (mięczaki) nieżywe, małże
[nieżywe], margaryna, marmolada, masło, masło arachidowe,
masło kakaowe, masło kokosowe [olej kokosowy], miąższ
owoców, mięso i wędliny, mięso konserwowane, mięso lioﬁlizowane, mięso solone, migdały mielone, mleczne produkty, mleko, mleko albuminowe, mleko kokosowe, mleko kokosowe do celów kulinarnych, mleko migdałowe, mleko migdałowe do celów kulinarnych, mleko owsiane, mleko ryżowe,
mleko ryżowe do celów kulinarnych, mleko sfermentowane,
mleko skondensowane, mleko sojowe, mleko w proszku,
mleko z orzeszków ziemnych, mleko z orzeszków ziemnych
do celów kulinarnych, mrożone owoce, napoje mleczne
z przewagą mleka, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka
orzechowego, nasiona słonecznika przetworzone, nasiona,
przetworzone, nieżywe małże, olej i tłuszcz kokosowy [do
celów spożywczych], olej kostny, jadalny, olej kukurydziany
spożywczy, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny,
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olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej sojowy spożywczy, olej z oliwek jadalny, olej z orzecha palmowego
do żywności, olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych,
oleje spożywcze, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwki konserwowane, opiekane wodorosty, orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy preparowane, orzechy ziemne przetworzone,
osłonki kiełbas, naturalne lub sztuczne, ostrygi, nieżywe,
owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce w puszkach, pasta z bakłażana, pasta z cukinii, pasta z oberżyny, pasty
do kromek zawierające tłuszcz, pasty na bazie orzechów,
pasztet z wątróbki, pektyna do celów kulinarnych, pierożki
na bazie ziemniaków, pikle, placki ziemniaczane, płatki ziemniaczane, poczwarki jedwabnika do spożycia przez ludzi,
podpuszczka, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, produkty serowarskie, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy,
przeciery rybne, przeciery warzywne, przekąski na bazie
owoców, przetwory do zup jarzynowych, pyłki kwiatowe
jako żywność, raki, nieżywe, riażenka [prażone zsiadłe mleko], rodzynki, ryby, ryby solone, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sardynki, nieżywe, serwatka, skorupiaki, nieżywe,
skórki owocowe, smalec, soczewica konserwowana, soja
konserwowana spożywcza, sok cytrynowy do celów kulinarnych, sok pomidorowy do gotowania, soki roślinne do gotowania, sos żurawinowy [kompot], spożywczy olej kokosowy,
spożywczy olej kukurydziany, spożywczy olej sezamowy,
strzykwy nieżywe, substytuty mleka, surowce do produkcji
tłuszczy jadalnych, szpik kostny zwierzęcy jadalny, szynka,
śledzie, nieżywe, śmietana [produkty mleczarskie], śmietana
na bazie warzyw, tahini [pasta z ziarna sezamowego], tłuszcze jadalne, tofu, truﬂe konserwowane, tuńczyk, nieżywy,
warzywa gotowane, warzywa lioﬁlizowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach, wątroba, wieprzowina, wiórki kokosowe, wywar, bulion, yakitori, zsiadłe mleko, zupy, składniki
do sporządzania zup, żelatyna, żółtka jajek, żywność przygotowywana z ryb, 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty jako preparaty do żywności, aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, aromaty spożywcze inne niż olejki
eteryczne, baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), batony zbożowe, bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], preparaty usztywniające do bitej śmietany, bloki lodu, budyń
ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, burrito, chałwa,
cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], chleb, chleb
bezdrożdżowy, chow-chow [przyprawa], chutney [ostry, gęsty sos], ciasto [masa do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki,
ciasto na wypieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy,
cukierki miętowe, curry [przyprawa], cykoria [substytut kawy],
cynamon [przyprawa], czekolada, czekolada pitna, czosnek
mielony [przyprawa], dania lioﬁlizowane, których głównym
składnikiem jest makaron, dania lioﬁlizowane, których głównym składnikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze do ciast, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe
do napojów, inne niż olejki eteryczne, drożdże, dulce de leche [kajmak], enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gałka
muszkatołowa, gimbap [koreańskie danie z ryżu], glazury
do szynki, glukoza do celów kulinarnych, gluten jako artykuł
spożywczy, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, goździki [przyprawa], guma do żucia, herbata, herbata mrożona,
herbatniki petit-beurre, imbir [przyprawa], jadalny papier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi
nadziewane), jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki, kanapki z parówką [hot dog], kapary, karmelki [cukierki], kasza kukurydziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa,
kawa nienaturalna, kawa niepalona, keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kostki lodu, krakersy, ku-
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kurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [kasza], kwiaty i liście jako substytuty
herbaty, lioﬁlizowane dania, których głównym składnikiem
jest makaron, lioﬁlizowane dania, których głównym składnikiem jest ryż, lody, lód naturalny lub sztuczny, lód w blokach,
lukier do ciast, lukier lustrzany [polewa lustrzana], lukrecja
[cukiernictwo], majonez, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki [wyroby cukiernicze], makarony, maltoza, marcepan,
marynaty, mąka, mąka gorczycowa, mąka jęczmienna, mąka
kukurydziana, mąka orzechowa, mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mieszanki ciasta do okonomiyaki
[japońskich wytrawnych naleśników ], mięsne sosy, mięso
zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych, miód,
mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musztarda, naleśniki, napary, inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe
z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, ocet, ocet piwny, okonomiyaki [japońskie wytrawne naleśniki], onigiri [kulki ryżowe],
orzechy w czekoladzie, owies łuskany, owocowe galaretki
[słodycze], pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], papier
jadalny, papka ryżowa do celów kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta migdałowa, pasta z soi [przyprawy], pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pasztet w cieście
(pâté en croûte), pesto [sos], piccalilli [marynowane warzywa
w pikantnym sosie musztardowym], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], pieprz, piernik, pierożki na bazie mąki,
pierożki ravioli, pizza, placki, płatki kukurydziane, pomadki
[cukierki], potrawy lioﬁlizowane, których głównym składnikiem jest makaron, potrawy lioﬁlizowane, których głównym
składnikiem jest ryż, pralinki, preparaty do zmiękczania mięsa
do użytku domowego, preparaty roślinne zastępujące kawę,
produkty spożywcze na bazie owsa, produkty wiążące
do kiełbas, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie
zbóż, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), ptifurki [ciasteczka], puddingi, quiche, ramen (japońskie danie na bazie makaronu),mączka z rośliny strączkowych, ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, siemię lniane
do celów kulinarnych [przyprawa], siemię lniane do użytku
kulinarnego [przyprawa], skrobia do celów spożywczych,
słodziki naturalne, słód do celów spożywczych, soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do pieczenia], sojowa mąka, sorbety [lody], sos sojowy, sosy [przyprawy], sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól
do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól selerowa,
spaghetti, suchary, sushi, syrop z agawy [słodzik naturalny],
syropy i melasa, szafran [przyprawa], środki wiążące do lodów spożywczych, tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie
meksykańskie], tapioka, tarty (z owocami), tortille, waﬂe ryżowe, wanilia [aromat], wanilina [aldehyd, substytut wanilii],
wareniki [pierogi z nadzieniem], woda morska do gotowania,
wodorowinian potasowy do celów kulinarnych, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych
choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zboża, ziarna sezamu [przyprawy],
ziele angielskie, zioła do celów spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy], 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary],
biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy opieki dla
osób w podeszłym wieku, domy turystyczne, hotele dla
zwierząt, kafeterie [bufety], motele, obsługa gastronomiczna
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z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, rzeźbienie w jedzeniu,
stołówki, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi recepcyjne
dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracji washoku, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie obozów
wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajem budynków przenośnych, wynajem urządzeń oświetleniowych, wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wypożyczanie dozowników wody pitnej, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów, wypożyczanie urządzeń
do gotowania, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, żłobki dla dzieci.
(210) 469060
(220) 2017 03 20
(731) KOŁODZIEJCZYK MARIUSZ, Końskie
(540) FOL-PACK

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 opakowania, opakowania z tworzyw sztucznych i papieru, opakowania foliowe, 42 projektowanie opakowań, projektowanie wzornictwa przemysłowego.
(210)
(731)

469066
(220) 2017 03 20
FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) 4MOVE KEEP MOVING
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje musujące,
nektary owocowe, soki owocowe, soki warzywne, sorbety
(napoje), syropy do napojów, woda gazowana, woda stołowa, woda mineralna, napoje chłodzące, energetyzujące,
izotoniczne, preparaty do produkcji wody gazowanej, produkty w proszku do wytwarzania napojów energetycznych,
wzmacniających i innych, pastylki do napojów musujących,
wody smakowe i witaminizowane, piwo.
(210)
(731)

469068
(220) 2017 03 20
SKOWRON SŁAWOMIR, LIS-SKOWRON AGATA
AL.CAPONE SPÓŁKA CYWILNA, Pleśna
(540) AL.CAPONE ALEJA CAPONE

(531) 09.07.01, 09.07.09, 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy
i inne preparaty do produkcji napojów, napoje orzeźwiające,
napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, napoje energetyczne, napoje witaminizowane, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące zawierające kofeinę.
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(210)
(731)

469070
(220) 2017 03 20
SKOWRON SŁAWOMIR, LIS-SKOWRON AGATA
AL.CAPONE SPÓŁKA CYWILNA, Pleśna
(540) AL.CAPONE

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy
i inne preparaty do produkcji napojów, napoje orzeźwiające,
napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, napoje witaminizowane, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące
zawierające kofeinę, 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej: napojów alkoholowych i piwa, napojów bezalkoholowych, żywności, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, usługi w zakresie
aranżacji wystaw sklepów detalicznych, zarządzanie biznesowe dla sklepów, usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: słodyczy, owoców,
środków spożywczych.
(210) 469079
(220) 2017 03 20
(731) KOTARBA KRZYSZTOF PARTEC, Wrocław
(540) TOPFORM 2000
(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe, szalunki
do betonu metalowe, kosze metalowe, kosze szalunkowe
metalowe, płyty budowlane metalowe, zbrojenie metalowe
do betonu, siatki metalowe, belki i listwy metalowe, kątowniki i inne kształtowniki metalowe, proﬁle metalowe dla budownictwa, pręty metalowe, metalowe dystanse i podkładki
dla budownictwa, taśmy metalowe.
(210)
(731)

469091
(220) 2017 03 20
KOŁOMYJSKA INGA KIKO BUSINESS SOLUTIONS,
Warszawa
(540) COMDENT

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania, ekspertyzy i badania w zakresie biznesu, zarządzania, personelu, 41 edukacja,
nauczanie i kształcenie, organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, seminariów, konferencji, kongresów, publikowanie książek, czasopism, materiałów i ﬁlmów edukacyjnych,
publikowanie on-line elektronicznych materiałów, książek,
czasopism, 42 projektowanie, rozwój i wdrażanie programów oraz systemów komputerowych.
(210)
(731)

469095
(220) 2017 03 20
PV PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PV PROJEKT
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(531) 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, działalność marketingowa, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, prace biurowe, analiza marketingowa nieruchomości, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie mieszkaniami, 36 administrowanie
nieruchomościami, doradztwo w zakresie zakupu nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, dostarczanie nieruchomości 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
nieruchomości, usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości,
usługi zarządzania nieruchomościami, wycena i zarządzanie
nieruchomościami, ocena i wycena nieruchomości, oszacowania majątku nieruchomego, organizowanie umów najmu
i dzierżawy nieruchomości, 37 budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa bloków mieszkalnych, budowa
części budynków, budowa budynków na zamówienie, budowa nieruchomości, budowa utwardzanych miejsc parkingowych, doradztwo inżynieryjne (budownictwo), informacja
budowlana, konserwacja i naprawa budynków, konstruowanie budynków mieszkalnych i handlowych, konsultacje budowlane, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, malowanie i prace dekoratorskie w budynkach, malowanie powierzchni budynków, montaż konstrukcji budynków, nadzór
budowlany, naprawa budynków, przygotowywanie terenu
pod budowę, odnawianie i renowacja budynków, prace budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, remont nieruchomości, rozbiórka budynków, rozbiórka konstrukcji, stawianie
fundamentów, stawianie domów z prefabrykatów, stawianie
ogrodzeń zabezpieczających, stawianie szyldów, udzielanie
informacji związanych ze wznoszeniem budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi
doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi
doradztwa budowlanego, usługi w zakresie wypożyczania
narzędzi i sprzętu budowlanego, usługi zarządzania budową,
wzmacnianie gruntu, wyrównywanie terenu budowy, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, zagospodarowywanie
gruntu pod zabudowę, zapobieganie osiadaniu budynków
i poprawki w tym zakresie, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie projektem budowy,
42 kontrola kosztów budowy, oględziny nieruchomości, planowanie budowy nieruchomości, usługi projektowe dotyczące 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)
(731)

469114
(220) 2017 03 20
KRAJEWSKI MACIEJ FIRMA OPTYCZNA OPTIMA,
Poznań
(540) Fabryka Optyka

Nr ZT19/2017

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

43

(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 16.03.13
(510), (511) 9 okulary, okulary przeciwsłoneczne, oprawki,
etui i łańcuszki do okularów, soczewki korekcyjne, soczewki
kontaktowe i pojemniki na nie, szkła, soczewki optyczne oraz
urządzenia i przyrządy optyczne, okulary ochronne, okulary
sportowe, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa, sprzedaż detaliczna i hurtowa świadczona on-line okularów, okularów
przeciwsłonecznych, oprawek, etui i łańcuszków do okularów, soczewek korekcyjnych, kontaktowych pojemników, soczewek optycznych oraz urządzeń i przyrządów optycznych,
prezentowanie produktów optycznych w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, 44 usługi optyczne, usługi badania
wzroku.

projektowania wystroju wnętrz biurowych, usługi w zakresie
projektowania wystroju wnętrz domowych, projektowanie
dekoracji wnętrz, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, usługi architektury wnętrz, udostępnianie strony
internetowej z informacjami w dziedzinie aranżacji wnętrz,
usługi informacyjne dotyczące harmonizacji kolorów, farb
i wyposażenia do celów projektowania wnętrz, usługi informacyjne dotyczące łączenia kolorów, farb i wyposażenia
do celów projektowania wnętrz, usługi w zakresie projektowania wnętrz oraz usługi informacyjne i doradcze w tym zakresie, projektowanie wystaw, wnętrz, projektowanie architektoniczne, usługi w zakresie graﬁki, stylizacja [wzornictwo
przemysłowe].

(210)
(731)

(210)
(731)

469134
(220) 2017 03 20
JUMPART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) SALTOS

469170
(220) 2017 03 21
PROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CARDIO MIKSTURA OLEI DBA O SERCE POMAGA
OBNIŻYĆ CHOLESTEROL ŹRÓDŁO OMEGA-3
OMEGA-6

(531) 26.05.01, 26.05.14, 27.05.01, 02.01.08, 02.01.16, 02.01.23
(510), (511) 41 udostępnianie obiektów i sprzętu do rekreacji i sportu, usługi parków rekreacyjnych i sportowych, zajęcia sportowe i rekreacyjne, imprezy sportowe i rekreacyjne,
organizowanie i przeprowadzenie imprez w celach rozrywkowych, usługi edukacyjne w zakresie sprawności ﬁzycznej,
edukacja sportowa.
(210)
(731)

469155
(220) 2017 03 21
GRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE SPÓŁKA
AKCYJNA, Wełecz
(540) GRUPA psb METALE

(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia sklepów,
sprzedaży detalicznej, hurtowej i za pośrednictwem Internetu z materiałami budowlanymi metalowymi oraz wyrobami
i półwyrobami stalowymi.
(210) 469156
(220) 2017 03 21
(731) RADECKI KRZYSZTOF RAD-POL, Piecki
(540) Bianco Nero
(510), (511) 19 drzwi niemetalowe, drzwi pancerne niemetalowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe, płyty drzwiowe niemetalowe, 35 projektowanie reklam oraz ich wykonywanie,
37 konsultacje budowlane, usługi w zakresie malowania i dekorowania budynków, renowacja dzieł architektonicznych,
usługi doradcze w zakresie projektów obróbki powierzchni,
usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa,
konserwacja mebli, renowacja mebli, 42 doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, doradztwo
w zakresie dekoracji wnętrz, usługi konsultacyjne w zakresie
projektowania wnętrz, profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania wnętrz, planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, projektowanie wnętrz komercyjnych,
projektowanie wystroju wnętrz sklepów, usługi w zakresie

(531) 02.09.01, 08.07.25, 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 dietetyczna żywność i substancje do celów
leczniczych, suplementy diety dla ludzi, 29 oleje jadalne,
35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i online dotyczące
dietetycznej żywności i substancji do celów leczniczych, suplementów diety dla ludzi, olei jadalnych.
(210) 469185
(220) 2017 03 21
(731) JURASZEK PAWEŁ, Żywiec
(540) Archivdel Centrum Utylizacji Dokumentów

(531) 20.05.24, 27.05.01, 29.01.13, 20.01.17
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji franczyzy,
40 niszczenie dokumentów, spalanie dokumentów.
(210) 469190
(220) 2017 03 21
(731) GODAN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Pierwszy do zabawy

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 21 balony szklane jako pojemniki, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, talerze jednorazowego użytku,
talerze papierowe, słomki do picia, 25 czapki jako nakrycia
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głowy, daszki do czapek, kapelusze papierowe jako odzież,
nakrycia głowy, odzież, odzież papierowa, opaski na głowę,
pelerynki, 28 balony, konfetti, maski zabawkowe.

Nr ZT19/2017

(210)
(731)

469216
(220) 2017 03 22
AFTSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BREMSTÄRKE

(210) 469197
(220) 2017 03 21
(731) SOLAR-ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) SE Solar-Energy

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.05.02, 26.05.04
(510), (511) 9 panele słoneczne do wytwarzania energii
elektrycznej, komórki fotowoltaiczne, kolektory elektryczne,
baterie elektryczne, baterie słoneczne, instalacje elektryczne,
instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami
przemysłowymi, kondensatory, przetworniki elektryczne,
pulpity rozdzielcze [elektryczność], szafy rozdzielcze [elektryczność], tablice rozdzielcze [elektryczność], urządzenia
monitorujące, elektryczne, 35 audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania w zakresie biznesu, doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradco
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie
informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla
osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób
trzecich, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania
ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi ﬁnansowania, usługi w zakresie
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla
innych przedsiębiorstw], usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw.
(210) 469214
(220) 2017 03 22
(731) ŁĘKARSKI ROBERT, Chylice-Kolonia
(540) Bauherr PROFESSIONAL BAUCHEMIE

(531) 19.11.25, 19.03.25, 19.13.21, 27.05.01
(510), (511) 1 impregnat do betonu, impregnat do gipsu,
8 wyciskacz do mas spoinujących, fugownica murarska,
19 płytki i płyty z betonu i gipsu, zaprawy cementowe dekoracyjne, fugi.
(210) 469215
(220) 2017 03 22
(731) FRESENIUS KABI AG, Bad Homburg, DE
(540) INTESTAMIN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, mianowicie preparaty do podawania przez zgłębnik i do podawania doustnego, substancje dietetyczne do celów medycznych, produkty
do żywienia enteralnego.

(531) 26.04.03, 26.04.06, 26.04.09, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 zestawy naprawcze do zacisków hamulcowych dla samochodów ciężarowych, klocki hamulcowe
do samochodów ciężarowych.
(210)
(731)

469226
(220) 2017 03 22
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU,
Poznań
(540) IP_PULS

(531) 26.13.25, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do zarządzania własnością intelektualną w centrach transferu technologii, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, kojarzenie stron transakcji gospodarczych za pośrednictwem
serwisu internetowego, usługi w zakresie strategii biznesowych, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich,
dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem Internetu, organizowanie prezentacji własności intelektualnej na potrzeby transakcji biznesowych, konsultacje w zakresie wycen biznesowych, rozpowszechnianie informacji biznesowych, tworzenie i przeprowadzanie ankiet i badań rynku, opracowanie statystyk oraz
zestawień, 41 edukacja, rozrywka i sport, tłumaczenia, usługi
wydawnicze i reporterskie, nauczanie i szkolenia, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, produkcja nagrań
audio i video oraz usługi fotograﬁczne, sport i ﬁtness, usługi
biblioteczne, biura rezerwacji biletów koncertowych, centra
rozrywki, degustacje win [usługi rozrywkowe], didżeje
na przyjęcia i imprezy specjalne, doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, doradztwo w zakresie planowania przyjęć, dostarczanie informacji dotyczących książek,
dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, dystrybucja ﬁlmów, dziecińce zwierzęce, elektroniczne usługi biblioteczne mające na celu dostarczanie informacji elektronicznych (w tym informacji archiwalnych) w formie tekstów, informacji audio i/lub wideo, fankluby, fotoreportaże, goszczenie lig fantasy sports, imprezy kulturalne, imprezy taneczne,
obsługa salonów gier [sale], obsługa ogrodów botanicznych,
obsługa ogrodów zoologicznych, obsługa kompleksów
ze zjeżdżalniami wodnymi, obozy letnie [rozrywka i edukacja], nauczanie indywidualne, malowanie portretów, kina,
komponowanie muzyki dla osób trzecich, koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji,
koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, kabarety i dyskoteki, kabarety, informacja o rekreacji, informacje dotyczące
działalności kulturalnej, informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z komputerowej bazy danych lub, Internetu, organizowanie festiwali związanych z muzyką jazzową,
organizowanie festynów w celach rozrywkowych, organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, organizowanie festiwali w celach kulturalnych, organizowanie festiwali, organizowanie
fanklubów, organizowanie ceremonii wręczania nagród, organizacja widowisk, organizowanie balów, organizacja webi-
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nariów, organizacja przyjęć, organizacja rezerwacji biletów
na spektakle i na inne imprezy rozrywkowe, organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, oceanaria [rekreacja], ogrody
udostępniane publicznie, odgrywanie roli clowna, organizacja i prowadzenie balów, organizacja imprez kulturalnych
i artystycznych, organizacja konkursów muzycznych, organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki przez telefon, organizowanie konkursów, organizowanie kongresów i konferencji
w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie imprez
w celach kulturalnych, organizowanie imprez tanecznych,
organizowanie imprez muzycznych, organizowanie imprez
rekreacyjnych, organizowanie gal, organizowanie uroczystości, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie
widowisk historycznych w plenerze, organizowanie rozrywki
wizualnej, organizowanie rozrywki, organizowanie produkcji
teatralnych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie pokazów lotniczych, organizowanie pokazów psów,
organizowanie pokazów tanecznych, organizowanie pokazów w celach rozrywkowych, organizowanie pokazów łyżwiarskich na żywo dla publiczności, organizowanie prezentacji do celów kulturalnych, organizowanie prezentacji w celach rozrywkowych, pokazy rodeo, pokazy konne, pokazy
laserów [rozrywka], pokazy baletowe, pokazy ﬁlmów kinowych, planowanie widowisk, pisanie piosenek, organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych, organizowanie widowisk w celach rozrywkowych, produkcja programów dokumentalnych, produkcja pokazów łyżwiarstwa, produkcja kabaretów, prezentacja recitali, prezentacja ﬁlmów, pokazy
zwierząt, pokazy sztucznych ogni, pokazy tańca mężczyzn,
pokazy tańca na żywo, pokazy uprzednio nagranych programów rozrywkowych, przedszkola, przedstawienia teatralne,
przedstawienie operowe, przedstawienia objazdowe stanowiące usługi rozrywkowe, przedstawienia cyrkowe, przedstawienia muzyczne, przedstawienia baletowe, prowadzenie
muzeów, produkcja widowisk,produkcja sztuk, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych na żywo, produkcja programów telewizyjnych na żywo do celów edukacyjnych, produkcja programów telewizyjnych na żywo w celach rozrywkowych, produkcja przedstawień muzycznych, produkcja przedstawień
na żywo, produkcja przedstawień teatralnych, reżyserowanie
lub wystawianie sztuk, rezerwowanie miejsc na pokazy, rezerwacje koncertów, radiowe programy rozrywkowe, realizacja imprez rozrywkowych na żywo, przygotowywanie napisów do ﬁlmów, przesłuchania do teleturniejów telewizyjnych, przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach rozrywkowych, przygotowywania programów dokumentalnych do emisji, przygotowywanie
efektów specjalnych w celach rozrywkowych, rozrywka
w postaci koncertów, rozrywka w postaci festiwalu etnicznego, rozrywka w postaci gier w koszykówkę, rozrywka teatralna, rozrywka ﬁlmowa, rozrywka interaktywna, rozrywka interaktywna online, reżyserowanie sztuk, rozrywka (informacja
o -), rozrywka z udziałem muzyki, teleturnieje śpiew chórów
gospel, studia tańca, studia ﬁlmowe, udostępnianie muzyki
cyfrowej z Internetu, udostępnianie muzyki cyfrowej z internetowych stron MP3, udostępnianie klubowych obiektów
i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie informacji dotyczących ﬁlmów, udostępnianie bajek dla dzieci przez telefon,
udostępnianie programów teatralnych, udostępnianie obiektów i sprzętu teatralnego, udostępnianie obiektów i sprzętu
kinowego, udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego,
udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, udostępnianie obiektów i sprzętu do tańca, udostępnianie obiektów i sprzętu do karaoke, udzielanie informacji w dziedzinie
muzyki, udzielanie informacji dotyczących rozrywki, udostępnianie terenów rekreacyjnych, usługi galerii sztuki, usługi
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festiwali muzycznych, usługi orkiestry, usługi mistrzów ceremonii, usługi koncertów śpiewu, usługi kas biletowych, usługi rekreacyjne dla osób starszych, usługi placów zabaw, usługi planetarium, usługi rozrywkowe świadczone przez hotele,
usługi rozrywkowe dla dzieci, usługi rozrywkowe, wystawianie zwierząt, wystawianie spektakli rewiowych, wystawianie
spektakli teatralnych, występy muzyczne i piosenkarskie, wypożyczanie zabawek, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu do gier elektronicznych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, zajęcia sportowe i kulturalne, zapewnianie zajęć rekreacyjnych, transkrypcja w alfabecie braille’a, tłumaczenie języka migowego,
tłumaczenie w alfabecie braille’a, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych, świadczenie usług w zakresie tłumaczeń, edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, konsultacje edytorskie, korekta rękopisów, muzyczne usługi wydawnicze, pisanie i publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, pisanie scenariuszy, publikacja
czasopism, publikacja drukowanych książek telefonicznych,
publikacja i redagowanie książek, publikacja i redagowanie
materiałów drukowanych, publikacja i wydawanie prac naukowych związanych z technologią medyczną, publikacja
kalendarzy, publikacja multimedialna materiałów drukowanych, publikowanie książek, publikowanie elektroniczne, publikowanie dokumentów, publikowanie, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie magazynów konsumenckich, publikowanie literatury instruktażowej, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie
książek edukacyjnych, redagowanie tekstów pisanych, publikowanie ulotek, publikowanie tekstów medycznych, publikowanie tekstów muzycznych, publikowanie tekstów w postaci płyt, CD-ROM, publikowanie tekstów, publikowanie recenzji, publikowanie podręczników, usługi kaligraﬁi, usługi
pisania blogów, usługi pisania tekstów, udostępnianie publikacji on-line, transkrypcja muzyki na rzecz osób trzecich, wydawanie gazet, wydawanie katalogów, wydawanie prospektów, wydawanie audiobooków, usługi wydawnicze, usługi
reporterskie, wypożyczanie gazet i czasopism, wypożyczanie czasopism, wydawanie publikacji medycznych, wydawanie przewodników turystycznych, 45 ochrona własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej i praw
autorskich, doradztwo dotyczące własności intelektualnej,
usługi doradcze z zakresu własności intelektualnej dla wynalazców, usługi nadzoru nad własnością intelektualną, usługi
doradcze w zakresie własności intelektualnej dla uczelni oraz
instytucji badawczych, zarządzanie własnością przemysłową, intelektualną i prawami autorskimi, doradztwo prawne.
(210)
(731)

469231
(220) 2017 03 22
HANDSONCODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) Handsontable

(531) 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie gier, oprogramowanie sprzętowe, aplikacje internetowe i do urządzeń mobilnych.
(210)
(731)

469244
(220) 2017 03 22
ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
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(540) LOFLOX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi, mianowicie antybiotyki.
(210)
(731)

469245
(220) 2017 03 22
CZAJKA DANIEL, JOPEK SŁAWOMIR AKUMAR
SPÓŁKA CYWILNA, Swarzędz
(540) PIONEER MAINTENANCE FREE BATTERY SILVER
PREMIUM

(531) 01.01.01, 01.01.05, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 akumulatory elektryczne, akumulatory elektryczne do pojazdów, amperomierze, celki do baterii, baterie anodowe, baterie do latarek kieszonkowych, baterie
do oświetlania, baterie elektryczne, baterie elektryczne
do pojazdów, baterie galwaniczne, baterie słoneczne, gęstościomierze, kable rozruchowe do silników, kwasomierze [areometry], kwasomierze do akumulatorów, prostowniki prądu,
urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, urządzenia do ładowania baterii, woltomierze.
(210) 469255
(220) 2017 03 22
(731) FUNDACJA DOM ZOŚKI, Piaseczno
(540) Z DOM ZOŚKI

(531) 07.01.19, 07.03.11, 27.05.01
(510), (511) 35 prowadzenie usług w zakresie: agencji reklamowych, badań opinii publicznej, oferowanie w mediach
produktów dla handlu detalicznego, doradztwo w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, informacja o działalności gospodarczej, fotokopiowanie, agencje informacji
handlowej, impresariat w działalności artystycznej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom, marketing,
pokazy towarów, powielanie dokumentów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, agencje public relations, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowych, reklamy prasowe,
radiowe i telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, 36 prowadzenie usług w zakresie: wycena
majątku nieruchomego, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, zarządzanie majątkiem nieruchomym,
wynajmowanie mieszkań, administrowanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, wyceny nieruchomości,
organizacja zbiórek, usługi powiernicze, wycena dzieł sztuki,
wycena antyków, wycena nieruchomości, zarządzanie ﬁnansami, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 41 prowadzenie
usług w zakresie: edukacja, doradztwo zawodowe w zakresie
edukacji lub kształcenia, organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, usług związanych z organizacją
imprez tanecznych dla rozpowszechniania muzyki w klimacie muzyki klubowej, hitów listy światowych i krajowych
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przebojów, polskich hitów, kultowych przebojów, organizowania i prowadzenia koncertów, nauczania tańców, realizacja spektakli muzyczno-rozrywkowych, organizowania
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, rozrywki radiowej,
telewizyjnych programów rozrywkowych, montażu programów radiowych lub telewizyjnych, produkcja przedstawień teatralnych, realizacja spektakli, wystawianie spektakli
na żywo, produkcji tematycznych lub specjalistycznych słuchowisk lub widowisk, usługi studia nagrań, fotoreportaży,
obsługa konferencji i kongresów, informacji o imprezach rozrywkowych i rekreacji, publikowania książek, publikowanie
tekstów innych niż reklamowe, usługi reporterskie, pisania
scenariuszy, mikro-wydawnictw, wypożyczania nagrań wideo i dźwiękowych, informacja o wypoczynku.
(210) 469257
(220) 2017 03 22
(731) OSIŃSKI KRZYSZTOF, Klaudyn
(540) COLEO

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 25 obuwie damskie.
(210)
(731)

469258
(220) 2017 03 22
NEOTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bielsko-Biała
(540) revispace
(510), (511) 1 kleje do wykorzystania w budownictwie, produkty chemiczne dla budownictwa, chemia budowlana,
mianowicie preparaty, środki i składniki chemiczne dla budownictwa, 17 materiały izolacyjne, ognioochronne, wypełniające, uszczelniające, termoizolacyjne naturalne, syntetyczne i półprzetworzone, materiały do dociepleń, izolacji wodnych i dźwiękowych, materiały izolacyjne ze styropianu dla
budownictwa, zaprawy izolacyjne, 19 materiały budowlane
niemetalowe, niemetalowe elementy budowlane ze styropianu, styropianowe płyty i proﬁle, okładziny budowlane
ze styropianu, materiały wykończeniowe ze styropianu, zaprawy budowlane.
(210)
(731)

469259
(220) 2016 09 14
J. CHODACKI, A. MISZTAL MEDICA SPÓŁKA JAWNA,
Lubin
(540) INFU-MED

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 biologiczne preparaty do celów medycznych,
chemiczne preparaty do celów medycznych, leki, odżywcze
suplementy diety, witaminowe preparaty odżywcze, 10 medyczne aparaty i instrumenty: przyrządy do przetaczania
krwi, przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, pojemniki do aplikowania leków, igły do celów medycznych, pompy do celów medycznych, 35 promocja sprzedaży dla osób
trzecich medycznych aparatów i instrumentów: przyrządów
do przetaczania krwi i płynów infuzyjnych, pojemników
do aplikowania leków, pomp do celów medycznych, biologicznych preparatów do celów medycznych, chemicznych
preparatów do celów medycznych, leków, odżywczych suplementów diety, witaminowych preparatów odżywczych.
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(210)
(731)

469261
(220) 2016 09 14
J. CHODACKI, A. MISZTAL MEDICA SPÓŁKA JAWNA,
Lubin
(540) TRANSFU-MED

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 biologiczne preparaty do celów medycznych,
chemiczne preparaty do celów medycznych, leki, odżywcze
suplementy diety, witaminowe preparaty odżywcze, 10 medyczne aparaty i instrumenty: przyrządy do przetaczania
krwi, przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, pojemniki do aplikowania leków, igły do celów medycznych, pompy do celów medycznych, 35 promocja sprzedaży dla osób
trzecich medycznych aparatów i instrumentów: przyrządów
do przetaczania krwi i płynów infuzyjnych, pojemników
do aplikowania leków, pomp do celów medycznych, biologicznych preparatów do celów medycznych, chemicznych
preparatów do celów medycznych, leków, odżywczych suplementów diety, witaminowych preparatów odżywczych.
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szur), 36 usługi administrowania nieruchomości, doradztwo
w zakresie nieruchomości, dzierżawy nieruchomości, ﬁnansowanie nieruchomości, pośrednictwo w sprawach majątku
nieruchomego, wycena nieruchomości, wynajem pomieszczeń, zarządzanie majątkiem nieruchomym, agencje nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, 37 czyszczenie budynków od wewnątrz i od zewnątrz, 39 wynajmowanie miejsc
na parkingi, usługi związane z parkowaniem samochodów,
wynajmowanie garaży, wynajmowanie miejsc parkingowych, 41 publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi
związane z edukacją, usługi mające na celu rozrywkę, zabawę
lub rekreację, usługi związane z prezentacją dzieł sztuki lub literatury w celach kulturalno-oświatowych lub edukacyjnych,
doradztwo w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi w zakresie kultury ﬁzycznej i sportu, informacja w zakresie edukacji, oświaty, sportu i rekreacji, 45 doradztwo w sprawach
bezpieczeństwa, agencje detektywistyczne, usługi w zakresie ochrony, usługi monitoringu systemów bezpieczeństwa
i antywłamaniowych, usługi agencji ochrony nocnej.
(210)
(731)

469401
(220) 2017 03 23
TANRIKULU SUAT HUMAN CAPITAL POLAND,
Warszawa
(540) LA-PIDE

(210)
(731)

469265
(220) 2017 03 22
INELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bielsko-Biała
(540) viaon

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 komputery i oprogramowanie, 35 doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, 42 doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego.
(210) 469327
(220) 2017 03 23
(731) ARKADY WROCŁAWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) ARKADY WROCŁAWSKIE

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 książki, broszury, ulotki, foldery, kalendarze,
mapy i plany miast, gazety i czasopisma, 35 administrowanie
i zarządzanie w działalności handlowej, pomoc w prowadzeniu lub zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, wyselekcjonowanie z myślą o osobach
trzecich różnych produktów (z wyłączeniem transportu) tak,
by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupów w dobrych warunkach, badanie rynku, dystrybucja
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, bro-

(531) 27.05.01, 26.13.25, 11.01.04
(510), (511) 29 mięso i wędliny, mięso wołowe, cielęce, baranie, jagnięce, królicze, dziczyzna, drób, ryby, przetwory z tych
produktów, wędliny, kiełbasy, szynki, polędwice, bekon, ekstrakty mięsne, zupy, konserwy, konserwy mięsne, konserwy
mięsno - warzywne, dania gotowe i półprodukty na bazie
warzyw i mięsa, ﬂaki, podroby, wyroby garmażeryjne na bazie warzyw i mięsa, tłuszcze jadalne, smalec, mięso suszone,
konserwowane, mięso smażone, paczkowane, mięso świeże,
wędzone, produkty sojowe, ryby, owoce morza i mięczaki, sery, tofu, jajka, przetworzone owoce, warzywa i grzyby,
w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, sałatki gotowe,
oleje i tłuszcze, przekąski ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, 30 chleb, wyroby piekarnicze, przetworzone nasiona zbóż, skrobia i produkty z nich wytworzone, sosy, sosy
do mięsa z grilla, sosy do żywności, ketchup, majonez, remolady, musztarda, przyprawy korzenne, przyprawy, preparaty
do zmiękczania mięsa, do celów gospodarstwa domowego,
dania gotowe, gulasze i przekąski, składające się z ryżu i/lub
makaronu i/lub mąki sojowej i/lub ziaren soi i/lub wyciągów
drożdżowy i/lub zbóż i/lub produktów skrobiowych w formie konserwowanej, mrożonej, suszonej lub świeżej, marynaty, pizza, makarony, wyroby piekarnicze i produkty mączne,
przyprawy, desery, wyroby piekarnicze z nadzieniem i/lub
polewą składające się z ryb i/lub produktów rybnych i/lub
jaj i/lub sera i/lub wyrobów serowych i/lub wyrobów mlecznych i/lub warzyw i/lub owoców i/lub ziół i przypraw, kawa,
herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna,
napoje na bazie kawy, kakao, herbaty, czekolady, mąka i preparaty zbożowe, ekstrudowane produkty zbożowe, wyroby
z ryżu i kukurydzy oraz z ich mieszanek, wyroby z ryżu i kukurydzy oraz z ich mieszanek z dodatkiem kakao, witamin,
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czekolady, orzechów, miodu, przypraw, płatki zbożowe śniadaniowe, makarony, wyroby cukiernicze i piekarnicze, chleb,
ciasta, waﬂe, słodycze, słodycze mrożone i schładzane, czekolada, wyroby czekoladowe, cukierki, lody, guma do żucia,
miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda,
ocet, sosy (przyprawowe), przyprawy, lód, 43 restauracje,
bary, kawiarnie, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(210)
(731)

469504
(220) 2017 03 27
MONDEX ANNA I JERZY AFFEK SPÓŁKA JAWNA,
Olsztyn
(540) M MONDEX Since 1986
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(540) cookies ﬁt&free bez dodatku cukrów

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż,
tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód: biszkopty, cukierki, ciastka ryżowe,
herbatniki, herbatniki przekładane kremem (markizy), herbatniki Petit-Beurre, piernik, ciastka, waﬂe, krakersy, słodycze
bez cukru, słodycze bez dodatku cukrów, ptifurki [ciasteczka], słodycze, suchary, wyroby cukiernicze, żywność na bazie
mąki, owoce w polewie czekoladowej.
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.22, 27.07.13
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sklepu, sklepu internetowego, sklepu wysyłkowego i hurtowni wielobranżowej
w zakresie sprzedaży następujących towarów: sprzęt gospodarstwa domowego w tym: naczynia, naczynia żaroodporne, naczynia do zapiekania, naczynia do gotowania, naczynia ze szkła, naczynia do kuchenek mikrofalowych, naczynia
obiadowe z porcelany, miednice, kubki, szklanki, szklaneczki,
kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, ﬁliżanki i kubki,
talerze, zastawy stołowe, doniczki, koszyki piknikowe z naczyniami, łyżki, widelce, noże, łyżki do lodów, maty pod naczynia, podstawki stołowe pod naczynia, patelnie, patelnie
typu wok, patelnie do smażenia naleśników, patelnie grillowe
wykonane z kamieni szlachetnych, czajniki nieelektryczne,
czajniki elektryczne, czajniki z gwizdkiem, czajniki do herbaty, garnki i rondle kuchenne, garnki ciśnieniowe, garnki ceramiczne, podstawki pod garnki, talerze, talerze pamiątkowe,
talerze dekoracyjne, otwieracze do butelek, ﬁgurki szklane,
ﬁgurki ceramiczne, ﬁgurki z porcelany, statuetki, pojemniki
kuchenne, ﬁolki szklane, pojemniki na kwiaty, deski do krojenia, pojemniki na chleb, pojemniki na lód, tace, półmiski,
dzbanki, słoiki, cukiernice, świeczniki, wazony, zastawy stołowe, tekstylia w tym: obrusy, ceraty, pościel, koce, ręczniki,
narzuty na łóżka, prześcieradła, kołdry, poszwy na kołdry, poszwy na poduszki, ścierki, fartuchy, rękawice, zasłony, odzież,
obuwie, nakrycia głowy, wyroby pończosznicze, ubrania
sportowe, torby, torebki, walizy, torby na sprzęt sportowy,
paski, krawaty, odzież ze skóry i imitacji skóry, portfele portmonetki, parasolki, kosmetyki, wyroby perfumeryjne, środki
do prania i czyszczenia, chemia gospodarcza, meble, meble
ogrodowe, meble biurowe, meble łazienkowe, artykuły wyposażenia wnętrz w tym: lampy, abażury, ramki, latarnie, lampiony, świeczniki, świece, zawieszki, sztuczne kwiaty, kominki
na olejki, lustra, obrazy, skarbonki, pudełka, skrzynie, zegary,
wyroby papiernicze, serwety i serwetki papierowe, obrusy papierowe, kartki okolicznościowe, reprodukcje, plakaty,
torby na prezenty, biżuteria, zegarki, biżuteria z metali szlachetnych, zastawy stołowe i sztućce z metali szlachetnych,
materiały piśmienne, pióra, długopisy, ołówki, kredki farby
materiały dla artystów.
(210)
(731)

469513
(220) 2017 03 27
SPÓŁDZIELNIA PRACY CUKRY NYSKIE, Nysa

469518
(220) 2017 03 27
POWERSLIDE CHALLENGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) QUALITIUM Team

(531)

26.04.01, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 26.11.03, 26.11.08,
26.11.10, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
37 konserwacja i naprawa pojazdów silnikowych, usługi stacji
obsługi pojazdów, 41 organizowanie zawodów sportowych,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych.
(210)
(731)

469525
(220) 2017 03 27
PUJSZO MARIUSZ, PUJSZO CONSUELLA EXCELLENT
EVENTS SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) sukces roku

(531)

26.01.03, 26.01.12, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych i agencji informacji handlowej, aktualizacji i utrzymywania danych w komputerowych bazach danych, badań biznesowych, badań
dotyczących działalności gospodarczej, badań rynku i opinii
publicznej, usługi doradztwa w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
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doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie
informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, usługi impresariatu w działalności artystycznej, obsługa administracyjna ﬁrm na zlecenie, usługi organizacji pokazów mody w celach promocyjnych, organizowania targów
w celach handlowych lub reklamowych, pisanie scenariuszy
do celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, działalność w zakresie
prezentowania produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, produkcji ﬁlmów reklamowych, produkcji programów typu telezakupy, produkcji programów związanych
z telezakupami, projektowania materiałów reklamowych,
promocji sprzedaży dla osób trzecich, usługi marketingowe,
usługi pośrednictwa w handlu, usługi public relations, 41 organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów szkoleniowych, organizowanie konkursów w ramach wydarzeń rozrywkowych, organizowanie konkursów
piękności, organizowanie widowisk, organizowanie wystaw
w celach kulturalnych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy,
pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć rozrywkowych, produkcja ﬁlmów, innych niż
reklamowe, produkcja muzyczna, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, produkcja
przedstawień teatralnych, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe programy
rozrywkowe, rezerwowanie miejsc na pokazy, telewizyjne
usługi rozrywkowe, wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie opracowania graﬁcznego, innego niż do celów reklamowych, usługi w zakresie tłumaczeń
ustnych, usługi związane z dyskotekami, usługi rozrywkowe,
usługi studia nagrań.
(210)
(731)

469527
(220) 2017 03 27
MARCZYŃSKA KRYSTYNA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWE, Targanice
(540) KRISMAR

(531) 26.05.08, 26.05.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 29.01.13
(510), (511) 16 papiery toaletowe, papiery przemysłowe,
ręczniki papierowe papierowe czyściwo przemysłowe.
(210)
(731)

469539
(220) 2017 03 27
GRAND NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GRAND NOVA

(531) 27.05.01, 27.05.14, 27.05.17
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej,
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej.
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(210)
(731)

469540
(220) 2017 03 27
POWIATOWY PARK ROZWOJU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W WIELICZCE, Wieliczka
(540) KUŹNIA WIEDZY

(531) 02.09.25, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i rozrywkowe, organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży
i dorosłych, organizowanie i prowadzenie przyjęć urodzinowych dla dzieci i młodzieży, organizowanie konkursów, organizowanie zawodów, organizowanie programów szkolenia
młodzieży, organizowanie i prowadzenie targów w celach
edukacyjnych i naukowych, organizowanie i prowadzenie
seminariów i sympozjów związanych z edukacją i nauką, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, wystaw
związanych z edukacja i nauką, usługi w zakresie informacji
o edukacji, kształcenie praktyczne, nauczanie, udostępnianie
obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci.
(210)
(731)

469541
(220) 2017 03 27
STOCK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) stock prestige carbon
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (za wyjątkiem piwa).
(210)
(731)

469542
(220) 2017 03 27
FUNDUSZ WCZASÓW PRACOWNICZYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FWP ROK ZAŁ. 1949

(531) 26.04.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sekretarskie świadczone przez hotele,
zarządzanie administracyjne hotelami, zarządzanie hotelami,
36 usługi nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, dzierżawa nieruchomości
[tylko nieruchomości], wynajem nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami,
39 wynajmowanie miejsc parkingowych, organizowanie
podróży, organizowanie wycieczek, usługi osób towarzyszących podróżnym, usługi w zakresie organizowania transportu podróżnych, transport lądowy podróżnych, transport
drogowy podróżnych, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja transportu, organizacja i rezerwacja podróży, agencje rezerwacji podróży, 41 usługi rozrywkowe świadczone
przez hotele, organizowanie obozów sportowych, instruktaż
w zakresie gimnastyki, organizowanie balów, zapewnianie
sal balowych, prowadzenie konferencji biznesowych, organizacja konferencji edukacyjnych, prowadzenie konferencji
edukacyjnych, usługi w zakresie konferencji, organizowanie
seminariów i konferencji, przygotowywanie, organizowanie
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i prowadzenie kongresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, organizowanie konkursów sportowych, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], planowanie przyjęć [rozrywka], usługi rozrywkowe ośrodków wczasowych,
43 usługi restauracyjne świadczone przez hotele, świadczenie usług przez hotele i motele, hotele, hostele i pensjonaty,
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], rezerwacja pokoi, rezerwacja
zakwaterowania, rezerwacja zakwaterowania hotelowego,
rezerwacja zakwaterowania dla turystów, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, usługi zakwaterowania tymczasowego świadczone przez obozy wakacyjne, usługi rezerwacji
zakwaterowania na wakacje, domy opieki dla osób w podeszłym wieku, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, udostępnianie terenów i sprzętu kempingowego,
udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, pensjonaty,
rezerwacja miejsc w pensjonatach, restauracje dla turystów,
restauracje samoobsługowe, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi w zakresie kwater wczasowych,
stołówki, domy turystyczne, zapewnianie zakwaterowania
w hotelach, 44 organizowanie zakwaterowania w domach
dla rekonwalescentów, ﬁzjoterapia, medyczna opieka pielęgniarska, opieka medyczna i zdrowotna, usługi sanatoriów.
(210)
(731)

469543
(220) 2017 03 27
PRZEDSIĘBIORSTWO ZBOŻOWO-MŁYNARSKIE
DAMŁYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Damasławek
(540) DAMŁYN

(531) 05.07.01, 05.07.02, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 mąka, mąka roślinna, mąka pszenna, mąka
żytnia, mieszanki mąk, kasza perłowa, kasza manna, 31 otręby pszenne, otręby zbożowe, otręby żytnie, śruta pszenna,
zarodki pszenne, zarodki żytnie, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna mąki, zboża nieprzetworzonego, artykułów spożywczych ze zbóż.
(210) 469546
(220) 2017 03 27
(731) MŁODAWSKA ANNA TRANSKRYPT, Warszawa
(540) L LEGAL ENGLISH EXPERT
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organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów,
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, informacja o imprezach rozrywkowych,
45 usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi serwisów społecznościowych online.
(210) 469547
(220) 2017 03 27
(731) MŁODAWSKA ANNA TRANSKRYPT, Warszawa
(540) Free English

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, książki, materiały
drukowane, periodyki [czasopisma], podręczniki [książki], 41 tłumaczenia, usługi w zakresie oświaty [nauczanie],
usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, publikowanie książek,
udostępnianie ﬁlmów on-line nie do pobrania, informacja
o edukacji, sprawdziany edukacyjne, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], kursy korespondencyjne. organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów,
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, informacja o imprezach rozrywkowych.
(210)
(731)

469550
(220) 2017 03 27
VISION CONSULTING GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Poznań
(540) Instant Inﬂuence Motywacja Błyskawiczna

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.03.03
(510), (511) 41 szkolenia biznesowe, konferencje.
(531) 25.07.01, 25.07.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, książki, materiały
drukowane, periodyki [czasopisma], podręczniki [książki],
41 tłumaczenia, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi
w zakresie tłumaczeń ustnych, publikowanie książek, udostępnianie ﬁlmów online nie do pobrania, informacja o edukacji, sprawdziany edukacyjne, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, udostępnianie publikacji
elektronicznych [nie do pobrania], kursy korespondencyjne,

(210)
(731)

469551
(220) 2017 03 27
BAUKRANE BUDOWNICTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Gdańsk
(540) Baukrane Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k.
(510), (511) 6 metalowe konstrukcje i budynki przenośne,
metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne,
metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania,
7 maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla
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przemysłu wydobywczego i górnictwa, urządzenia do przenoszenia i transportu, 19 niemetalowe materiały i elementy
budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.
(210)
(731)

469552
(220) 2017 03 27
WÓJCICKA EWA IDEM KANCELARIA RADCY
PRAWNEGO, Kraków
(540) CROSS INVERTERS

(531) 27.05.01, 29.01.15, 24.13.23, 26.11.01
(510), (511) 9 adaptery, adaptery baterii, adaptery sieciowe,
adaptery prądu zmiennego, elektryczne adaptery napięcia,
adaptery do wtyczek, adaptery kart komputera, adaptery
częstotliwości radiowej, adaptery kart typu ﬂash, adaptery
do łączenia urządzeń multimedialnych, adaptery do kabli
koncentrycznych, adaptery sieci bezprzewodowej, przetwornice elektroniczne, inwertery elektryczne, przemienniki
[inwertery].
(210)
(731)

469566
(220) 2017 03 27
TORF CORPORATION-FABRYKA LEKÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty
Wrocławskie
(540) tołpa: estetic.

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
(210)
(731)

469569
(220) 2017 03 27
INCORTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Finklik
(510), (511) 35 administrowanie dotyczące marketingu,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analiza w zakresie
marketingu, analizy badań rynkowych, analizy biznesowe
rynków, analizy w zakresie marketingu, analizy w zakresie reklamy, audyt stawek za media dla osób trzecich, badania
konsumenckie, badania rynkowe, badania w zakresie reklamy, doradztwo dotyczące reklamy, doradztwo dotyczące
zarządzania marketingowego, doradztwo w zakresie usług
reklamowych i promocyjnych, dostarczanie biznesowych
i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem
Internetu, dostarczanie informacji biznesowych i handlowych online, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, dostarczanie informacji o przedsiębiorstwach handlowych oraz informacji handlowych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, gromadzenie informacji handlowych, gromadzenie informacji związanych
z reklamą, gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług
telekomunikacyjnych w celu umożliwienia klientom wygod-
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nego porównywania i kupowania tych usług, gromadzenie,
na rzecz innych osób, różnych usług ubezpieczeniowych
w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania
i kupowania tych usług, kompilacja ogłoszeń reklamowych
do użytku w Internecie, marketing internetowy, marketing
towarów i usług na rzecz innych, nabywanie towarów i usług
dla innych ﬁrm, negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, notowania cenowe towarów lub usług, opracowywanie informacji handlowych, opracowywanie katalogów, spisów w celu publikacji w Internecie, opracowywanie
rejestrów handlowych, porady w zakresie marketingu, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz
osób trzecich, pozyskiwanie umów na rzecz innych odnośnie świadczenia usług, promowanie towarów i usług osób
trzecich w Internecie, promowanie usług ﬁnansowych
i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, świadczenie usług w zakresie katalogów informacji handlowych online, udostępnianie
informacji handlowych, udostępnianie informacji biznesowych dla przedsiębiorstw, udostępnianie online przewodników reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzących handel online w Internecie, usługi agencji reklamowych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące
taryf, usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów
i usług, usługi porównywania cen, usługi porównywania cen
energii, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego
w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi reklamowe dotyczące inwestycji ﬁnansowych, usługi reklamowe dotyczące usług ﬁnansowych, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci
komputerowej, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw],
usługi w zakresie nawiązywania kontaktów między przedsiębiorstwami gospodarczymi, usługi w zakresie oceny rynku,
usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie zamówień online, wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, zestawianie katalogów biznesowych online, 36 agencje
factoringowe, agencje kredytowe, agencje ubezpieczeniowe, detaliczne usługi ﬁnansowe, doradcze usługi zarządzania ﬁnansowego, doradztwo dotyczące kredytów, doradztwo dotyczące pożyczek i usługi związane z uzyskiwaniem
pożyczek, doradztwo ﬁnansowe i ubezpieczeniowe, dostarczanie informacji ﬁnansowych za pomocą komputerowej
bazy danych, dostarczanie informacji o kredytach, dostarczanie informacji związanych z kontami ﬁnansowymi, indywidualne planowanie ﬁnansowe, informacja o ubezpieczeniach,
informacje ﬁnansowe, informacje inwestycyjne, konsultacje
związane z bankowością, leasing ﬁnansowy, monitorowanie
funduszy emerytalnych, monitorowanie funduszy inwestycyjnych, monitorowanie portfeli ﬁnansowych, oceny ﬁnansowe, organizacja pożyczek, organizacja rynków handlowych
w zakresie usług ﬁnansowych, organizowanie ﬁnansów dla
ﬁrm, organizowanie kredytów, organizowanie pożyczek, organizowanie transakcji ﬁnansowych, organizowanie ubezpieczenia, porównywanie wyników papierów wartościowych, porównywanie wyników portfeli papierów wartościowych, pośrednictwo dotyczące papierów wartościowych
i aktywów, pośrednictwo inwestycyjne, pośrednictwo reasekuracyjne, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo
w sprawach inwestycji ﬁnansowych, pośrednictwo w umowach kredytowych, pośrednictwo w usługach doradczych
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w zakresie ubezpieczeń, pośrednictwo w usługach ﬁnansowych, pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych, pożyczki, pozyskiwanie kapitału, prowadzenie spraw ﬁnansowych online, skomputeryzowane usługi dotyczące danych
ﬁnansowych, skomputeryzowane usługi doradztwa ﬁnansowego, skomputeryzowane usługi ﬁnansowe, skomputeryzowane usługi informacyjne związane z działalnością bankową,
skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące ubezpieczeń, skomputeryzowane usługi w zakresie informacji ﬁnansowej, ubezpieczenia, udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, udostępnianie informacji o działalności ubezpieczeniowej, udostępnianie informacji i danych związanych
z giełdami, udostępnianie informacji związanych z transakcjami walutowymi, udostępnianie informacji ﬁnansowych
online, udostępnianie informacji na temat cen obligacji, udostępnianie informacji ﬁnansowych za pośrednictwem strony
internetowej, udostępnianie pożyczek i kredytów, udostępnianie rachunków bieżących, udostępnianie raportów na temat szacowania kredytów, udzielanie informacji dotyczących
kredytów hipotecznych, udzielanie informacji dotyczących
usług ﬁnansowych i ubezpieczeniowych, udzielanie informacji dotyczących obliczania składek ubezpieczeniowych,
udzielanie informacji dotyczących reasekuracji, udzielanie
informacji ﬁnansowych związanych ze zdolnością kredytową
ﬁrm i osób ﬁzycznych, udzielanie informacji, konsultacji i porad w dziedzinie wyceny ﬁnansowej, udzielanie informacji
online związanych z kontami inwestycyjnymi, udzielanie informacji online dotyczących ubezpieczeń z komputerowej
bazy danych lub Internetu, udzielanie informacji online dotyczących reasekuracji z komputerowej bazy danych lub Internetu, udzielanie informacji związanych z pośrednictwem
w zakresie ubezpieczeń na życie, udzielanie informacji związanych z zawieraniem ubezpieczeń innych niż na życie,
umowy ubezpieczeniowe dotyczące usług, usługa zapewniania ﬁnansów dla przedsiębiorstw, usługi agencji ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi bankowe i ﬁnansowe, usługi bankowości osobistej, usługi doradcze dotyczące ﬁnansowania, usługi doradcze dotyczące
umów ubezpieczeniowych, usługi doradcze dotyczące bankowości, usługi doradcze dotyczące kredytów, usługi doradcze ﬁnansowo-ekonomiczne, usługi doradcze i informacyjne
dotyczące pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi doradcze w zakresie ubezpieczeń, usługi doradcze w zakresie ﬁnansów osobistych, usługi doradcze w zakresie kredytów
hipotecznych, usługi doradcze w zakresie inwestycji i ﬁnansów, usługi doradztwa emerytalnego, usługi informacji ﬁnansowej dostarczane za pośrednictwem dostępu do komputerowej bazy danych, usługi informacji i doradztwa ﬁnansowego, usługi informacyjne i doradztwo dotyczące warunków ubezpieczeń, usługi informacyjne i konsultacyjne w zakresie ubezpieczeń i ﬁnansów, usługi informacyjne związane
z bankowością, usługi informacyjne związane z ubezpieczeniem, usługi konsultacyjne i informacyjne dotyczące ubezpieczenia, usługi kredytowe, usługi pośrednictwa ﬁnansowego, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi
ubezpieczeniowe, usługi udzielania pożyczek i kredytów,
usługi leasingowe, usługi w zakresie informacji kredytowej,
usługi w zakresie planowania ﬁnansowego, usługi w zakresie
rachunków bankowych, 38 agencje informacyjne, cyfrowa
transmisja danych za pośrednictwem Internetu, doradztwo
w zakresie usług telekomunikacyjnych, dostarczanie informacji o telekomunikacjach, łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu, przekazywanie informacji za pomocą środków elektronicznych, przekazywanie informacji
i danych za pośrednictwem usług online i Internetu, przesyłanie danych za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie
zamówień drogą elektroniczną, telekomunikacja, transmisja
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danych, udostępnianie informacji na temat komunikacji medialnej, usługi doradcze dotyczące telekomunikacji, usługi
elektronicznej wymiany danych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące telekomunikacji, usługi informacyjne on-line związane z telekomunikacją, usługi łączności, usługi telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne
w zakresie dystrybucji danych, 42 doradztwo techniczne
związane z programowaniem komputerów, doradztwo
w zakresie projektowania stron internetowych, doradztwo
związane z projektowaniem i opracowywaniem programów
komputerowych, kompilacja stron internetowych, opracowywanie i testowanie oprogramowania, opracowywanie
oprogramowania komputerowego, opracowywanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, pisanie programów
komputerowych, programowanie aplikacji multimedialnych,
programowanie oprogramowania do platform internetowych, programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów internetowych,
programowanie oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie, programowanie spersonalizowanych
stron internetowych, programowanie stron internetowych,
projektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, projektowanie oprogramowania do smartfonów, tworzenie programów do przetwarzania danych, tworzenie,
utrzymywanie i adaptacja oprogramowania komputerowego, udzielanie informacji z zakresu programów komputerowych, usługi doradcze dotyczące oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa w dziedzinie projektowania
oprogramowania komputerowego, usługi komputerowe
on-line, usługi konsultacyjne związane z oprogramowaniem
komputerowym, usługi pisania oprogramowania komputerowego .
(210)
(731)

469573
(220) 2017 03 27
GEMINI HÜTTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wejherowo
(540) aptekagemini.pl

(531) 19.11.01, 24.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia
zębów, mydła, kremy, pasty, dezodoranty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia, preparaty do pielęgnacji jamy
ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty do opalania, preparaty do odchudzania, maseczki kosmetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, depilatory,
przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne, środki
czyszczące, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
produkty lecznicze, środki sanitarne do celów medycznych,
dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku
leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa,
fungicydy, herbicydy, witaminy do celów leczniczych, minerały wspomagające leczenie i wzmacniające organizm do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne
wody do celów leczniczych, suplementy diety do stosowania przez ludzi w leczeniu, proﬁlaktyce lub wspomaganiu leczenia chorób, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, pre-
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paraty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary
lecznicze, herbatki lecznicze, produkty biobójcze, produkty
biologiczne do celów medycznych, szczepionki, surowice,
produkty krwiopochodne do celów medycznych, insulina,
wyroby medyczne do celów leczniczych, materiały do leczenia zębów, żywność dla niemowląt do celów leczniczych,
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające,
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne
i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii,
35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, usługi handlu detalicznego związane z produktami dla zdrowia, urody
i farmaceutycznymi, usługi sprzedaży w aptekach i sklepach
produktów dla zdrowia i urody, usługi sklepów detalicznych
sprzedających środki farmaceutyczne, kosmetyki, żywność
i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, środki toaletowe
i produkty do higieny osobistej, sprzedaż detaliczna i hurtowa środków farmaceutycznych, kosmetyków, żywności
i napojów, witamin i produktów dla zdrowia, środków toaletowych i produktów do higieny osobistej, sprzętu medycznego, sprzętu do rehabilitacji, prowadzenie i nadzorowanie
programów lojalnościowych i motywacyjnych, dostarczanie
informacji gospodarczych, udzielanie informacji z zakresu
zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie aptek,
prowadzenie hurtowni farmaceutycznych, informacja o powyższych usługach, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt,
usługi doradcze dotyczące farmakologii oraz farmacji, usługi
apteczne, usługi przygotowania i wydawania lekarstw, usługi
informacyjne dla sektora farmaceutycznego i medycznego,
usługi informacyjne przeznaczone dla branży farmaceutycznej i branży medycznej, usługi doradcze w zakresie używania
i stosowania lekarstw, usługi opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie farmakologii, usługi doradcze dotyczące
produktów farmaceutycznych, usługi doradcze dotyczące
farmacji, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich wymienionych usług, informacja o powyższych usługach.
469585
(220) 2017 03 27
GREEN PORT TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GREEN PORT
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, drewno cedrowe jako środek odstraszający owady,
ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], herbata lecznicza, herbaty ziołowe
do celów leczniczych, kolagen do celów medycznych, korzenie lecznicze, kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, lekarstwa przeciw zaparciom, leki dla
ludzi, leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych,
maści do celów farmaceutycznych, materiały opatrunkowe,
medyczne, mineralne suplementy diety, mleczko pszczele
do celów farmaceutycznych, odżywcze suplementy diety, olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, olejki
lecznicze, pieluchy dla osób cierpiących na inkontynencję,
pieluszki dla niemowląt, plastry, plastry do celów medycznych, podpaski higieniczne, preparaty farmaceutyczne, preparaty przeciwpasożytnicze, preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty witaminowe, słodycze do celów leczniczych,
soda oczyszczona do celów farmaceutycznych, suplementy
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diety zawierające białko, środki uspakajające, zioła lecznicze,
16 czasopisma, 44 aromaterapia, chiropraktyka [nastawianie
kręgosłupa], ﬁzjoterapia, hospicja, masaż, opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia, placówki rekonwalescencji, pomoc
medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych,
porady w zakresie farmakologii, salony piękności, sanatoria
(usługi - ), usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik
medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej, usługi medyczne, usługi psychologów,
usługi saun, usługi telemedyczne, usługi terapeutyczne, wypożyczanie sprzętu medycznego.
(210) 469590
(220) 2017 03 28
(731) KAMIŃSKA-DUCLOS EWELINA, Kraków
(540) Mind Works

(531) 26.01.06, 26.01.19, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 badania psychologiczne, doradztwo psychologiczne, konsultacje psychologiczne, leczenie psychologiczne, opieka psychologiczna, poradnictwo psychologiczne, porady psychologiczne, prowadzenie ocen i badań
psychologicznych, przeprowadzanie testów psychologicznych, przeprowadzanie badań psychologicznych dla celów
medycznych, psychoterapia, udzielanie informacji z zakresu
psychologii, usługi psychologów, usługi psychoterapeuty,
usługi psychoterapeutyczne, usługi terapeutyczne, usługi
w zakresie ocen i badań psychologicznych, usługi w zakresie oceny psychologicznej, usługi w zakresie psychologii dla
osób indywidualnych i grup, usługi w zakresie zarządzania
stresem, zapewnianie leczenia psychologicznego.
(210) 469597
(220) 2017 03 28
(731) JERMAK MACIEJ ZDROWY PROJEKT, Koszyce Wielkie
(540) ZDROWY PROJEKT

(210)
(731)

(531) 05.07.13, 05.07.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi kateringowe, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi doradcze w dziedzinie
kateringu obejmującego żywność i napoje, usługi doradcze
dotyczące żywności, przygotowywanie żywności dla innych
na zasadzie zlecania na zewnątrz, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia,
dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, dostarczanie żywności osobom potrzebującym [usługi charytatywne], porady dotyczące przepisów kulinarnych,
usługi restauracyjne, restauracje oferujące dania na wynos,
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
przygotowywanie posiłków, 44 usługi dietetyków, doradztwo dietetyczne, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, planowanie i nadzorowanie diety, profesjonalne doradztwo związane z dietą, udzielanie informacji zdrowotnej,
usługi doradcze w zakresie zdrowia.
(210)
(731)

469605
(220) 2017 03 28
INTEGRO DACH SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Lębork
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(540) FLEXCONNECT PROFESSIONAL

(531) 26.01.03, 26.01.24, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 chemiczne środki czyszczące do kominów,
gumy będące materiałem do klejenia do celów przemysłowych, kleje, 2 farby aluminiowe, farby i farby mocno rozcieńczone, farby ognioodporne, farby przeciw zanieczyszczeniom, farby wodne, gumożywice, lakier asfaltowy, lakier
bitumiczny, powłoki do krycia smołowaną tekturą, preparaty
ochronne do metali, preparaty zapobiegające matowieniu
metali, środki zabezpieczające przed rdzą, 17 farby izolacyjne,
uszczelnienia wodoodporne, wata do uszczelniania, zaprawy
izolacyjne, 19 niemetalowe materiały na pokrycia dachowe,
dachowe rynny niemetalowe, smołowane taśmy do użytku
w budownictwie, smoła, smoła węglowa.
(210)
(731)

469612
(220) 2017 03 28
ZAKŁADY PORCELANY ELEKTROTECHNICZNEJ ZAPEL
SPÓŁKA AKCYJNA, Boguchwała
(540) B ZAPEL

(531) 05.01.01, 05.01.05, 24.15.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 dielektryki [izolatory].
(210) 469616
(220) 2017 03 28
(731) 4M Industrial Development Limited, Hongkong, CN
(540) 4M

(531) 27.05.21, 27.07.17, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie do gier komputerowych, programy komputerowe
do pobrania, aplikacje komputerowe do pobrania, oprogramowanie komputerowe do telefonów komórkowych, tabletów, komputerów przenośnych i cyfrowych urządzeń elektronicznych, aplikacje mobilne, aparatura do przetwarzania
danych, publikacje elektroniczne do pobrania, pliki audio
do pobrania, pliki wizualne do pobrania, futerały ochronne
przystosowane do telefonów komórkowych i komputerów
przenośnych, słuchawki i mikrofony oraz części i akcesoria
do nich, aparatura i przyrządy optyczne, okulary oraz części
i akcesoria do nich.
(210) 469625
(220) 2017 03 28
(731) FOKHUS AS, Moss, NO
(540) FOKHUS MIKROSEMENT ORIGINAL
(510), (511) 19 beton, beton syntetyczny, beton zbrojny, beton ogniotrwały, pokrycia betonowe, beton do odlewania,
betonowe materiały budowlane, wykończenia betonowe
z fakturą, wymieszany beton wylewany na miejscu, cement,
cement budowlany, cement ogniotrwały, cement magne-
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zjowy, cement azbestowy, cement krzemionkowy, cement
włóknisty, cement glinowy, mieszanki cementowe, materiały
cementujące, związki cementujące, preparaty cementujące,
cementowe powłoki ścienne, cement zawierający elementy
metaliczne, cementowe pokrycia zapewniające wodoszczelność, cementy do użytku w budownictwie, preparaty wyrównujące będące cementem lub zaprawą murarską, zaprawa cementowa do zastosowania w budownictwie, cement
gotowy do użycia do celów budowlanych.
(210)
(731)

469626
(220) 2017 03 28
SALAMANDRA BARBARA INSTYTUT ZDROWIA
I URODY, Poznań
(540) SALAMANDRA Beauty Institute

(531) 03.11.10, 26.01.03, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi fryzjerskie i pozostałe zabiegi kosmetycznie, usługi salonów piękności, usługi ﬁzjoterapeutyczne,
rehabilitacyjne zabiegi pielęgnacyjne, usługi masażu, odnowa
biologiczna, usługi związane z utrzymaniem i poprawą kondycji ﬁzycznej, usługi praktyk lekarskich specjalistycznych.
(210) 469634
(220) 2017 03 29
(731) BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, DE
(540) VELONTA
(510), (511) 1 chemikalia stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, w szczególności preparaty do wzmacniania
roślin, chemiczne i/lub biologiczne preparaty do zarządzania stresem u roślin, preparaty regulujące wzrost roślin, preparaty chemiczne do zaprawiania nasion, środki powierzchniowo czynne, naturalne lub sztuczne chemikalia stosowane
jako seksualne przynęty lub środki do oszałamiania owadów,
5 preparaty do zwalczania i niszczenia robactwa, insektycydy, fungicydy, herbicydy, pestycydy.
(210)
(731)

469641
(220) 2017 03 29
ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Białobrzegi
(540) Zbyszko 3 Cytryny

(531) 05.07.12, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 wody gazowane, napoje bezalkoholowe,
napoje owocowe, soki owocowe, nektary owocowe, napoje owocowo-warzywne, soki owocowo-warzywne, syropy
i inne preparaty do produkcji napojów, ekstrakty owocowe
bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalko-
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holowe, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, oranżady, lemoniady, wody mineralne i źródlane, preparaty do produkcji napojów.

holowe, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, oranżady, lemoniady, wody mineralne i źródlane, preparaty do produkcji napojów.

(210)
(731)

(210)
(731)

469645
(220) 2017 03 29
ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Białobrzegi
(540) Zbyszko 3 Limonki

(531) 05.07.12, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 wody gazowane, napoje bezalkoholowe,
napoje owocowe, soki owocowe, nektary owocowe, napoje owocowo-warzywne, soki owocowo-warzywne, syropy
i inne preparaty do produkcji napojów, ekstrakty owocowe
bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, oranżady, lemoniady, wody mineralne i źródlane, preparaty do produkcji napojów.
(210)
(731)

469646
(220) 2017 03 29
FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) 4MOVE JUNIOR
(510), (511) 30 słodycze, cukierki, batony, 32 napoje bezalkoholowe, napoje musujące, nektary owocowe, soki owocowe,
soki warzywne, sorbety (napoje), syropy do napojów, woda
gazowana, woda stołowa, woda mineralna, napoje chłodzące, energetyzujące, izotoniczne, preparaty do produkcji
wody gazowanej, produkty w proszku do wytwarzania napojów energetycznych, wzmacniających i innych, pastylki
do napojów musujących, wody smakowe i witaminizowane.
(210)
(731)

469647
(220) 2017 03 29
ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Białobrzegi
(540) Zbyszko Tonic ORIGINAL ORYGINALNA FORMUŁA

(531) 01.15.15, 25.01.15, 27.01.05, 29.01.15
(510), (511) 32 wody gazowane, napoje bezalkoholowe,
napoje owocowe, soki owocowe, nektary owocowe, napoje owocowo-warzywne, soki owocowo-warzywne, syropy
i inne preparaty do produkcji napojów, ekstrakty owocowe
bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalko-

469649
(220) 2017 03 29
ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Białobrzegi
(540) Zbyszko 3 Cola

(531) 01.15.15, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 wody gazowane, napoje bezalkoholowe,
napoje owocowe, soki owocowe, nektary owocowe, napoje owocowo-warzywne, soki owocowo-warzywne, syropy
i inne preparaty do produkcji napojów, ekstrakty owocowe
bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, oranżady, lemoniady, wody mineralne i źródlane, preparaty do produkcji napojów.
(210)
(731)

469651
(220) 2017 03 29
ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Białobrzegi
(540) Zbyszko 3 Pomarańcze

(531) 05.07.11, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 wody gazowane, napoje bezalkoholowe,
napoje owocowe, soki owocowe, nektary owocowe, napoje owocowo-warzywne, soki owocowo-warzywne, syropy
i inne preparaty do produkcji napojów, ekstrakty owocowe
bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, oranżady, lemoniady, wody mineralne i źródlane, preparaty do produkcji napojów.
(210) 469652
(220) 2017 03 29
(731) Sinclair Pharmaceuticals Limited, Chester, GB
(540) SINCLAIRHA
(510), (511) 3 kosmetyki, mianowicie produkty i preparaty kosmetyczne przeciwdziałające starzeniu, kosmetyczne
produkty i preparaty przeciwzmarszczkowe, kosmetyczne preparaty przeciwzmarszczkowe w formie preparatów
do iniekcji do twarzy, podawania miejscowego, śródskórnego i podskórnego, preparaty kosmetyczne w formie preparatów do iniekcji do regeneracji skóry, preparaty kosmetyczne
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do iniekcji, kosmetyczne preparaty do iniekcji do wygładzania zmarszczek i do powiększania obszaru poddanemu
iniekcji, preparaty kosmetyczne z kwasu hialuronowego
do iniekcji, 5 preparaty do iniekcji do celów medycznych
i farmaceutycznych, preparaty do iniekcji do celów medycznych i farmaceutycznych do wygładzania zmarszczek
i do powiększania obszaru poddanemu iniekcji, wypełnienia
skóry do iniekcji, strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, wstępnie wypełnione
strzykawki do celów medycznych, 10 jednorazowe strzykawki i igły do celów medycznych i chirurgicznych, strzykawki
i igły iniekcyjne, strzykawki i igły do zastrzyków.

Nr ZT19/2017

porady medyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia, porady w zakresie farmakologii, diagnostyka medyczna, analityka medyczna, badania i terapia psychologiczna, rehabilitacje lecznicze, usługi w zakresie medycyny pracy, badanie
i opiniowanie dokumentacji medycznej na potrzeby ﬁrm
ubezpieczeniowych, prowadzenie szpitali i sanatoriów oraz
punktów rehabilitacji zdrowotnej.
(210)
(731)

469679
(220) 2017 03 29
KLAUZA JAN ZAKŁAD BUDOWY I KONSERWACJI
TERENÓW ZIELENI OGROBUD, Pleszew
(540) OGROBUD

(210) 469654
(220) 2017 03 29
(731) KAPLIŃSKI MICHAŁ, Łódź
(540) CARTA NERA caﬀè

(531) 26.04.04, 26.04.22, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka,
sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb,
wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy),
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy
(przyprawy), przyprawy, lód.
(210) 469661
(220) 2017 03 29
(731) BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, DE
(540) APOGEE
(510), (511) 1 chemikalia stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, w szczególności preparaty do wzmacniania
roślin, chemiczne i/lub biologiczne preparaty do zarządzania
stresem u roślin, preparaty regulujące wzrost roślin, preparaty chemiczne do zaprawiania nasion, środki powierzchniowo
czynne, naturalne lub sztuczne chemikalia stosowane jako
seksualne przynęty lub środki do oszałamiania owadów.
(210) 469667
(220) 2017 03 29
(731) SADZYŃSKA MONIKA AGNIESZKA, Zielonka
(540) AB OVO

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 35 usługi marketingowe.
(210) 469668
(220) 2017 03 29
(731) INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) ZOPS
(510), (511) 10 aparatura i narzędzia do analiz medycznych,
aparatura, narzędzia i urządzenia do celów diagnostycznych
i medycznych, 44 usługi medyczne, usługi dentystyczne,
pomoc medyczna, ośrodki zdrowia, usługi medycyny alternatywne}, akupunktura, hydroterapia, usługi terapeutyczne,

(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 pielęgnacja ogrodów, pielęgnacja trawników,
pielęgnacja ogrodów lub rabat kwiatowych, ogrodnictwo,
usługi ogrodnicze, usługi ogrodnika i usługi ogrodnicze, usługi pielęgnacji ogródków, sadzenie drzew ogrodowych, wynajem narzędzi ogrodniczych, projektowanie ogrodów i krajobrazów, doradztwo z zakresu ogrodnictwa, ogrodnictwo
i kształtowanie krajobrazu, usługi w zakresie projektowania
ogrodów, usługi rolnicze, ogrodnicze i leśne, usługi doradcze
w zakresie ogrodnictwa, rozpylanie insektycydów do celów
ogrodniczych, usługi doradcze związane z projektowaniem
ogrodów, informacja i doradztwo w dziedzinie ogrodnictwa,
projektowanie ogrodów krajobrazowych na rzecz osób trzecich, udzielanie informacji związanych z sadzeniem drzew
ogrodowych, niszczenie pasożytów dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, usuwanie chwastów dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, doradztwo w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi informacyjne dotyczące używania
nawozów w ogrodnictwie, usługi związane z rolnictwem,
ogrodnictwem i leśnictwem, tępienie szkodników w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi w zakresie rolnictwa,
akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi dezynsekcyjne
dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi zwalczania szkodników dla rolnictwa, ogrodnictwa lub
leśnictwa, usługi informacyjne dotyczące używania substancji chemicznych w ogrodnictwie, usługi informacyjne
dotyczące używania nawozu naturalnego w ogrodnictwie,
rozpylanie insektycydów do celów rolniczych, ogrodniczych
i leśniczych, tępienie szkodników w rolnictwie, akwakulturze,
ogrodnictwie i leśnictwie, ogrodnictwo krajobrazowe w zakresie wystaw kwiatowych do wnętrz budynków, usługi doradcze w zakresie upraw w związku z ogrodnictwem, udzielanie informacji na temat usług rolniczych, ogrodniczych
i leśniczych, udostępnianie informacji o identyﬁkacji roślin
i kwiatów do celów ogrodniczych, usługi doradcze i konsultacyjne związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem,
udzielanie informacji związanych ze zwalczaniem robactwa
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi doradcze
i konsultacyjne w zakresie stosowania nawozów rolniczych
i ogrodniczych, udzielanie informacji online na temat usług
związanych z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem w zakresie rekultywacji nieużytków przemysłowych, zwalczanie
robactwa dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa i udzielanie
informacji w tym zakresie, usługi doradcze i konsultacyjne
w zakresie stosowania gnoju w rolnictwie, ogrodnictwie
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i leśnictwie, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania nawozów w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie,
usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie wykorzystywania
niechemicznych środków do zrównoważonego rolnictwa
i ogrodnictwa, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie
zwalczania chwastów, szkodników i robactwa w rolnictwie,
ogrodnictwie i leśnictwie.
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śnienia, regulatory energii elektrycznej, regulatory napięcia,
stabilizatory napięcia, transformatory napięcia, transformatory spawalnicze.
(210)
(731)

469688
(220) 2017 03 29
MEDICADENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świlcza
(540) DENTAL STUDIOS

(210)
(731)

469683
(220) 2017 03 29
DELTA-TECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) WELDMAN

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 acetylenowo-tlenowe urządzenia spawające
automatyczne spawarki elektryczne, bindownice termiczne [inne niż do użytku biurowego], elektrody do urządzeń
spawalniczych, elektryczne palniki spawalnicze, elektryczne
spawarki do grzejników, elektryczne spawarki łukowe, elektryczne urządzenia do lutowania, elektryczne urządzenia
do spawania, elektryczne zgrzewarki do tworzyw sztucznych
[pakowanie], gazowe palniki do lutowania, generatory prądu
przemiennego, lutownice elektryczne, lutownice gazowe,
lutownice przemysłowe [gazowe], maszyny do łączenia, maszyny do spawania drutu, maszyny do spawania gorącym
powietrzem, maszyny do spawania łukiem elektrycznym,
maszyny do spawania materiałów z tworzyw sztucznych,
maszyny do spawania metali [gaz], maszyny do spawania
metalu [elektryczne], maszyny do spawania rur termoplastycznych, maszyny do zgrzewania, maszyny do zgrzewania impulsowego, maszyny do zgrzewania kontaktowego,
maszyny do zgrzewania worków, maszyny elektryczne
do spawania oporowego, narzędzia tnące będące palnikami
spawalniczymi obsługiwanymi gazem, palniki do spawania
gazowego, palniki spawalnicze, prądnice do pojazdów lądowych, przecinarki [obrabiarki], przecinarki łukowe, przenośne
generatory prądu elektrycznego, reduktory ciśnienia [części
maszyn], regulatory do użytku w spawarkach, roboty spawalnicze, samoczynne maszyny spawające, spawarki, spawarki
do tworzyw sztucznych, spawarki elektrofuzyjne, spawarki
elektryczne, spawarki gazowe, spawarki i lutownice, spawarki laserowe, spawarki łukowe, spawarki na gaz, spawarki
plazmowe, spawarki ultradźwiękowe, spawarki wysokiej częstotliwości, ultradźwiękowe głowice spawalnicze, urządzenia
do spawania laserowego, zgrzewarki do plastiku [elektryczne-]
[pakowanie], zgrzewarki punktowe, zrobotyzowane elektryczne urządzenia do spawania, zrobotyzowane urządzenia do spawania za pomocą łuku elektrycznego, 9 adaptery
prądu zmiennego, aparatura i urządzenia do przekształcania
energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do regulowania
elektryczności, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, konwertery prądu stałego/ prądu zmiennego, przetworniki prądu
stałego/ prądu zmiennego, krzemowe prostowniki sterowane, maski do spawania, moduły prostownikowe, ochronne
osłony na twarz dla spawaczy, okulary spawalnicze, prostowniki, prostowniki do alternatorów, prostowniki elektryczne,
prostowniki prądu elektrycznego, przetworniki elektryczne,
przetworniki prądu, przetworniki prądu elektrycznego, przetworniki prądu stałego, przyłbice do spawania, reduktory ci-

(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 stomatologia kosmetyczna, pomoc stomatologiczna, stomatologia z sedacją, doradztwo związane
ze stomatologią, udzielanie informacji na temat stomatologii,
usługi doradcze dotyczące przyrządów stomatologicznych.
(210) 469689
(220) 2017 03 29
(731) LUSIO MARCIN OPAKOMAT, Czechowice-Dziedzice
(540) OPAKOMAT

(531) 26.05.01, 26.05.09, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 elektryczne zgrzewarki do tworzyw sztucznych [pakowanie], elektryczne zgrzewarki do torebek, instalacje do pakowania, instalacje do pakowania próżniowego,
maszyny do druku na opakowaniach, maszyny do klejenia
sklejki, maszyny do łączenia sklejek, maszyny do nakładania
opakowaniowych materiałów z tworzyw sztucznych na ładunki na paletach, maszyny do obcinania sklejki, maszyny
do pakowania, maszyny do pakowania w kartony, maszyny
do procesu pudlarskiego, maszyny do produkcji kartonów,
maszyny do produkcji pudeł, maszyny do produkcji pudeł kartonowych, maszyny do produkcji tektury, maszyny
do produkcji tektury falistej, maszyny do szczelnego zamykania pojemników opakowaniowych, maszyny do użytku
w szczelnym zamykaniu kartonów wypełnionych żywnością,
maszyny do wykańczania sklejki, maszyny do wypełniania
kartonów, maszyny do wypełniania pojemników, maszyny
do wytwarzania materiałów do pakowani a, maszyny do wytwarzania opakowań, maszyny do zgrzewania, obrabiarki
do pakowania, półautomatyczne maszyny do klejenia pudełek, urządzenia do klejenia, zaginarki kartonów, zrobotyzowane maszyny do zamykani a, zrobotyzowane pakowarki,
16 arkusze do pakowania z papieru, biały karton, drukowane
materiały opakowaniowe z papieru, karton, karton opakowaniowy, kartonowe kontenery do pakowania, kartonowe pudełka [do pakowania przemysłowego], kartonowe pudełka
do pakowania, kartonowe pudelka do pakowania, w formie
gotowej, kartonowe pudełka do pakowania, w formie składanej, kartony do dostarczania towarów’, kartony do pakowania,
kartony z tektury do pakowania kolorowy karton, materiały
amortyzujące lub wyściełające wykonane z papieru używane jako opakowania, materiały do pakowania z papieru, materiały do pakowania z kartonu, materiały do opakowywania,
materiały opakowaniowe [amortyzujące do wyściełania]
z papieru lub kartonu, materiały opakowaniowe wykonane
z kartonu, materiały opakowaniowe wykonane z opartych
na minerałach substytutach papieru, materiały opakowanio-
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we wykonane z papieru z recyklingu, materiały opakowaniowe wykonane z tektury, nieprzepuszczające powietrza opakowania z papieru, opakowania kartonowe, papier i karton,
papierowe pudełka do pakowania, pojemniki kartonowe, pojemniki kartonowe do pakowania, pojemniki opakowaniowe
z regenerowanej celulozy, pojemniki papierowe do pakowania, pojemniki z tektury falistej, przemysłowe pojemniki opakowaniowe z papieru, przemysłowy papier i karton, pudełka
kartonowe, pudełka kartonowe lub papierowe, pudełka tekturowe, pudełka tekturowe wykonane z tektury falistej, pudełka z papieru lub kartonu, pudełka z tektury falistej, pudła
kartonowe, pudła opakowaniowe [kartonowe], pudła papierowe, rolki kartonowe, składane pudełka kartonowe, szczelne
o pakowania z tektury, tace kartonowe do pakowania żywności, tektura, tektura falista, torby papierowe, torebki oraz
artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu
lub tworzyw sztucznych, wypełnienie z papieru lub kartonu,
wyścielający papier do opakowań, 37 czyszczenie maszyn,
demontaż maszyn, informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, konserwacja i naprawy maszyn,
konserwacja maszyn przemysłowych, lakierowanie materiałów z kartonu, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
do pakowania lub owijania, naprawa lub konserwacja maszyn
i urządzeń do produkcji papieru, naprawa lub konserwacja
maszyn i urządzeń do załadunku - rozładunku, naprawa maszyn, naprawa maszyn przemysłowych, odnawianie maszyn
przemysłowych, przegląd maszyn, regeneracja i napełnianie
tonerów i tuszów, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, remont maszyn, renowacja maszyn,
rozbiórka maszyn przemysłowych, serwis maszyn i urządzeń
produkcyjnych, udzielanie informacji związanych z instalacją maszyn, udzielanie informacji związanych z naprawą lub
konserwacją maszyn i urządzeń do pakowania lub owijania,
usługi doradcze związane z konserwacją i naprawą sprzętu
mechanicznego i elektrycznego, usługi konserwacji maszyn,
usługi konserwacyjne dla zakładów przemysłowych, usługi
modernizacji i przekształcania maszyn.
(210)
(731)

469690
(220) 2017 03 29
SZTUKA MAKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Sztuka Maka

(531) 26.01.01, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi (snack-bary), kafeterie
(bufety) kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, restauracje
samoobsługowe, samoobsługowe (restauracje), stołówki,
usługi barowe, wypożyczanie urządzeń do gotowania.
(210)
(731)

469705
(220) 2017 03 29
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) Aﬂofarm. Po stronie zdrowia.
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki
specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdro-
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wotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne
do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek,
płynów, proszków, pianek, aerozoli.
(210)
(731)

469709
(220) 2017 03 29
SKOREK URSZULA, MAJDA BARTŁOMIEJ ŚWIAT PIW
SPÓŁKA CYWILNA, Rudna Wielka
(540) ŚWIAT PIW ma więcej niż cztery strony NWS

(531) 01.01.17, 05.11.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.07
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, piwo pszeniczne,kwas
chlebowy, piwo bezalkoholowe, piwo rzemieślnicze, czarne
piwo, piwo i produkty piwowarskie, piwo pełne jasne, piwo
jasne typu ale.
(210)
(731)

469710
(220) 2017 03 29
SKOREK URSZULA, MAJDA BARTŁOMIEJ ŚWIAT PIW
SPÓŁKA CYWILNA, Rudna Wielka
(540) BIESZ CZADOWE

(531) 04.01.04, 04.01.05, 24.15.01, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, piwo pszeniczne, kwas
chlebowy, piwo bezalkoholowe, piwo rzemieślnicze, czarne
piwo, piwo i produkty piwowarskie, piwo pełne jasne, piwo
jasne typu ale.
(210)
(731)

469715
(220) 2017 03 30
COSMO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Suchy Las
(540) Aquarelle Base
(510), (511) 3 emalia do paznokci, emalie, żel do paznokci, żel
kolorowy do paznokci, żele, akryle, lakier do paznokci do celów kosmetycznych, lakier do paznokci utwardzany promieniami UV, lakiery do paznokci, baza podkładowa do paznokci,
bazy pod lakier, lakiery nawierzchniowe do paznokci, lakiery
podkładowe do paznokci.
(210)
(731)

469716
(220) 2017 03 30
COSMO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Suchy Las
(540) Aquarelle Color
(510), (511) 3 emalia do paznokci, emalie, żel do paznokci, żel
kolorowy do paznokci, żele, akryle, lakier do paznokci do celów kosmetycznych, lakier do paznokci utwardzany promieniami UV, lakiery do paznokci, baza podkładowa do paznokci,
bazy pod lakier, lakiery nawierzchniowe do paznokci, lakiery
podkładowe do paznokci.
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(210)
(731)

469719
(220) 2017 03 30
COSMO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Suchy Las
(540) Aquarelle Eﬀect
(510), (511) 3 emalia do paznokci, emalie, żel do paznokci, żel
kolorowy do paznokci, żele, akryle, lakier do paznokci do celów kosmetycznych, lakier do paznokci utwardzany promieniami UV, lakiery do paznokci, baza podkładowa do paznokci,
bazy pod lakier, lakiery nawierzchniowe do paznokci, lakiery
podkładowe do paznokci.
(210) 469725
(220) 2017 03 30
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) TOP FISH
(510), (511) 29 ryby, owoce morza i mięczaki, konserwy rybne, paluszki rybne, ﬁlety rybne, sałatki rybne, pasty rybne,
pasty warzywne, pasty z wątróbki, pasty z owoców morza,
pasty z ryb wędzonych, warzywne pasty do smarowania, pasty spożywcze wytworzone z mięsa, pasty mięsne (w tym
pasztety, smalec), pasty do smarowania na bazie warzyw,
pasty na bazie czosnku do smarowania, pasty rybne i z owoców morza, pasty do smarowania składające się głównie z jajek, opiekane kotleciki z pasty rybnej w kształcie rurek [chikuwa], pasty do smarowania na bazie mleka z niską zawartością
tłuszczu, kotlety rybne, pulpety rybne, krakersy rybne, pierożki rybne, krokiety rybne, kiełbaski rybne, galaretki rybne,
potrawy rybne, mrożone produkty rybne, konserwowane
produkty rybne w słoikach, ryby przetworzone, ryby suszone, ryby marynowane, ryby solone, ryby mrożone, ryby konserwowane, mrożone gotowane ryby, ryby w puszkach, ryby
w oliwie z oliwek, produkty z przetworzonej ryby do spożycia
przez ludzi, 30 pasty curry, pasty spożywcze z curry, pikantne
sosy, czatnej i pasty, sosy rybne, rybne kanapki, kanapki z ﬁletem z ryby, gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu,
z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw.
(210) 469727
(220) 2017 03 30
(731) Orkla Care A/S, Ishoj, DK
(540) HUSK
(510), (511) 5 suplementy diety, mianowicie zmielone nasiona i łupiny nasienne, 29 przetworzone lub poddane obróbce
nasiona i łupiny nasienne, łupiny babki płesznik, jadalne nasiona i łupiny nasienne, zmielone łupiny nasienne, 30 zmielone nasiona oraz łupiny nasienne w postaci mąki, 31 nieprzetworzone nasiona i łupiny nasienne.
(210) 469732
(220) 2017 03 30
(731) WILK ELEKTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA, Łaziska Górne
(540) GOOD RAM

ności dysków i pamięci SSD, DRAM, FLASH, sprzęt peryferyjny do komputerów, drukarki, pamięci dyskowe, pamięci elektroniczne i nośniki danych, w tym pamięci komputerowe,
moduły i karty pamięciowe, pamięci zewnętrzne USB, karty pamięci typu ﬂash, nagrywalne płyty lub dyski, cyfrowe
i elektroniczne urządzenia do noszenia na ciele lub w ubraniach, zwłaszcza w postaci smartwatchów, baterie, dodatkowe baterie i baterie akumulatorowe do ładowania urządzeń
elektronicznych, tablety, głośniki i głośniki bezprzewodowe,
słuchawki, klawiatury, kamery i kamery internetowe, monitory, w tym monitory ciekłokrystaliczne LCD oraz monitory
LED, komputery, w tym komputery przenośne i osobiste,
komputery stosowane w przemyśle jako części maszyn,
myszki komputerowe i podkładki pod myszki komputerowe,
aparaty fotograﬁczne, kasy sklepowe i ﬁskalne, torby do noszenia komputerów, tabletów i sprzętu elektronicznego, kalkulatory, telefony i telefony komórkowe, odtwarzacze płyt
i nośników z zawartością audiowizualną, w tym do komputerów, ramki cyfrowe do zdjęć, kompasy, przyrządy do pomiaru odległości, elektroniczne tłumacze kieszonkowe, urządzenia nawigacyjne GPS, modemy, przenośne odtwarzacze
multimedialne, wideofony, urządzenia do łączności bezprzewodowej, 12 drony cywilne, drony wyposażone w kamerę,
28 drony - zabawki.
(210)
(731)

469735
(220) 2017 03 30
KUBICA PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) KUBICA PRODUCTION

(531)

02.09.23, 03.07.19, 09.07.25, 02.01.04, 02.01.07, 02.01.30,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 nagrane płyty DVD i CD-ROM, 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: nagrane płyty DVD i CD
-ROM, sprzęt elektroniczny, galanteria skórzana, odzież, artykuły biurowe, 41 organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych, edukacyjnych i sportowych, organizowanie widowisk [impresariat],
usługi w zakresie rezerwacji i nabywania miejsc na imprezy
kulturalne i sportowe, muzyczne usługi wydawnicze i usługi
w zakresie nagrywania muzyki, produkcja ﬁlmów na płytach
DVD i CD-ROM.
(210)
(731)

(531)

25.05.02, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 26.04.24,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy i oprogramowanie komputerowe,
w tym programy w formie nagranej, zapisanej na nośnikach
danych, zwłaszcza w pamięciach komputerowych, bądź
przeznaczonej do pobrania, a w szczególności gry komputerowe, oprogramowanie do szyfrowania, oprogramowanie
antywirusowe, aplikacje komputerowe, ﬁrmware (oprogramowanie wbudowane w urządzenie) oraz oprogramowanie
układowe i sprzętowe pamięci komputerowych, w szczegól-
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469746
(220) 2017 03 30
BETASI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz
(540) SANBOOKING
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, interfejsy
komputerowe, programy komputerowe [oprogramowanie
do pobrania], programy komputerowe nagrane, programy
sterujące komputerowe, nagrane, interfejsy komputerowe,
35 administrowanie programami lojalności konsumenta,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach,
badania biznesowe, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), komputerowe zarządzanie plikami, orga-
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nizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub
reklamowych, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, 39 rezerwacja miejsc na podróż, informacja
o transporcie, usługi w zakresie organizowania wycieczek,
42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej,
instalacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja
programów komputerowych i danych inna niż konwersja
ﬁzyczna, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, oprogramowanie jako usługa [SaaS],
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych
elektronicznych, tworzenie i utrzymanie stron internetowych
dla osób trzecich, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich
[usługi informatyczne], tworzenie zapasowych kopii danych
poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek
internetowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii
telekomunikacyjnej, 43 rezerwacja miejsc w pensjonatach,
rezerwacje miejsc w hotelach, usługi rezerwacji pokojów,
usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie],
wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.
(210)
(731)

469748
(220) 2017 03 30
LPGTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) TECH-DUO
(510), (511) 9 sterujące urządzenia elektryczne, 35 sprzedaż
hurtowa i detaliczna sterujących urządzeń elektrycznych.
(210) 469797
(220) 2017 03 31
(731) TOMASZEWSKI WITOLD, Lublin
(540) PIJANA WIŚNIA

(531) 05.07.16, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), nalewki alkoholowe, wiśniówka, 35 hurtowa i detaliczna sprzedaż
napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa), nalewek alkoho-
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lowych i wiśniówki, hurtowa i detaliczna sprzedaż wysyłkowa oraz internetowa powyższych towarów, usługi w zakresie
promocji powyższych towarów, marketing, reklama, reklama
internetowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
promujących powyższe towary, organizowanie i współudział
w targach, wystawach i pokazach w celach handlowych lub
reklamowych, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, bary, restauracje, kafeterie,
kawiarnie, usługi w zakresie prowadzenia pijalni nalewek alkoholowych, catering, usługi w zakresie jedzenia na wynos.
(210) 469798
(220) 2017 03 31
(731) TOMASZEWSKI WITOLD, Lublin
(540) PIJANA WIŚNIA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa),
nalewki alkoholowe, wiśniówka, 35 hurtowa i detaliczna sprzedaż napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa),
nalewek alkoholowych i wiśniówki, hurtowa i detaliczna
sprzedaż wysyłkowa oraz internetowa powyższych towarów, usługi w zakresie promocji powyższych towarów, marketing, reklama, reklama internetowa, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych promujących powyższe towary,
organizowanie i współudział w targach, wystawach i pokazach w celach handlowych lub reklamowych, 43 obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, bary, restauracje, kafeterie, kawiarnie, usługi w zakresie prowadzenia pijalni nalewek alkoholowych, catering,
usługi w zakresie jedzenia na wynos.
(210)
(731)

469799
(220) 2017 03 31
DTP SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rabka Zdrój
(540) dtpsoft new concepts

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.01
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie gier, aplikacje do pobrania na smartfony.
(210)
(731)

469800
(220) 2017 03 31
AB SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rabka Zdrój
(540) ABSOFT

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie gier, aplikacje do pobrania na smartfony.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

461230, 462725, 463835, 467986, 467988, 468718, 468796, 469214, 469258, 469605, 469634, 469661

2

461230, 465450, 468718, 469605

3

459998, 463835, 466850, 467529, 467853, 467986, 467988, 468810, 468846, 468869, 469018, 469566, 469573,
469652, 469705, 469715, 469716, 469719

4

465835, 467986, 467988, 468397, 468718

5

462616, 462617, 463835, 466271, 466382, 466383, 466850, 467591, 468523, 469036, 469038, 469052, 469170,
469215, 469244, 469259, 469261, 469573, 469585, 469634, 469652, 469705, 469727

6

462807, 466008, 466009, 466246, 468718, 468903, 468905, 468906, 468907, 468908, 469079, 469551

7

462807, 463494, 466008, 466009, 468718, 468800, 469551, 469683, 469689

8

468800, 469214

9

461745, 463494, 464737, 465835, 466246, 466450, 467236, 467295, 467473, 467591, 467674, 468614, 468615,
468798, 468810, 468957, 468965, 469114, 469197, 469226, 469231, 469245, 469265, 469552, 469616, 469683,
469732, 469735, 469746, 469748, 469799, 469800

10

460608, 467591, 468966, 469259, 469261, 469573, 469652, 469668

11

465448

12

467674, 467704, 469216, 469732

13

467704

14

459456, 467837, 468810

15

468798

16

456899, 461745, 467236, 467467, 467696, 468012, 468217, 468705, 468717, 468805, 468810, 468837, 468839,
469060, 469327, 469527, 469546, 469547, 469585, 469689

17

461230, 468718, 469258, 469605, 469612

18

459456, 467236, 467889, 468810

19

461230, 462725, 469156, 469214, 469258, 469551, 469605, 469625

20

465448, 468810, 469007

21

467236, 468810, 469190

22

467385

24

464942, 468810

25

459456, 464942, 466382, 466383, 467158, 467236, 467467, 467696, 468530, 468810, 468861, 468866, 468966,
469190, 469257

26

468810

28

465845, 466382, 466383, 468810, 468861, 469190, 469732

29

460823, 460824, 462616, 462617, 464969, 465813, 466283, 467262, 467992, 468206, 468397, 468428, 468460,
469037, 469059, 469170, 469401, 469725, 469727

30

459998, 462616, 462617, 465899, 466283, 467262, 467793, 467992, 468206, 468404, 468523, 468814, 469052,
469059, 469401, 469513, 469543, 469646, 469654, 469725, 469727

31

462616, 462617, 465835, 468397, 469543, 469727

32

459998, 461880, 462616, 462617, 466283, 467262, 467992, 468206, 468397, 468428, 468523, 469066, 469068,
469070, 469641, 469645, 469646, 469647, 469649, 469651, 469709, 469710

33

468397, 469541, 469797, 469798

34

466283
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1

2

35

456899, 459897, 460823, 460824, 464737, 464942, 465789, 465835, 466008, 466009, 466114, 466116, 466124,
466125, 466127, 466237, 466245, 466283, 466706, 467223, 467236, 467295, 467409, 467467, 467473, 467594,
467595, 467600, 467674, 467704, 467843, 467941, 468012, 468217, 468397, 468529, 468614, 468615, 468705,
468717, 468798, 468800, 468810, 468839, 468845, 468861, 468871, 468892, 468926, 468952, 468953, 468954,
468965, 469007, 469070, 469091, 469095, 469114, 469155, 469156, 469170, 469185, 469197, 469226, 469255,
469259, 469261, 469265, 469327, 469504, 469518, 469525, 469539, 469542, 469543, 469569, 469573, 469667,
469735, 469746, 469748, 469797, 469798

36

456899, 464737, 465789, 465835, 466114, 466116, 466330, 466706, 467295, 467409, 467433, 467600, 467837,
468012, 468397, 468705, 468795, 468801, 468845, 469095, 469255, 469327, 469542, 469569

37

462725, 462807, 465789, 465835, 466124, 466125, 466127, 466330, 467409, 467704, 468012, 468800, 469007,
469019, 469095, 469156, 469327, 469518, 469551, 469689

38

456899, 459897, 464737, 466035, 466124, 466125, 466127, 467236, 467600, 467674, 468614, 468615, 468705,
469569

39

465835, 466114, 466116, 468397, 468705, 468795, 468892, 468896, 469007, 469327, 469542, 469746

40

468397, 468839, 469007, 469185

41

461150, 461745, 464737, 465835, 465845, 466237, 466271, 466382, 466383, 466450, 467236, 467467, 467473,
467594, 467595, 467600, 467674, 467696, 467704, 468217, 468397, 468717, 468795, 468866, 468892, 468926,
468952, 468953, 468954, 469056, 469091, 469134, 469226, 469255, 469327, 469518, 469525, 469540, 469542,
469546, 469547, 469550, 469735

42

461745, 464737, 465789, 465835, 466035, 466124, 466125, 466127, 466245, 466330, 466706, 467236, 467295,
467473, 467600, 467704, 468397, 468529, 468982, 469056, 469060, 469091, 469095, 469156, 469265, 469569,
469746

43

464713, 465453, 465456, 467941, 468795, 468926, 468928, 469059, 469401, 469542, 469597, 469690, 469746,
469797, 469798

44

461745, 466237, 466239, 467411, 467529, 468800, 468966, 468982, 469056, 469114, 469542, 469573, 469585,
469590, 469597, 469626, 469668, 469679, 469688

45

459897, 465835, 466450, 467236, 467941, 468529, 468810, 469226, 469327, 469546

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

„MARCO MARCONI”
„MM CALENDARS”
4M
4MOVE JUNIOR
4MOVE KEEP MOVING
AїOLI
AA Matt Lift
AB OVO
ABCO
ABSOFT
Aﬂofarm. Po stronie zdrowia.
AGATECH TECHNICAL SOLUTIONS
AGATECH TECHNICAL SOLUTIONS
AKADEMIA MAKIJAŻU I URODY
METAMORFOZA
Akademia Malucha Myszka Miki
akashia
AL.CAPONE ALEJA CAPONE
AL.CAPONE
algorytmy w pediatrii
KLINIKI PEDIATRYCZNEJ
AMED GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM
MEDYCYNY I REHABILITACJI
amor patriae nostra lex
STOWARZYSZENIE MOTOCYKLOWE
MONTE CASSINO INTERMARIUM
AMSCLTH
ANUDAN AFTY
APOGEE
aptekagemini.pl
AQUAPRIMER
Aquarelle Base
Aquarelle Color
Aquarelle Eﬀect
Archivdel Centrum Utylizacji Dokumentów
ARKADY WROCŁAWSKIE
b brachole
B ZAPEL
Bakoma 7 zbóż
BALTIMED
Bauherr PROFESSIONAL BAUCHEMIE
Baukrane Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k.
Bianco Nero
BIEG SOLIDARNOŚCI LUBELSKI LIPIEC 1980
Bielenda LIFT
BIESZ CZADOWE

468839
468837
469616
469646
469066
464713
466850
469667
466114
469800
469705
467986
467988

BREMSTÄRKE
BROO est. 2016
BZK & Wspólnicy
CARDIO MIKSTURA OLEI DBA O SERCE
POMAGA OBNIŻYĆ CHOLESTEROL
ŹRÓDŁO OMEGA-3 OMEGA-6
CARTA NERA caﬀe
CELUCELL
CENOS Płatki zbożowe z cynamonem
CYNAMONUSIE WITAMINY I WAPŃ NOWOŚĆ
CERTIFICATED FOOD Made in Nature
100% NATURAL POLISH FOOD
CHARM MEDI
COLEO
COMDENT
cookies ﬁt&free bez dodatku cukrów
CraftEco
CROSS INVERTERS
CYNAMONOWE SUCHARY MARSZAŁKA
DAMŁYN
DeeZee
DENTAL STUDIOS
DOLINA NOTECI
DOLINA NOTECI
DOMOZO
Dragonﬂy
DRONES POLSKA
DS sail
dtpsoft new concepts
E BOMET
ELASTYK
Elitech
ELIZÓWKA RYNEK
EMERYTURA BEZ OBAW PRUDENTIAL
Energia Młodych
ESDA EAST SIDE DANCE ACADEMY
ESINVEST
F Ferrara ELITE
FABLU
Fabryka Optyka
FAFA
Festiwal Dwóch jezior
Finklik
FIRMA SZYDLAK Rok założenia 1970
KROTOSZYN
FLEXCONNECT PROFESSIONAL

469216
466035
465835

466237
467941
468928
469068
469070
468954
469056

467696
466383
460608
469661
469573
465450
469715
469716
469719
469185
469327
459456
469612
468404
461745
469214
469551
469156
461150
468846
469710

469170
469654
468796
467793
467992
469018
469257
469091
469513
468805
469552
465899
469543
468810
469688
468614
468615
467295
467704
467674
468892
469799
468800
461230
463494
468397
467433
467595
468866
465789
468906
468530
469114
466116
468217
469569
462807
469605
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1

2

1

2

FOKHUS MIKROSEMENT ORIGINAL
FOL-PACK
Free English
Friendly Food
FRUGO NAOWOCOWANE
FWP ROK ZAŁ. 1949
Galposter Out Of Home
GEGONIUS G
GensuCare
GOOD RAM
Górski Przysmak
GRAND NOVA
GREEN PORT
greksyr
GRUPA psb METALE
GRUPA WĘDZIKOWSKI
HAIR MAJESTY SECRET SERVICE STUDIO
halsyr
Handsontable
Harf
Hi Stretch
HUSK
i Albatros Book your savings
I’m Fit
INFU-MED
INNA BAJKA
Instant Inﬂuence Motywacja Błyskawiczna
INTESTAMIN
IP INTER PROJEKT GRUPA INTER PROJEKT
IP INTER PROJEKT INTER PROJEKT GROUP
IP INTER PROJEKT
IP_PULS
KARTA MILION WARTA
KASZUB
KEMIKA
KLONOWA 22 KANTOR COM.PL
KONNER
KRAINA WĘDLIN GWARANCJA SMAKU
KRAŚNIK BLUES MEETING FESTIWAL
BLUESOWY KRAŚNIK BLUES MEETING
KRISMAR
KRP KRAJOWY REJESTR PEŁNOMOCNICTW
KUBICA PRODUCTION
KUL KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI
JANA PAWŁA II 1918 2018
KUŹNIA WIEDZY
L LEGAL ENGLISH EXPERT
Lambud do mebli mamy wszystko
LA-PIDE
LAUDA AUDIO
Leach & Lang Property Consultants

469625
469060
469547
462616
468523
469542
468012
464942
467591
469732
468460
469539
469585
460823
469155
468896
466239
460824
469231
467843
467385
469727
466245
462617
469259
468206
469550
469215
466125
466127
466124
469226
464737
461880
468718
467837
466450
469037

LIPIRON
LOFLOX
LOKO LUZ
LUCJAN’S BARBER SHOP CUT SHAVE COFFEE
M MONDEX Since 1986
m morizon.pl
M Murano
Made in Nature 100% NATURAL
POLISH FOOD
MATBUD
MAXIMUS
Michaśki STAROPOLSKIE
Mind Works
MLECZNA PRZERWA
MODUŁ
moon
N NEFRETETE towels
N
NAPISZ ZASADY OD NOWA
NOVOBILSKI
ODNOWA GENÓW MŁODOŚCI
OGROBUD
ONYGEN
OPAKOMAT
Paczka +
PAMIR sp. z o.o. rok założenia 1979
park W DECHE
Pierwszy do zabawy
PIĘKNA SKÓRA ŚWIEŻO WYCISKANY
SOK 100% BEZ GLUTENU jabłko
pomarańcza gruszka mięta siemię lniane
WSTRZĄŚNIJ PRZED WYPICIEM
SPORTFOOD MY GOTUJEMY, TY ĆWICZYSZ
POLSKIE OWOCE I WARZYWA
PIJANA WIŚNIA
PIJANA WIŚNIA
PIONEER MAINTENANCE FREE BATTERY
SILVER PREMIUM
piri
POMAGAMY CHRONIĆ DZIECI ZAWIERA
Bitrex
PV PROJEKT
QUALITIUM Team
R Rialto
R&D TECH
Reha Centrum
Revel Line
revispace
rolon
ROVITA
S Bella Sara
SALAMANDRA Beauty Institute
SALTOS

469036
469244
469052
467529
469504
467600
468908

467467
469527
459897
469735
467236
469540
469546
469007
469401
468798
467409

467262
469019
465448
468814
469590
465813
466330
468529
468871
467158
466271
468926
467853
469679
468869
469689
468705
462725
465845
469190

468428
469797
469798
469245
468965
463835
469095
469518
468905
466706
467411
459998
469258
466246
466283
468907
469626
469134
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2

SANBOOKING
SE Solar-Energy
SERDUSZKO
SEVEN SAMURAI
SIEDMIU SAMURAJÓW
SINCLAIRHA
smart3Dcity
Smyk Cały dla małych!
SOKOŁÓW OSSOBUCO KRUCHA
WOŁOWINA Wolno gotowana Goleń
wołowa o smaku pieczeniowym 20 min
i gotowe! SLOW COOKED WOLNO
GOTOWANE 10h 85oC
STALMOT
stock prestige carbon
sukces roku
SZEŚĆ ŚCIAN
Szkoła neurometaboliczna KLINIKI
PEDIATRYCZNEJ
Szkoła pediatrii KLINIKI PEDIATRYCZNEJ
SZKOŁA ZDROWIA
Sztuka Maka
Śląskie Laboratoria Analityczne
ŚWIAT PIW ma więcej niż cztery strony NWS
TECH-DUO
TFG

469746
469197
467223
465453
465456
469652
467473
468861

464969
466008
469541
469525
468801
468952
468953
468795
469690
468982
469709
469748
468845

65
1

THERA BODY
tołpa: estetic.
TOP FISH
TOPFORM 2000
TRANSFU-MED
TYGODNIK regionalna
V Venecja
VA VALENTINO BLACK
vegus
VELONTA
viaon
VIGALEX
WELDMAN
WOLMET
WUST
Z DOM ZOŚKI
Zbyszko 3 Cola
Zbyszko 3 Cytryny
Zbyszko 3 Limonki
Zbyszko 3 Pomarańcze
Zbyszko Tonic ORIGINAL
ORYGINALNA FORMUŁA
ZDC-3
ZDROWY PROJEKT
ZOPS

2

468966
469566
469725
469079
469261
468717
468903
467889
469059
469634
469265
469038
469683
466009
465447
469255
469649
469641
469645
469651
469647
468957
469597
469668

INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DO DNIA 14 KWIETNIA 2016 R.
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, znak towarowy
(w przypadku znaków graﬁcznych ozn. CFE oraz klasy elementów graﬁcznych znaku), klasy towarowe.
1339782
1340487

GLOBCOIN
CFE: 01.17.02, 29.01.13
ManageEngine

1340615
36
9

NOVO
CFE: 27.05.17

12, 37

WYKAZ KLASOWY WYZNACZONYCH DO DNIA 14 KWIETNIA 2016 R.
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

9

1340487

12

1340615

36

1339782

37

1340615

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.
860944
880065
915343
1093040
1272615
1286838
1316373
1327927
1339777
1339778
1339843
1339848

1339857
1339876
1339887
1339957
1339963
1339990
1340005
1340006
1340009
1340015
1340061
1340119
1340120
1340127

windoor (2017 04 06)
CFE: 26.03.06, 27.05.01
6, 19, 37
SPQuadrille (2016 11 07)
CFE: 27.05.01, 29.01.01
9, 25, 41
Wschetraum (2017 04 03)
1, 3
CORAL REEF (2017 03 31)
33
DORCO mychef (2017 03 27)
CFE: 26.04.09
8, 21
ZNDAPP (2017 01 18)
7
ELECTRICA (2017 04 03)
35, 37, 41, 42
HOME ESSENTIALS (2017 04 04)
CFE: 25.05.25, 26.04.18,
7, 8, 11, 21
27.05.24, 29.01.13
COOL MAMA (2016 12 09,
32, 33
2016 12 05)
Baltic medical (2016 12 05, 2016 12 05)
CFE: 24.13.01, 26.04.04, 27.05.10, 29.01.12 10, 35
LUMIPHENOLS (2016 11 30, 2016 06 02) 1, 3
XPRESS SHOP Vente de consommables en
ligne (2017 01 06, 2016 08 11)
CFE: 25.05.01, 26.04.18,
1, 2, 3, 4, 6, 7, 9,
29.01.13
11, 12, 35
9, 18, 25, 28,
FUTURE AT PLAY (2017 01 10,
35, 41
2016 10 21)
INVENT MEDICAL (2016 10 20)
CFE: 26.04.24, 27.05.24, 29.01.12
42
WANFUDA CHEMICAL INDUSTRY (2016 12 20)
CFE: 27.01.01, 28.03.00, 29.01.14
4
2016 12 20)
CFE: 28.03.00
40
ARKLED (2016 12 20)
CFE: 27.05.01
9
XC SKI & RUN (2017 01 10, 2016 08 05)
41
DF Designed for Fitness (2016 10 31)
CFE: 26.01.01, 27.05.01
25, 35
Valentin Vignot (2017 03 14)
33
HABIFAC (2017 01 06, 2016 07 08)
5
MIHOME (2016 11 14, 2016 05 13)
7, 9, 11,
35, 42
G-Base (2016 12 21, 2016 11 15)
CFE: 27.05.03, 29.01.12
1, 4
YUNDA (2016 12 20)
CFE: 27.05.01
39
uda (2016 12 20)
39
TBC THE BESPOKE CLUB
(2016 11 24, 2016 05 27)
CFE: 09.05.01, 24.03.07, 26.11.14
14, 18, 25,
35, 40, 45

1340136
1340139
1340197
1340198
1340216
1340319
1340358
1340381
1340384
1340386
1340432
1340463
1340464
1340475
1340489
1340506
1340522
1340550
1340565
1340582
1340587
1340600
1340601
1340620
1340642
1340727
1340754

DURA plus (2017 02 03, 2016 11 08)
11
2016 12 21)
CFE: 19.01.01, 28.05.00
41
2016 09 12)
CFE: 28.05.00
33
2016 09 12)
CFE: 28.05.00
33
KEMAS NET (2016 12 05)
6, 9, 37, 42
CORK4U BY AMORIM
19
(2016 12 23, 2016 12 09)
COSTAMP (2016 08 10, 2016 07 25)
CFE: 26.13.25, 27.05.01
6, 7
ELECFORTUNE (2016 12 20)
CFE: 27.05.01
9
FORTUNE (2016 12 27)
CFE: 01.01.01, 27.05.02
12
2017 01 03)
CFE: 03.01.16
11
KTC (2017 02 01)
CFE: 27.05.17
9
SPEEDY (2016 05 05)
5, 31
APORT (2016 05 05)
31
MAC (2016 07 22)
CFE: 27.05.01
8, 11
Bulbasnack (2016 12 22)
29, 30, 35
WILD SNOW (2017 02 03)
CFE: 27.05.01, 28.03.00
25
KEMAS (2016 09 19, 2016 03 24)
6, 9, 37, 42
2016 12 20)
CFE: 01.03.01, 07.11.10, 26.11.06
29, 30, 31, 32
FLYING SQUIRREL (2017 01 13,
41
2016 08 01)
S-MUSIC (2016 12 08)
CFE: 27.05.01
9, 15
VITAFUN (2017 02 01)
CFE: 27.05.01
10
2016 12 28)
CFE: 28.05.00
29
SAMBY (2017 01 19)
28
Duble (2016 04 29)
CFE: 27.05.01, 29.01.01
6, 7, 11
2016 11 23, 2016 05 23)
CFE: 05.07.13, 26.04.15, 29.01.01
3
Leili (2016 04 29)
CFE: 26.01.18, 28.03.00
7
HERBA (2016 11 04, 2016 10 07)
CFE: 05.03.13, 27.05.02, 29.01.12
5, 30

Nr ZT19/2017
1340765
1340769
1340814
1340825
1340866
1340927

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

SHENGKAI (2016 12 20)
CFE: 28.03.00
WQ (2016 12 20)
CFE: 27.05.17
Mlove (2017 01 23)
CFE: 27.05.01
AEE (2017 02 02)
CFE: 27.05.11
optiswiss original since 1937 (2017 02 09)
CFE: 27.05.10, 29.01.12
WILD HORSE (2017 01 06, 2017 01 04)

1340994
19
19

1341001
1341002
1341042

9
1341051
12
9
33

1341055

69

ALFABIT (2017 02 16)
CFE: 26.11.02, 27.05.11, 29.01.12
19, 35, 39
CICI (2016 05 05)
31
SECURITY (2016 05 05)
31
boost my body (2016 12 29,
5, 30, 32
2016 11 15)
ESTROFREE-100 (2017 02 15,
5
2016 10 14)
Lynx AUDITION (2016 05 26, 2016 04 19)
CFE: 26.03.23, 26.04.18, 26.11.12,
9, 10, 35, 41,
29.01.13
42, 44, 45

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

915343,

1339843,

1339848,

1340061

2

1339848

3

915343,

1339843,

1339848,

1340642

4

1339848,

1339887,

1340061

5

1340009,

1340463,

1340754,

1341042,

1341051

6

860944,

1339848,

1340216,

1340358,

1340522,

1340620

7

1286838,

1327927,

1339848,

1340015,

1340358,

1340620,

1340727

8

1272615,

1327927,

1340475

9

880065,
1340432,

1339848,
1340522,

1339857,
1340582,

1339963,
1340814,

1340015,
1340866,

1340216,
1341055

1340381,

10

1339778,

1340587,

1341055

11

1327927,

1339848,

1340015,

1340136,

1340386,

1340475,

1340620

12

1339848,

1340384,

1340825

14

1340127

1340765,

1340769,

1340994

1340005,

1340127,

1340506

15

1340582

18

1339857,

1340127

19

860944,

1340319,

21

1272615,

1327927

25

880065,

1339857,

28

1339857,

1340601

29

1340489,

1340550,

1340600

30

1340489,

1340550,

1340754,

1341042

31

1340463,

1340464,

1340550,

1341001,

1341002

32

1339777,

1340550,

1341042

33

1093040,

1339777,

1340006,

1340197,

1340198,

1340927

35

1316373,
1340489,

1339778,
1340994,

1339848,
1341055

1339857,

1340005,

1340015,

1340127,

37

860944,

1316373,

1340216,

1340522

39

1340119,

1340120,

1340994

40

1339957,

1340127

41

880065,

1316373,

1339857,

1339990,

1340139,

1340565,

1341055

42

1316373,

1339876,

1340015,

1340216,

1340522,

1341055

44

1341055

45

1340127,

1341055

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.
455611
461352
461154
463116
462491

ING BANK ŚLĄSKI S.A.
2016 10 17
36
COVERLIFE
2017 02 07
16, 35, 36
BIOPHA
2017 03 06
3, 5
LGC GENOMICS LIMITED
2017 03 06
9, 37, 42
TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 03 15
9, 35, 36, 38, 41, 42

464214
464251
462208
461972
463214
462577

AMO ERBA VITA S.R.L.
2017 04 07
Emil Lux GmbH & Co. KG
2017 04 10
Vajda Papir Kft.
2017 04 04
BBK Spółka Akcyjna
2017 04 03
Kachnyi Igor
2017 04 10
VCO S.A.
2017 04 06

32
11, 19, 35
16
20, 21
3, 5
24, 25, 35

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
na podstawie art. 1526a ustawy – Prawo własności przemysłowej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
1313067

MERCK SHARP & DOHME B.V.
2017 02 08

1309883
5

CO.DA.P.Cola Dairy Products S.P.A.
2017 04 24
16, 20, 29, 30
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