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Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 1461 ust. 1 i 3, art. 1526 ust. 1 i 2 oraz art. 2331 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. 
Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów 
wydanych na podstawie art. 152 powołanej ustawy – dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszonych 
znakach towarowych. 

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

 Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

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



BiUletyn
Urzędu Patentowego

Znaki towarowe

Warszawa, dnia 19 czerwca 2017 r. Nr ZT25

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) 454852 (220) 2016 04 15
(731) FARMIO BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) farmio quality farm Grandma’s Chicken free 

of antibiotics

(531) 25.01.01, 26.04.02, 26.04.06, 26.04.18, 06.07.04, 
06.07.08, 06.07.25, 27.05.01, 29.01.15, 05.03.11, 05.03.14, 
26.11.01, 26.11.12

(510), (511) 29 mięso, drób, ekstrakty mięsne, wędliny, kon-
serwy mięsne, mięso konserwowane, mięso solone, dania 
gotowe z mięsa, smalec,  szynka, pasztet z wątróbki, kiełbasy, 
galarety mięsne.

(210) 456493 (220) 2016 05 16
(731) AXES SYSTEM J. RACZYŃSKI I WSPÓLNICY 

SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk
(540) CDIF/3

(531) 01.17.25, 15.01.11, 24.15.11, 24.15.07, 27.05.01, 27.07.01, 
29.01.14

(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy elektryczne pomia-
rowe, sygnalizacyjne i kontrolne, elektroniczne maszyny 
liczące, sprzęt do przetwarzania danych i komputery wy-
specjalizowane, elektryczne przewody drutowe i wyspecja-
lizowane wiązki kabli elektrycznych do transmisji sygnałów 
kontrolno - pomiarowych i sterujących, wyłącznik automa-
tyczne i półautomatyczne, komputerowe wyspecjalizowane 

systemy operacyjne, oprogramowanie komputerowe, ogól-
nego przeznaczenia i programy komputerowe dla teleko-
munikacyjnych urządzeń transmisyjnych, przełączających, 
do obsługi poczty głosowej i do przekazywania komunika-
tów audio i video, oprogramowane komputerowe i urządze-
nia komputerowe do przetwarzania danych, audio i wideo, 
oprogramowanie komputerowe i urządzenia komputerowe 
do dostarczania danych do urządzeń kodujących i dekodują-
cych, oprogramowanie komputerowe i urządzenia kompu-
terowe stosowane do obsługi sprzętu technicznego, w tym 
zwłaszcza pojazdów samochodowych, oprogramowanie 
komputerowe i urządzenia komputerowe ułatwiające pro-
jektowanie wspomagane komputerowe, oprogramowanie 
komputerowe i programy komputerowe do automatycznej 
obsługi cyklu zamówień między sprzedawcami i producen-
tami, złącza elektryczne, pióra i wskaźniki elektroniczne, od-
biorniki telefoniczne i łącznice telekomunikacyjne i ich czę-
ści, odbiorniki sygnałów audio i wideo, rezystory i systemy 
rezystancyjne, półprzewodniki, osłony do kabli telekomuni-
kacyjnych transmisyjnych, nadajniki elektronicznych sygna-
łów cyfrowych i analogowych, nadajniki telefoniczne, prze-
wody drutowe telegraficzne, przewody telefoniczne, faksy, 
telefony cyfrowe, telefony przenośne i telefony komórkowe 
oraz części i podzespoły do tych urządzeń, anteny bezprze-
wodowe i ich części, pagery, terminale teleinformatyczne, 
testery układów elektrycznych i elektronicznych, modemy,  
wzmacniacze, konwertery, liczniki impulsów elektronicznych, 
urządzenia trasujące, multipleksy, asemblery i dezasemble-
ry, analizatory protokołu, 35 świadczenie usług w zakresie 
dostarczania informacji dotyczących reklamy i sprzedaży 
towarów z zakresu elektroniki profesjonalnej, sprzętu video 
i komputerowego oraz części i podzespołów do tych urzą-
dzeń, usługi sprzedaży oprogramowania komputerowe-
go i towarów z zakresu elektroniki profesjonalnej i sprzętu 
audio, video i komputerowego oraz części podzespołów 
do tych urządzeń, usługi w zakresie zarządzania wystawa-
mi w celach reklamowych, wynajem stoisk wystawowych 
do celów reklamowych, 42 usługi komputerowe, mianowicie 
wydzierżawianie czasu dostępu do komputerowych baz da-
nych, usługi konsultacyjne, projektowanie, badanie i rozwija-
nie systemów komputerowych, sieci komputerowych, sieci 
telekomunikacyjnych i systemów interkomunikacyjnych, 
usługi w dziedzinie uaktualniania oprogramowania kom-
puterowego, usługi umożliwiania interakcyjnego dostępu 
do globalnej komputerowej sieci informacyjnej w celu prze-
kazywania i rozpowszechniania informacji, opracowywanie 
oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, 
wynajem i wydzierżawianie komputerów i oprogramowania 
komputerowego, usługi w dziedzinie udostępniania opro-
gramowania komputerowego, które może być ładowane 
z globalnej sieci komputerowej, usługi na rzecz osób trzecich 
w dziedzinie projektowania | zamieszczania stron interneto-
wych w sieciach komputerowych, usług w zakresie udostęp-
niania zintegrowanych baz danych z informacjami o firmach, 
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wydzierżawianie lub udostępnianie dla osób trzecich czasu 
dostępu do komputerowych baz danych i stron interneto-
wych, sporządzanie dokumentacji i rysunków technicznych 
technikami cyfrowymi, opracowywanie projektów architek-
tonicznych, projektowe usługi inżynieryjne, usługi kreślenia, 
modyfikacji i unowocześniania urządzeń technicznych z za-
kresu elektroniki profesjonalnej, sprzętu audio-wideo i sprzę-
tu komputerowego oraz części i podzespołów do tych 
urządzeń, usługi w zakresie badań i rozwijania produktów 
towarowych i usług świadczone na rzecz osób trzecich, 
usługi na rzecz osób trzecich w zakresie analiz i testów tech-
nicznych produktów, usługi w zakresie analiz technicznych, 
testów i konsultacji w dziedzinie konstruowania i obsługi sie-
ci telekomunikacyjnych, usługi integracyjne dotyczące glo-
balnych, międzynarodowych i lokalnych sieci telekomunika-
cyjnych komputerów osobistych, projektowanie i rozwijanie 
na rzecz osób trzecich instalacji telekomunikacyjnych i sieci 
telekomunikacyjnych, dostarczanie różnorodnych informacji 
poprzez interakcyjne komputerowe sieci łącznościowe oraz 
globalną sieć komputerową, dostarczanie różnorodnych in-
formacji za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 
sprzętu komputerowego i architektury, dostarczanie infor-
macji z zakresu nauk informatycznych, komputerów, progra-
mów komputerowych, komputerowe usługi konsultacyjne, 
usługi w zakresie unowocześniania i przebudowy istnieją-
cych sieci i instalacji telekomunikacyjnych.

(210) 457887 (220) 2016 06 15
(731) HISZPAŃSKI PIOTR, Warszawa
(540) Green Time

(531) 05.01.03, 07.01.13, 15.09.25, 27.05.01, 07.03.11, 29.01.03
(510), (511) 7 wiatraki, turbiny i silniki do elektrowni wia-
trowej, turbina wiatrowa, silniki wiatrakowe i inne urządze-
nia poruszane siłą wiatru, ostrza jako części maszyn, piasty 
ostrza jako części maszyn, obudowa wiatraka, ostoje maszy-
ny, urządzenia obrotowe, pierścienie odchylające i sprzęgła, 
urządzenia do ustawiania skoku łopatek, hamulce i urządze-
nia hamujące do maszyn, wałki główne, złącza uszczelniają-
ce do maszyn, urządzenia napędowe, sprzęgła i generatory 
elektryczne oraz rezerwowe urządzenia zasilające, części 
i osprzęt do wszystkich uprzednio wymienionych towarów, 
9 panele fotowoltaiczne, akumulatory i baterie galwaniczne, 
baterie słoneczne, kondensatory, ogniwa fotoelektryczne, 
prostowniki prądu, przekaźniki elektryczne, przełączniki elek-
tryczne, przetwornice elektryczne, transformatory elektrycz-
ne, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, 
instalacje elektryczne, elementy elektroniczne do inteligent-
nego zarządzania budynkami oraz systemów powiadomień 
i przywoływania, sprzęt elektryczny, elektroniczny i kompu-
terowy oraz urządzenia pomiarowo-testowe, optymalizatory 
parametrów instalacji elektrycznej i zużycia energii, części 
i osprzęt do wszystkich uprzednio wymienionych towarów, 
11 grzejniki i urządzenia grzewcze, kolektory słoneczne, re-
kuperatory i zasobniki ciepła, wyciągi wentylacyjne, lampy 
elektryczne, lampy luminescencyjne, lampy oświetleniowe, 
oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne budynków, oświetle-
nia uliczne, żarówki elektryczne, urządzenia do oświetlania 
za pomocą diod elektroluminescencyjnych (LED), części 

i osprzęt do wszystkich uprzednio wymienionych towarów, 
42 badania naukowe i techniczne, projektowanie i testowa-
nie, analizy wdrożeniowe i przemysłowe oraz usługi badaw-
cze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowa-
nia komputerowego, inżynieria techniczna, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii, badania w zakresie ochrony środo-
wiska naturalnego, doradztwo w zakresie planowania zuży-
cia energii, realizacja projektów, testowanie i projektowanie 
instalacji paneli fotowoltaicznych, turbin wiatrowych, syste-
mów oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych w tym 
oświetlenia typu LED, systemów i urządzeń grzewczych, 
pomp ciepła, elektronicznych elementów do inteligentnego 
zarządzania budynkami, systemów powiadomień i przywo-
ływania, systemów zasilania budynków, realizacja projektów 
badawczych dotyczących instalacji paneli fotowoltaicznych, 
turbin wiatrowych, systemów oświetleniowych wewnętrz-
nych i zewnętrznych w tym oświetlenia typu LED, systemów 
i urządzeń grzewczych, pomp ciepła, elektronicznych ele-
mentów do inteligentnego zarządzania budynkami, syste-
mów powiadomień i przywoływania, systemów zasilania 
budynków, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
w zakresie wszystkich wymienionych usług.

(210) 462165 (220) 2016 09 30
(731) BASIŃSKI MACIEJ, Supraśl
(540) MASLOVE DZIKIE Z NATURY MASŁO ORZECHOWE

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.15, 03.07.17, 25.01.05, 05.07.06
(510), (511) 29 masło arachidowe.

(210) 462818 (220) 2016 10 17
(731) International Tobacco PLC, Londyn, GB
(540) B INTERNATIONAL TOBACCO BOSS FILTER 

CIGARETTES

(531) 03.01.02, 03.11.24, 24.09.03, 24.09.08, 24.17.25, 24.01.05, 
27.05.01, 27.05.21

(510), (511) 34 tytoń, surowy i przetworzony, wyroby tyto-
niowe, papierosy, cygaretki, artykuły dla palaczy, zapałki, ty-
toń do fajek wodnych, fajki, tabaki i tytoń, zioła do palenia, 
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tabaka, bloczki bibułki papierosowej, ustniki do papierosów 
i cygar z bursztynu, cygara, gilotynki do cygar, cygarnice, 
cygarniczki, przybory do czyszczenia fajek, stojaczki na fajki, 
filtry do papierosów, zbiorniki na gaz do zapalniczek, papier 
higroskopijny do fajek, humidory, kamienie do zapalniczek, 
zapalniczki dla  palaczy tytoniu, bibułka papierosowa,  kie-
szonkowe przyrządy do skręcania papierosów,  papierośnice, 
pojemniki na zapałki, popielniczki dla palaczy, spluwaczki 
dla żujących tytoń, środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż 
olejki eteryczne, tabakierki, pojemniki na tytoń, ustniki do cy-
gar, ustniki do cygarniczek, ustniki papierosów, waporyza-
tory dla palaczy, woreczki na tytoń, zapalniczki dla palaczy 
tytoniu, pudelka na  zapałki, tytoń do żucia.

(210) 463566 (220) 2016 11 05
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO- 

-USŁUGOWE JERZY I DARIUSZ BEDNAREK 
SPÓŁKA JAWNA, Turek

(540) Turkovia

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, 35 administro-
wanie centrum handlowo-rozrywkowo-usługowym, usługi 
w zakresie promocji sprzedaży, organizowanie wystaw i tar-
gów w celach handlowych i reklamowych, usługi w zakresie 
informacji handlowej, organizowanie wystaw i imprez kultu-
ralnych, rozrywkowych w celach handlowych, zgromadzenie 
na rzecz osób trzecich towarów pozwalające na ich swobod-
ne oglądanie i kupowanie w sklepie i hurtowni wyspecja-
lizowanej w sprzedaży takich towarów jak: odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, piwo i produkty piwowarskie, napoje bez-
alkoholowe, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), mięso 
i wędliny, nabiał i substytuty nabiału, świeże owoce, orzechy, 
warzywa i zioła, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w 
tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), oleje i tłuszcze ja-
dalne, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, kawa, 
herbata, kakao i namiastki tych towarów, sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, artykuły RTV i AGD, farmaceutyki, kosmetyki, 
środki czystości, środki toaletowe, chemia gospodarcza, 1/2 
preparaty i artykuły higieniczne, preparaty farmaceutyczne 
dla ludzi, leki dla ludzi, suplementy diety dla ludzi, zabawki, 
książki, meble, artykuły wyposażenia wnętrz, biżuteria i wy-
roby jubilerskie, narzędzia ręczne budowlane, do naprawy 
i konserwacji, narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształ-
towania krajobrazu, karmy i pasze dla zwierząt, artykuły 
dla zwierząt, nawozy, 36 zarządzanie nieruchomościami, 
administrowanie nieruchomościami, dzierżawa i wynajem 
pomieszczeń handlowych, usługi zarządzania nieruchomo-
ściami związane z centrami handlowymi, wynajmowanie 
powierzchni w centrach handlowych, 43 usługi restauracyj-
ne, usługi hotelowe, usługi hotelowo-restauracyjne w zakre-
sie podejmowania gości, usługi w zakresie zakwaterowania, 
rezerwacja zakwaterowania, tymczasowy wynajem pokoi, 
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach.

(210) 464040 (220) 2015 08 13
 (310) 86/548,836 (320) 2015 02 27 (330) US
(731) Scripps Networks, LLC, Knoxville, US

(540) FIXER UPPER
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i rozrywkowe, mianowicie 
nieprzerwanie prowadzony program dotyczący zakupu, re-
nowacji, ulepszania, dekorowania i projektowania domów, 
rozpowszechniany za pośrednictwem różnych platform 
poprzez wiele rodzajów mediów transmisyjnych, usługi 
rozrywkowe, mianowicie udostępnianie online uprzednio 
nagranych nagrań dźwiękowych i wizualnych, nie do po-
brania, zawierających treści dotyczące zakupu, renowacji, 
ulepszania, dekorowania i projektowania domów, usługi 
rozrywkowe, mianowicie udostępnianie informacji on-line 
w zakresie programów telewizyjnych dotyczących zakupu, 
renowacji, ulepszania, dekorowania i projektowania domów, 
udostępnianie strony internetowej z blogami i publikacjami 
nie do pobrania w postaci artykułów dotyczących zakupu, 
renowacji, ulepszania, dekorowania i projektowania domów.

(210) 464056 (220) 2016 11 18
(731) ROBELIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) Robelit

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 daszki z metalu, profile metalowe do użytku 
w budownictwie, profile aluminiowe, wiaty z metalu, szklar-
nie z metalu, zadaszenia z metalu, 17 półprzezroczyste ar-
kusze dwuścienne, trójścienne wykonane z poliwęglanów 
płyty z poliwęglanu komorowego, folie izolacyjne, płyty 
izolacyjne, poliester, wyroby z tworzyw sztucznych: folie, 
rury, pręty, uszczelki, płyty elewacyjne i dachowe z tworzyw 
sztucznych do celów izolacyjnych, 19 płyty i panele komo-
rowe z tworzyw sztucznych, płyty poliwęglanowe komoro-
we i lite, płyty akrylowe do celów budowlanych, niemeta-
lowe materiały na pokrycia dachowe, profile niemetalowe 
do użytku w budownictwie,  szyby stosowane w budow-
nictwie, faliste i trapezowe arkusze wykonane z materiałów 
z tworzyw sztucznych -materiały dachowe, budowlane 
płyty profilowane z tworzyw sztucznych -poliwęglan, PVC, 
akryl, poliester, polipropylen, PET, konstrukcje samonośne 
- samonośne płyty łukowe z poliestru, szkło dla budownic-
twa, szkło syntetyczne z polistyrenu do stosowania w bu-
downictwie- formatki do szklenia drzwi, zadaszenia lekkie 
z tworzyw sztucznych (ścianki i daszki nad drzwi i balkony) 
wykonane z tworzyw sztucznych i kształtowników alumi-
niowych, 24 tkaniny paroprzepuszczalne, tkaniny z tworzyw 
sztucznych, 35 sprzedaż poprzez sieć Internet materiałów 
budowlanych i wykończeniowych.

(210) 464120 (220) 2016 11 21
(731) OXYTOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Antoninek
(540) CETOX
(510), (511) 1 inicjatory ciekłe zawierające wodoronadtlenki 
lub nadtlenki cykloheksanonu.

(210) 464121 (220) 2016 11 21
(731) OXYTOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Antoninek
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(540) BETOX
(510), (511) 1 inicjatory zawierające nadtlenek benzoilu.

(210) 464489 (220) 2016 11 28
(731) PEX PHARMASEQUENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PEX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, 35 analizy kosztów, 
analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania opi-
nii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działal-
ności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, specjalistyczne do-
radztwo w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w za-
kresie zarządzania personelem, pomoc w zarządzaniu przed-
siębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi.

(210) 464810 (220) 2016 12 06
(731) ZAKŁADY URZĄDZEŃ CHEMICZNYCH I ARMATURY 

PRZEMYSŁOWEJ CHEMAR SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) CHEMAR
(510), (511) 4 energia elektryczna, paliwa, paliwa gazowe, 
6 metale nieszlachetne i ich stopy surowe i półprzetworzone, 
metale sproszkowane, metalowe: kolanka, kształtki rurowe roz-
gałęziające, pojemniki, zawory, złączki rur, pojemniki metalowe: 
do przechowywania kwasów, na paliwo płynne, do gazu sprę-
żonego, przewody rurowe centralnego ogrzewania, przewo-
dy rurowe instalacji: gazowej, klimatyzacyjnej, wodociągowej, 
ściekowej, silosy metalowe, słupy metalowe: linii elektrycznych, 
telegraficzne, staliwo, stopy stali, stal surowa i półprzetworzo-
na, uliczne metalowe kanały ściekowe, zbiorniki metalowe, że-
lazostopy, żeliwo surowe i półprzetworzone, 7 części maszyn, 
przekładnie, pompy, regulatory: ciśnienia, prędkości obrotowej, 
rury do kotłów, wymienniki ciepła, tłoki, zawory, 11 armatura 
bezpieczeństwa i regulacji do urządzeń oraz rur wodnych i ga-
zowych, armatura do pieców, instalacje do: dystrybucji wody, 
filtrowania powietrza, oczyszczania ścieków, odsalania, ogrze-
wania, uzdatniania wody, zaopatrzenia w wodę, urządzenia do: 
ogrzewania, ujęcia wody, oczyszczania powietrza, 36 organi-
zowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, wynajem nieruchomości, zarządzanie nie-
ruchomościami, 37 budownictwo, budowa i konserwacja ruro-
ciągów i sieci rozdzielczych wodnych, ściekowych i gazowych, 
montaż naprawa i konserwacja: maszyn, sprzętu, wyposażenia, 
alarmów przeciwpożarowych, urządzeń grzewczych, urządzeń 
grzewczych, urządzeń elektrycznych, urządzeń klimatyzacyj-
nych, wykonywanie i naprawa sieci: elektroenergetycznych 
i telekomunikacyjnych, wykonywanie instalacji budowlanych, 
robót budowlanych wykończeniowych, specjalistycznych prac 
budowlanych, układanie kabli, 39 dostawa energii elektrycz-
nej, dostawa towarów, dystrybucja energii elektrycznej, pobór 
i dystrybucja wody, transport rurociągami, 40 obróbka pla-
styczna metali, odlewanie metali, odlewanie stali, odlewanie 
żeliwa, obróbka cieplno-chemiczna metali, obróbka mecha-
niczna metali, oczyszczanie powietrza, metalurgia proszków, 
nakładanie powłok na metale, uzdatnianie wody, 42 badania: 
techniczne, naukowe, prace badawczo-rozwojowe, wynajmo-
wanie serwerów www.

(210) 465159 (220) 2015 08 14
 (310) 86554426 (320) 2015 03 05 (330) US
(731) Amazon Technologies, Inc., Seattle, US
(540) SCOUT+RO
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy dla dzieci, 
mianowicie koszule, t-shirty, bluzy sportowe, spodnie, dżin-
sy, szorty, spódnice, sukienki, swetry, chusty, kamizelki, kurtki 
i jesionki, płaszcze przeciwdeszczowe, modne opaski na gło-
wę, kapelusze, wełniane czapki, paski, bielizna nocna, skar-
petki, rajstopy, rękawiczki.

(210) 466258 (220) 2017 01 13
(731) HERMAN ADAM ROCK FIT, Chełm Śląski
(540) rockfit
(510), (511) 25 ubrania sportowe, obuwie sportowe, kimo-
na, czapki, chusty na głowę, 28 przyrządy gimnastyczne, rę-
kawice do gier, ochraniacze jako części strojów sportowych, 
ochraniacze na łokcie (jako artykuły sportowe), przyrządy 
stosowane do ćwiczeń fizycznych , 35 prowadzenie usług 
w zakresie dystrybucji i rozpowszechniania ogłoszeń i mate-
riałów reklamowych – próbek, druków, prospektów, broszur, 
organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub re-
klamowych, pokazów towarów, reklamy za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklamy prasowej, reklamy telewizyjnej, 
reklamy radiowej, 41 prowadzenie usług w zakresie edukacji, 
informacji o edukacji, informacji o rekrutacji, kultury fizycznej, 
rozrywki, usługi instruktorów gimnastyki, usługi poprawienia 
koordynacji, organizowanie konkurów edukacyjnych lub roz-
rywkowych, kursy korespondencyjne dotyczące poprawy 
zdrowia i koordynacji fizycznej, nauczanie filipińskich sztuk 
walki sportowej nieuzbrojoną ręką, organizowanie i prowa-
dzenie obozów sportowych, obsługi urządzeń sportowych, 
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych 
sportowych, organizowanie zawodów sportowych, udo-
stępnianie sprzętu do karaoke, wypożyczanie sprzętu spor-
towego z wyjątkiem pojazdów, usługi instruktora karate, 
produkcja filmów, prowadzenie pokazów sportowych.

(210) 466275 (220) 2017 01 16
(731) HB REAVIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) VARSO TOWER WARSAW

(531) 29.01.12, 26.13.25, 26.13.25, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 16 papier, karton, broszury, ulotki, plakaty, stojaki 
reklamowe z papieru lub kartonu, standy reklamowe z pa-
pieru lub kartonu, zaproszenia, koperty, foldery, wizytówki, 
papier firmowy, kalendarze, gadżety reklamowe z papieru 
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lub kartonu, druki, materiały introligatorskie, fotografie, ma-
teriały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, 
materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pi-
sania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały z two-
rzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), 
czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, 35 reklama, 
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie dzia-
łalności handlowej, prace biurowe, 36 ubezpieczenia, dzia-
łalność finansowa, usługi bankowe, organizowanie wynajmu 
nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej, zarządzenie 
nieruchomościami.

(210) 466276 (220) 2017 01 16
(731) HB REAVIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) VARSO TOWER WARSAW

(531) 26.03.01, 26.03.07, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 16 papier, karton, broszury, ulotki, plakaty, stojaki 
reklamowe z papieru lub kartonu, standy reklamowe z pa-
pieru lub kartonu, zaproszenia, koperty, foldery, wizytówki, 
papier firmowy, kalendarze, gadżety reklamowe z papieru 
lub kartonu, druki, materiały introligatorskie, fotografie, ma-
teriały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, 
materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pi-
sania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały z two-
rzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), 
czcionki drukarskie, matryce do ruku ręcznego, 35 reklama, 
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie dzia-
łalności handlowej, prace biurowe, 36 ubezpieczenia, dzia-
łalność finansowa, usługi bankowe, organizowanie wynajmu 
nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej, zarządzenie 
nieruchomościami.

(210) 466471 (220) 2017 01 18
(731) REKMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) 

(531) 02.05.08, 02.05.23, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry, 9 elektronika: 
komputery, laptopy, urzadzenia i przyrządy do celów dy-
daktycznych, telefony komórkowe, tablety, kaski ochronne 
do uprawiania sportu, programy komputerowe, urządzenia 
do gier działające z zewnętrznym ekranem lub wyświetla-
czem, konsole do gier, urządzenia do: nagrywania, przesyła-

nia i odtwarzania dźwięku lub obrazów, filmy DVD, gry tele-
wizyjne lub komputerowe, elektroniczne zabawki, 10 gryzaki 
dla dzieci, butelki, pojemniki na butelki do karmienia, smoczk, 
urządzenia do karmienia i opieki, urządzenia do odciągania 
mleka z piersi, 11 podgrzewacze do wody do wanien, ter-
mofory, koce elektryczne, 12 wózki dziecięce, foteliki bezpie-
czeństwa dla dzieci, rowerki dla dzieci, 14 biżuteria, zegarki, 
ozdoby[biżuteria] dla osób i ubiorów, 16 artykuły biurowe, 
piśmiennicze, malarskie zawarte w tej klasie, 18 nosidełka 
dla dzieci, torby, parasolki, plecaki, tornistry, 20 chodziki dla 
dzieci, łóżeczka, kojce, kołyski, śpiwory, wysokie krzesełka dla 
dzieci, 21 butelki, nocniki, szczoteczki, wanienki, naczynia 
jednorazowe, nieelektroniczne podgrzewacze do butelek, 
25 odzież dziecięca, obuwie dziecięce, nakrycia głowy dla 
dzieci, wyprawki dziecięce, 26 dekoracyjne akcesoria do wło-
sów, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, 
ozdoby choinkowe, 30 słodycze, 35 zarządzanie, prowadze-
nie i organizacja sklepów stacjonarnych i internetowych, 
w tym także sieci sklepów franczyzowych, organizowanie 
akcji promocyjnych, 39  transport w zakresie obsługi sklepów 
i zamówień, pakowanie i składowanie towarów, organizowa-
nie transportu towaru, 41 organizowanie szkoleń, zabaw i za-
jęć dla dzieci.

(210) 466487 (220) 2017 01 23
(731) PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) Grand Video Awards

(531) 01.05.23, 26.01.10, 26.03.01, 26.15.01, 26.15.09, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 16 materiały drukowane, 35 usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne.

(210) 466615 (220) 2017 01 19
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA CODE SENSIBLE SLOW AGING POWER
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielę-
gnacji skóry, emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, 
żele, pianki, oliwki, peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, se-
rum do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olej-
ki eteryczne do pielęgnacji skóry, talk i pudry do ciała, prepa-
raty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, 
przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty 
do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody 
toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, prepa-
raty do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji ust, środki 
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 pre-
paraty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji 
skóry, kosmetyki do celów leczniczych kremy, emulsje, płyny, 
żele, oliwki i balsamy lecznicze, sole do kąpieli do celów me-
dycznych, kąpiele lecznicze.



9 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT25/2017

(210) 466620 (220) 2017 01 19
(731) LIGHTHOUSE TAX DĘBKOWSKI SZUBERT 

SPÓŁKA PARTNERSKA DORADCÓW PODATKOWYCH 
I RADCÓW PRAWNYCH, Wrocław

(540) LIGHTHOUSE TAX

(531) 07.01.16, 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 35 doradztwo podatkowe [rachunkowość], pla-
nowanie podatkowe [rachunkowość], przygotowywanie 
zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, usługi kon-
sultingowe w zakresie księgowości podatkowej, 36 usługi 
podatkowe i celne, planowanie podatkowe [nie księgowe], 
doradztwo podatkowe [nie prowadzenie rachunków], do-
radztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości], doradztwo 
podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], konsulta-
cje podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], 45 ba-
dania prawne, doradztwo prawne, mediacja [usługi prawne], 
usługi rejestracyjne (prawne), usługi informacji prawnej, 
usługi wsparcia prawnego, usługi prawne pro bono, usługi 
prawne w zakresie mediacji, doradztwo prawne w dziedzi-
nie opodatkowania, porady prawne i zastępstwo procesowe, 
usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi w zakresie doradz-
twa prawnego, usługi prawne dotyczące nabywania własno-
ści intelektualnej, usługi prawne dotyczące praw własności 
intelektualnej, usługi prawne związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, doradztwo prawne związane 
z prawami własności intelektualnej, usługi doradcze związa-
ne z prawami konsumenta [doradztwo prawne], usługi w za-
kresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne], 
usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi 
prawne], usługi prawne świadczone w związku z procesami 
sądowymi, usługi prawne związane z tworzeniem i rejestra-
cją firm, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów 
dla osób trzecich, usługi prawne w zakresie negocjowa-
nia i sporządzania umów związanych z prawami własności 
intelektualnej.

(210) 466622 (220) 2017 01 20
(731) Zentiva Group, a.s, Praga, CZ
(540) URAMIF
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne dla ludzi.

(210) 466634 (220) 2017 01 20
(731) ZDROJOWA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT 2 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) CRISTAL RESORT SZKLARSKA PORĘBA

(531) 06.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 hotele, pensjonaty, usługi hotelarskie, usługi 
pensjonatowe, biura [agencje] zakwaterowania w hotelach 
i pensjonatach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, wynaj-
mowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc 
w hotelach, kawiarnie, restauracje, stołówki.

(210) 466643 (220) 2017 01 20
(731) CZERSKA JOLANTA, Warszawa
(540) API Tax
(510), (511) 35 usługi w zakresie księgowości, rachunkowości 
i audytu, księgowość administracyjna, skomputeryzowana 
księgowość, usługi konsultingowe w zakresie księgowości, 
doradztwo księgowe w zakresie podatków, doradztwo księ-
gowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, przy-
gotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo podatko-
we, doradztwo podatkowe w zakresie rachunkowości, usługi 
w zakresie fakturowania, 36 doradztwo podatkowe niedo-
tyczące prowadzenia rachunków, doradztwo podatkowe 
niedotyczące księgowości, doradztwo w zakresie podatków 
dochodowych, doradztwo finansowe w zakresie podatków, 
doradztwo finansowe dotyczące planowania podatków.

(210) 466978 (220) 2017 02 27
(731) MIKOŁAJEWSKA EMILIA , BYDGOSZCZ
(540) KINESIOTAPING W LOGOPEDII
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
usługi edukacyjne i instruktażowe, edukacja dorosłych, edu-
kacja zawodowa, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia,  kursy 
szkoleniowe związane z medycyną.

(210) 467113 (220) 2017 02 03
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) FLIS Happy BIANCO coconut

(531) 05.07.06, 08.01.09, 19.03.05, 24.09.03, 24.09.09, 27.05.01, 
25.07.15, 29.01.15

(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki wa-
flowe, ciastka.

(210) 467115 (220) 2017 02 03
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) FLIS Happy BIANCO coconut LIMITED EDITION

(531) 01.01.02, 01.01.10, 05.07.06, 08.01.09, 19.03.05, 24.09.03, 
24.09.09, 25.07.15, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki wa-
flowe, ciastka.
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(210) 467148 (220) 2017 02 06
(731) STOWARZYSZENIE TARGOWA 62, Łódź
(540) teatr szwalnia

(531) 26.11.11, 27.05.01, 27.05.25, 29.01.04
(510), (511) 41 produkcje teatralne, wystawianie spektakli 
teatralnych, produkcja widowisk teatralnych, reżyserowanie 
spektakli teatralnych, reżyserowanie widowisk teatralnych, 
usługi produkcji teatralnych, rozrywka teatralna, produkcja 
filmów, pokazy filmowe, organizowanie festiwali w celach 
kulturalnych, organizowanie festiwali w celach edukacyjnych 
prowadzenie festiwali filmowych, edukacja, obozy letnie 
[rozrywka i edukacja].

(210) 467161 (220) 2017 02 06
(731) ŁASZKIEWICZ GRZEGORZ PROTEKT, Łódź
(540) rudamid
(510), (511) 22 taśmy i pasy, liny, linki i sznury, 23 przędza, 
uprzędzone nitki i przędza, 24 tkaniny, dzianina, zasłony, ko-
tary, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 467166 (220) 2017 02 06
(731) FARASI FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) FARASI

(531) 03.03.01, 27.05.01, 29.01.06, 29.01.11
(510), (511) 25 berety, bielizna osobista, bielizna wchła-
niająca pot, bokserki, botki, bryczesy, buty sportowe, buty 
sznurowane, buty za kostkę, cholewki do obuwia, chustki 
[apaszki], cylindry [kapelusze], czapki [nakrycia głowy], czep-
ki kąpielowe, czepki pod prysznic, czubki do butów, dasz-
ki [nakrycia głowy], daszki do czapek, długie luźne stroje, 
dzianina [odzież], espadryle, etole [futra], fartuchy [odzież], 
fulary [ozdobne krawaty], futra [odzież], gabardyna [odzież], 
garnitury, getry [ochraniacze] zakładane na buty, halki [bieli-
zna], halki, półhalki, kalosze [wkładane na obuwie], kamizelki, 
kąpielówki, kombinezony, kombinezony [odzież], kostiumy 
kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki 
z krótkim rękawem, krawaty, krótkie haleczki na ramiączkach, 
kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed 
zimnem i wiatrem, kwefy, podwiki, legginsy, majtki, majtki 
damskie, majtki dziecięce [odzież], mundury, nakrycia gło-
wy, narzutki na ramiona, nauszniki [odzież], obuwie, obuwie 
gimnastyczne, obuwie plażowe, ocieplacze, odzież, odzież 
gotowa, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie [odzież], opaski 
na głowę, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski 
[odzież], pelerynki, pelisy, pikowane kurtki [odzież], piżamy, 
płaszcze kąpielowe, podeszwy butów, podkoszulki bez ręka-
wów, podkoszulki sportowe, podszewki gotowe [część gar-
deroby], podwiązki, poncza, pończochy, pulowery, rajstopy, 
rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały ką-
pielowe, sari, skarpetki, spódnice, spódnico-spodenki, stroje 
na maskaradę, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, su-
kienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, sza-
liki, szarfy [do ubrania], szkielety kapeluszy, szlafroki, śliniaki 

niepapierowe, turbany, walonki [buty filcowe], woalki, welo-
ny [odzież], wyprawki dziecięce [odzież], wyroby pończosz-
nicze, 26 aplikacje [pasmanteria], broszki [dodatki do ubrań], 
cekiny do ubrań, cekiny mikowe, chwosty [pasmanteria], 
dziurki przy butach, elastyczne wstążki, falbanki koronkowe, 
falbany do odzieży, falbany do spódnic, fiszbiny do gorse-
tów, frędzle, galony, guziki, haftki [artykuły pasmanteryjne], 
hafty, klamry do pasków, kokardy do włosów, koraliki, inne 
niż do wyrobu biżuterii, koronki na lamówki, koronki weł-
niane, koronkowe ozdoby, lamówki do ubrań, listki z brązu 
lub złota [ozdoby do odzieży], monogramy do znakowania 
bielizny, naramienniki, ozdobne plakietki, ozdoby do kapelu-
szy nie z metali szlachetnych, ozdoby do obuwia nie z metali 
szlachetnych, ozdoby do ubrań, pasmanteryjne (artykuły -) 
z wyjątkiem nici, pikoty [koronka], pióra [dodatki do ubrań], 
przepaski do włosów, spinki do włosów, srebrne hafty, szelki 
do prowadzenia dzieci, sznurki do obszywania ubrań, sznurki 
do odzieży, sznurowadła do butów, szpilki do włosów, zapię-
cia do obuwia, zapięcia do szelek, zapięcia do ubrań, 40 bar-
wienie tkanin, hafciarstwo, szycie odzieży na miarę.

(210) 467189 (220) 2017 02 06
(731) BIO BERRY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Bio berry

(531) 05.07.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 żywność dla niemowląt, 29 przetworzone 
owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin 
strączkowych), 31 świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła.

(210) 467197 (220) 2017 02 06
(731) MB BUSINESS SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MIĘDZYNARODOWE TARGI WROCŁAWSKIE MB

(531) 01.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 organizowanie targów i wystaw, orga-
nizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych 
i reklamowych.

(210) 467198 (220) 2017 02 06
(731) JANKES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) jankes
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, 43 usługi ho-
teli i restauracji.
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(210) 467220 (220) 2017 02 07
(731) MOCHOCKI MARCIN RYSZARD, Przybysławice
(540) LARDENT
(510), (511) 44 usługi medyczne, stomatologia, laryngologia, 
porady lekarskie, zabiegi, gabinety lekarskie, klinika, centrum 
medyczne, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, ortodon-
cja, dermatologia, dentysta.

(210) 467435 (220) 2017 02 10
(731) ADAMCZYK AGNIESZKA, Warszawa; 

KAMIŃSKI MIROSŁAW, Staszów
(540) CanisMajoris development

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 37 budownictwo, usługi budowlane, konstruk-
cyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, nadzór budowlany, 
dragowanie [pogłębianie gruntu], instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych, budowa i konserwacja rurocią-
gów, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC 
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), instalacja pokryć 
dachowych, izolowanie budynków, konsultacje budowlane, 
montaż drzwi i okien, malowanie i lakierowanie, wynajem 
maszyn budowlanych, wynajem narzędzi budowlanych, do-
radztwo inżynieryjne [budownictwo].
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 467485 (220) 2017 02 13
(731) CREATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głuchołazy
(540) 

(531) 03.01.15
(510), (511) 24 dżersej [materiał], dzianina, 25 dzianina 
[odzież], 35 reklama.

(210) 467486 (220) 2017 02 13
(731) CREATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głuchołazy
(540) 

(531) 03.13.01
(510), (511) 24 dżersej [materiał], dzianina, 25 dzianina 
[odzież], 35 reklama.

(210) 467492 (220) 2017 02 13
(731) BILSKI BARTŁOMIEJ PROFESSIONAL AUTOMOTIVE 

GROUP, Poznań
(540) PAG PROFESSIONAL AUTOMOTIVE GROUP

(531) 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługa handlu detalicznego i hurtowego 
w zakresie sprzedaży samochodów, 37 naprawa mechanicz-
na samochodów, naprawa blacharska samochodów, 39 wy-
najem samochodów.

(210) 467547 (220) 2017 02 13
(731) APLITT SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) mailIT

(531) 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reselling (odsprzedaż) usług programistycz-
nych, , 42 usługi opracowania oprogramowania komputero-
wego w zakresie dostarczania infrastruktury informatycznej, 
usługi najmu oprogramowania w systemie SPLA, usługi utrzy-
mania i obsługi oprogramowania, usługi regionalnej obsługi 
informatycznej użytkowników, usługi instalacji i wdrażania 
technologii IT na potrzeby osób trzecich, usługi tworzenia 
informatycznej bazy danych, witryn internetowych i innych 
źródeł dostępnych poprzez globalny sieć komputerową, 
dostarczanie narzędziowych programów wyszukujących 
do uzyskania informacji i danych w globalnej sieci kompu-
terowej, projektowanie i wdrażanie dla osób trzecich witryn 
internetowych oraz utrzymywanie tych witryn dla osób trze-
cich w globalnej sieci komputerowej.

(210) 467572 (220) 2017 02 14
(731) TRANSFERDRUKPAPIER DOLINSKA I ŁABUZ 

SPÓŁKA JAWNA, Tuszyn
(540) TransferdrukPAPIER

(531) 27.05.01, 29.01.13, 20.05.25, 26.04.09
(510), (511) 16 papier, papier powlekany, karton, tektura, 
druki, materiały drukowane.

(210) 467671 (220) 2017 02 16
(731) BMC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŁOBODNO
(540) BMC Budujemy Twoje marzenia
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, analizy 
finansowe, doradztwo inwestycyjne, doradztwo ubezpiecze-
niowe, doradztwo w sprawach finansowych, pośrednictwo 
w pozyskiwaniu finansowania z banków i innych instytucji, 
doradztwo podatkowe, usługi finansowe, usługi tworzenia 
funduszu inwestycyjnego, usługi tworzenia struktury inwe-
stycji, przygotowywanie dokumentacji biznesowej, w tym 
biznes plany, prognozy finansowe, finansowa dokumentacja 
kredytowa, wszystkie powyższe związane z obsługą rynku 
nieruchomości, ubezpieczenia wszelkiego typu, działalność 
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multiagencji kredytowych, agencji brokerskich, informacje 
o ubezpieczeniach, pośrednictwo w obrocie nieruchomo-
ściami, pośrednictwo w sprzedaży i najmie nieruchomości 
mieszkaniowych, biurowych, komercyjnych, realizacja inwe-
stycji mieszkaniowych lub komercyjnych, zarządzanie nie-
ruchomościami, dzierżawa majątku nieruchomego, pośred-
nictwo w sprawach majątku nieruchomego, wynajmowanie 
nieruchomości, wycena nieruchomości, ściąganie czynszów, 
wynajem nieruchomości, w tym wynajmowanie lokali usłu-
gowych i mieszkalnych, 37 budownictwo, budownictwo 
mieszkalne, budownictwo przemysłowe, działalność dewe-
loperska - wielomieszkaniowa związana z budownictwem, 
nadzór budowlany, doradztwo inżynieryjne, czyszczenie bu-
dynków, informacja budowlana, instalowanie drzwi i okien, 
instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, instalowanie, 
konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń biurowych, 
izolowanie budynków, instalowanie i naprawa urządzeń 
elektrycznych, instalowanie i naprawy alarmów przeciw-
włamaniowych, instalowanie, konserwacja i naprawy kom-
puterów, montaż i naprawy instalacji grzewczych, montaż 
i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, lakie-
rowanie, malowanie, murowanie, montaż rusztowań, nisz-
czenie szkodników, renowacja mebli, tapetowanie, tynko-
wanie, rozbiórka budynków, tapicerowanie mebli, wynajem 
sprzętu budowlanego, zabezpieczanie budynków przed wil-
gocią, 43 biura zakwaterowania (hotele, pensjonaty), domy 
turystyczne, hotele dla zwierząt, motele, pensjonaty, obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, rezerwacja miejsc w hotelach, pensjonatach, mote-
lach, usługi hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego 
zakwaterowania, usługi tymczasowego zakwaterowania, 
usługi restauracyjne, wynajem budynków przenośnych, za-
pewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego.

(210) 467684 (220) 2017 03 21
(731) PISKAŁA ADAM PHUT HAKA, Rejowiec Fabryczny
(540) IZOFLOR
(510), (511) 17 Folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania.

(210) 467715 (220) 2017 03 21
(731) PISKAŁA ADAM PHUT HAKA, Rejowiec Fabryczny
(540) HAKA WENT

(531) 07.03.25, 07.01.22, 27.05.01
(510), (511) 17 Folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania.

(210) 468162 (220) 2017 02 27
(731) OLCZAK GRZEGORZ P.P.H.U OLCZAK, Białystok
(540) OLCZAK

(531) 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, 19 szkło płaskie obrobione przeznaczone dla 
budownictwa, 20 szkło srebrzone (lustra), meble, 21 szkło 

płaskie nie do celów budowlanych, wyroby szklane, porce-
lanowe, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, 
40 obróbka szkła, cięcie, szlifowanie.

(210) 468313 (220) 2017 03 02
(731) KLUB SPORTOWY SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Karpacz

(540) Kill The Devil Hill

(531) 04.01.04, 04.01.05, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.13, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, czapeczki, 
koszulki, odzież sportowa, 41 rozrywka, działalność sporto-
wa i kulturalna, organizowanie i prowadzenie imprez sporto-
wych i rozrywkowych.

(210) 468621 (220) 2017 03 08
(731) ARTERIUM LTD, Kijów, UA
(540) ALTEYKA
(510), (511) 5 leki przeciwbólowe, leki znieczulające, anty-
biotyki, zestawy pierwszej pomocy, pełne, preparaty bak-
teryjne do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty 
bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, 
balsamy do celów medycznych, preparaty balsamiczne 
do celów medycznych, preparaty biologiczne do celów we-
terynaryjnych, preparaty biologiczne do celów medycznych, 
płyny do higieny intymnej, szczepionki, preparaty lecznicze 
do kąpieli, preparaty do kąpieli leczniczych, sole do kąpieli 
do celów medycznych, preparaty weterynaryjne, preparaty 
witaminowe, preparaty do leczenia hemoroidów, majtki sani-
tarne, bandaże higieniczne, podpaski higieniczne, hormony 
do celów medycznych, środki dezynfekujące do celów higie-
nicznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, 
substancje dietetyczne używane do celów medycznych, eu-
kaliptus do celów farmaceutycznych, eliksiry (preparaty far-
maceutyczne), łagodne środki uspokajające, środki uspoka-
jające, środki wspomagające do celów medycznych, kamfora 
do celów medycznych, olej kamforowy do celów medycz-
nych, opłatki do celów farmaceutycznych, kapsułki do leków, 
olej rycynowy do celów medycznych, kory drzewne do ce-
lów farmaceutycznych, korzenie lecznicze, dodatki paszowe 
dla zwierząt do celów weterynaryjnych, środki oczyszczają-
ce, preparaty hamujące krwawienie, leki do celów weteryna-
ryjnych, leki dla celów leczenia ludzi, herbata lecznicza, zioła 
lecznicze, napoje lecznicze, napary lecznicze, oleje leczni-
cze, płyn do nacierania, emulsje do celów weterynaryjnych, 
emulsje do celów farmaceutycznych, maści do celów farma-
ceutycznych, mentol, mięta do celów farmaceutycznych, 
nalewki do celów medycznych, preparaty do organoterapii, 
chusteczki do stosowania przy nietrzymaniu moczu i stolca, 
pigułki do celów farmaceutycznych, środki przeczyszczające, 
środki przeciwgorączkowe, preparaty do stosowania przy 
nietrzymaniu moczu i stolca, syropy do celów farmaceutycz-
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nych, środki nasenne, alkohol do celów leczniczych, prepara-
ty do sterylizacji, pastylki do celów farmaceutycznych, środki 
ułatwiające trawienie do celów farmaceutycznych, herbatki 
ziołowe do celów leczniczych, preparaty farmaceutyczne, 
enzymy do celów weterynaryjnych, enzymy do celów me-
dycznych, zaczyny do celów farmaceutycznych, preparaty 
enzymatyczne do celów weterynaryjnych, preparaty en-
zymatyczne do celów medycznych, żywność dietetyczna 
do celów medycznych, majtki chłonące wilgoć do stosowa-
nia przy nietrzymaniu moczu, preparaty chemiczno - farma-
ceutyczne, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, 
preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty che-
miczne do celów farmaceutycznych.

(210) 468622 (220) 2017 03 08
(731) ARTERIUM LTD, Kijów, UA
(540) MUKALTYN
(510), (511) 5 leki przeciwbólowe, leki znieczulające, anty-
biotyki, zestawy pierwszej pomocy, pełne, preparaty bak-
teryjne do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty 
bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, 
balsamy do celów medycznych, preparaty balsamiczne 
do celów medycznych, preparaty biologiczne do celów 
weterynaryjnych, preparaty biologiczne do celów medycz-
nych, płyny do higieny intymnej, szczepionki, preparaty 
lecznicze do kąpieli, preparaty do kąpieli leczniczych, sole 
do kąpieli do celów medycznych, preparaty weterynaryjne, 
preparaty witaminowe, preparaty do leczenia hemoro-
idów, majtki sanitarne, bandaże higieniczne, podpaski hi-
gieniczne, hormony do celów medycznych, środki dezyn-
fekujące do celów higienicznych, preparaty diagnostyczne 
do celów medycznych, substancje dietetyczne używane 
do celów medycznych, eukaliptus do celów farmaceutycz-
nych, eliksiry (preparaty farmaceutyczne), łagodne środki 
uspokajające, środki uspokajające, środki wspomagające 
do celów medycznych, kamfora do celów medycznych, 
olej kamforowy do celów medycznych, opłatki do ce-
lów farmaceutycznych, kapsułki do leków, olej rycynowy 
do celów medycznych, kory drzewne do celów farmaceu-
tycznych, korzenie lecznicze, dodatki paszowe dla zwierząt 
do celów weterynaryjnych, środki oczyszczające, preparaty 
hamujące krwawienie, leki do celów weterynaryjnych, leki 
dla celów leczenia ludzi, herbata lecznicza, zioła lecznicze, 
napoje lecznicze, napary lecznicze, oleje lecznicze, płyn 
do nacierania, emulsje do celów weterynaryjnych, emulsje 
do celów farmaceutycznych, maści do celów farmaceutycz-
nych, mentol, mięta do celów farmaceutycznych, nalewki 
do celów medycznych, preparaty do organoterapii, chus-
teczki do stosowania przy nietrzymaniu moczu i stolca, pi-
gułki do celów farmaceutycznych, środki przeczyszczające, 
środki przeciwgorączkowe, preparaty do stosowania przy 
nietrzymaniu moczu i stolca, syropy do celów farmaceu-
tycznych, środki nasenne, alkohol do celów leczniczych, 
preparaty do sterylizacji, pastylki do celów farmaceutycz-
nych, środki ułatwiające trawienie do celów farmaceutycz-
nych, herbatki ziołowe do celów leczniczych, preparaty far-
maceutyczne, enzymy do celów weterynaryjnych, enzymy 
do celów medycznych, zaczyny do celów farmaceutycz-
nych, preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych, 
preparaty enzymatyczne do celów medycznych, żywność 
dietetyczna do celów medycznych, majtki chłonące wilgoć 
do stosowania przy nietrzymaniu moczu, preparaty che-
miczno-farmaceutyczne, preparaty chemiczne do celów 
weterynaryjnych, preparaty chemiczne do celów medycz-
nych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych.

(210) 468714 (220) 2017 03 10
(731) GRUPA TRIP KONGRESY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) Konferencja naukowo-szkoleniowa „Powikłania 
w chirurgii naczyniowej i endowaskularnej” 
Prof. zw. dr hab. n. med. Walerian Staszkiewicz 
Dr n. med. Włodzimierz Hendiger

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji.

(210) 468771 (220) 2017 03 13
(731) SZAMBELAN JOLANTA, Poznań
(540) oddododo

(531) 24.17.10, 24.17.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 publikacje drukowane, w tym: foldery, książ-
ki, biuletyny, materiały do nauczania nie zawarte w innych 
klasach, materiały szkolne, 28 zabawki i gry edukacyjne, ar-
tykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, 
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów 
i usług w celu ich oglądania i kupowania poprzez katalogi 
artykułów wykorzystując zamówienia korespondencyjne 
lub używając środków telekomunikacji towarów: publikacje 
elektroniczne, e-booki, audiobooki, wydawnictwa multi-
medialne, gry komputerowe, publikacje drukowane, w tym: 
książki, materiały do nauczania, zabawki, gry edukacyjne, 
artykuły sportowe i gimnastyczne, odzież, usługi w zakresie 
promowania działalności społecznej, kulturalnej i oświato-
wej, 41 usługi w zakresie edukacji, organizowanie i prowa-
dzenie zajęć edukacyjnych, artystycznych i terapeutycznych, 
organizowanie szkoleń, wyjazdów wakacyjnych, obozów, 
pokazów kulturalnych, imprez kulturalnych, usługi wydawni-
cze, usługi tworzenia publikacji multimedialnych i interneto-
wych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, 
publikowanie tekstów elektroniczne on-line nie do pobrania, 
publikowanie książek, artykułów, usługi w zakresie kultury 
w tym organizowanie imprez i spotkań w dziedzinie kultury 
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i sztuki, koncertów, wystaw, usługi promocyjne w zakresie 
kultury i sztuki, organizowanie i prowadzenie zajęć eduka-
cyjnych, artystycznych, organizowanie konkursów, 43 usługi 
w zakresie organizacji i prowadzenia wczasów oraz obozów 
dla dzieci i młodzieży oraz rodziców z małymi dziećmi, usługi 
w zakresie organizowania i prowadzenia opieki nad dziećmi 
oraz zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży, świetlice, 
kluby, domy kultury prowadzące pozaszkolne formy kształ-
cenia, usługi przedszkola, opieka nad dziećmi.

(210) 468809 (220) 2017 03 13
(731) JERONIMO MARTINS DROGERIE I FARMACJA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kostrzyn
(540) hebeapteka

(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stoso-
wane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szo-
rowania i ścierania, mydła, mydła lecznicze, środki perfu-
meryjne, produkty perfumeryjne, woda toaletowa, woda 
po goleniu, dezodoranty, olejki eteryczne, kremy do skó-
ry, lotiony do skóry z filtrem przeciwsłonecznym, kremy 
do twarzy, żele do kąpieli, olejki kosmetyczne, kosmetyki, 
płyny do pielęgnacji włosów, preparaty do barwienia wło-
sów, środki do czyszczenia zębów, chusteczki nasączone 
płynami kosmetycznymi, płatki z bawełny do celów ko-
smetycznych, patyczki higieniczne, wata do celów higie-
nicznych, preparaty do golenia, preparaty do depilacji, 
przybory do manicure i pedicure, pęsety, nożyczki, prepa-
raty do makijażu, szminki, kosmetyki do brwi, tusze do rzęs, 
lakiery do paznokci, 5 produkty farmaceutyczne, medycz-
ne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, 
dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku 
leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemow-
ląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały 
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski 
dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania ro-
bactwa, fungicydy, herbicydy, leki, materiały dentystycz-
ne, substancje dietetyczne dla celów medycznych, zioła 
lecznicze lub o działaniu leczniczym, podpaski, tampony 
menstruacyjne, testy ciążowe, preparaty ułatwiające ząb-
kowanie, 10 smoczki dla niemowląt, butelki dla niemowląt, 
termometry dla celów medycznych, urządzenia i przyrzą-
dy medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, artykuły 
ortopedyczne, urządzenia terapeutyczne i wspomagające 
dla osób niepełnosprawnych, przyrządy, urządzenia i ar-
tykuły do opieki nad niemowlętami, 11 elektryczne pod-
grzewacze do butelek dla niemowląt, elektryczne lampy, 
filtry dowody pitnej, 12 wózki dla dzieci, siatki ochronne 
do wózków dla dzieci, foteliki samochodowe dla dzieci, 
16 artykuły papiernicze, opakowania papierowe, materiały 
szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucz-
nych do pakowania, książki, biuletyny [materiały drukowa-
ne], bony upominkowe, bony wartościowe, broszury, chu-
steczki celulozowe do celów kosmetycznych, chusteczki 
do nosa papierowe, chusteczki higieniczne, chusteczki to-
aletowe, chusteczki papierowe do użytku kosmetycznego, 
czasopisma [periodyki], drukowane materiały dydaktycz-
ne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane ulotki 
informacyjne, formularze [blankiety, druki], gazety, higie-
niczne ręczniki papierowe do rąk, jednorazowe produkty 
papierowe, kalendarze, papierowe chusteczki higieniczne, 

papierowe podkładki do zmiany pieluszek, publikacje dru-
kowane, publikacje promocyjne, ręczniki papierowe, ślinia-
ki papierowe, papier toaletowy, pieluchy niemowlęce z pa-
pieru lub celulozy, 35 usługi w zakresie prowadzenia apteki, 
usługi w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, 
usługi w zakresie reklamy, usługi prowadzenia sprzedaży 
detalicznej w sklepach środków wybielających i innych 
substancji stosowanych w praniu, środków do czyszczenia, 
polerowania, szorowania i ścierania, mydeł, mydeł leczni-
czych, środków perfumeryjnych, produktów perfumeryj-
nych, wody toaletowej, wody po goleniu, dezodorantów, 
olejków eterycznych, kremów do skóry, lotionów do skóry 
z filtrem przeciwsłonecznym, kremów do twarzy, żelów 
do kąpieli, olejków kosmetycznych, kosmetyków, płynów 
do pielęgnacji włosów, preparatów do barwienia włosów, 
środków do czyszczenia zębów, chusteczek nasączonych 
płynami kosmetycznymi, płatków z bawełny do celów 
kosmetycznych, patyczków higienicznych, waty do ce-
lów higienicznych, preparatów do golenia, preparatów 
do depilacji, przyborów do manicure i pedicure, pęset, 
nożyczek, preparatów do makijażu, szminek, kosmetyków 
do brwi, tuszów do rzęs, lakierów do paznokci, produk-
tów farmaceutycznych, medycznych i weterynaryjnych, 
środków sanitarnych do celów medycznych, dietetycznej 
żywności i substancji dostosowanych do użytku lecz-
niczego lub weterynaryjnego, żywności dla niemowląt, 
suplementów diety dla ludzi i zwierząt, plastrów, materia-
łów opatrunkowych, materiałów do plombowania zębów, 
wosków dentystycznych, środków odkażających, środków 
do zwalczania robactwa, fungicydów, herbicydów, leków, 
materiałów dentystycznych, substancji dietetycznych dla 
celów medycznych, ziół leczniczych lub o działaniu leczni-
czym, podpasek, tamponów menstruacyjnych, testów cią-
żowych, preparatów ułatwiających ząbkowanie, urządzeń 
optycznych, do ważenia, pomiarowych, sygnalizacyjnych, 
kontrolnych, elektronicznych niań, smoczków dla niemow-
ląt, butelek dla niemowląt, termometrów dla celów me-
dycznych, urządzeń i przyrządów medycznych, stomato-
logicznych i weterynaryjnych, artykułów ortopedycznych, 
urządzeń terapeutycznych i wspomagających dla osób 
niepełnosprawnych, przyrządów, urządzeń i artykułów 
do opieki nad niemowlętami, elektrycznych podgrzewa-
czy do butelek dla niemowląt, elektrycznych lamp, filtrów 
do wody pitnej, nocników, nakładek na toalety dla dzieci, 
siatek ochronnych do wózków dla dzieci, blistrów, chuste-
czek celulozowych do celów kosmetycznych, chusteczek 
do nosa papierowych, chusteczek higienicznych, chus-
teczek toaletowych, chusteczek papierowych do użytku 
kosmetycznego, higienicznych ręczników papierowych 
do rąk, jednorazowych produktów papierowych, papie-
rowych chusteczek higienicznych, papierowych obrusów, 
papierowych podkładek do zmiany pieluszek, papierowych 
serwetek do użytku domowego, ręczników papierowych, 
serwetek jednorazowych, śliniaków papierowych, wód mi-
neralnych i gazowanych oraz innych napojów bezalkoho-
lowych, napojów owocowych i soków owocowych, syro-
pów i innych preparatów do produkcji napojów, sprzedaż 
detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, wete-
rynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 
44 usługi medyczne i weterynaryjne, porady aptekarskie, 
kliniki medyczne, usługi pomocy medycznej, salony pięk-
ności, sanatoria, usługi optyczne, usługi farmaceutyczne.

(210) 468969 (220) 2017 03 16
(731) TERMETAL PIOTR GLANER SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Piła
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(540) Termetal GRUPA

(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.04.01, 26.04.03, 26.03.23, 29.01.13
(510), (511) 2 farby, farby ognioodporne, farby wodne, po-
kosty, lakiery, emalie do malowania, barwniki, pigmenty, biel 
cynkowa, rozcieńczalniki do farb i lakierów, preparaty zabez-
pieczające metale, środki antykorozyjne, oleje i smary prze-
ciwrdzewne, 6 budowlane materiały metalowe, materiały 
konstrukcyjne metalowe, stal półprzetworzona, trudnoście-
ralna, żaroodporna, nierdzewna, kwasoodpoma, aluminium, 
cynk, miedź i mosiądz półprzetworzony, stopy metali nie-
szlachetnych, obudowy schodów metalowe, stopnie scho-
dów metalowe, kraty metalowe, kraty pomostowe metalowe 
montowane z płaskowników nośych metalowych i prętów 
poprzecznych metalowych, kraty prasowane metalowe, kraty 
obramowane metalowe: kraty o zmniejszonym oczku meta-
lowe, kraty przeciwpoślizgowe metalowe, kraty z wycięciami 
prostymi lub łukami metalowe, kraty w kształcie koła lub jego 
części, trapezu, wycinka pierścienia, trójkąta metalowe, kraty 
metalowe z dodatkowymi akcesoriami metalowymi: ramy 
z kotwami, ramy z zawiasami, uchwyty metalowe, kształtow-
niki metalowe, okucia do budownictwa metalowe, ościeżnice 
metalowe, płyty konstrukcyjne metalowe, materiały blachar-
skie dla budownictwa, blacha jako płyty i arkusze, metalowe: 
druty i pręty do zgrzewania, haki, kołki, kołnierze, listwy, na-
krętki, nity, pierścienie, płaskowniki, pręty ze stali, pręty ogro-
dzeniowe metalowe, śruby, sworznie, taśma, uchwyty, uchwy-
ty: hakowe i spinające, metalowe rusztowania elewacyjne, 
metalowe podesty dekarskie i podesty masztowe, 37 usługi 
budowlane, montażowe, modernizacyjne i remontowe w za-
kresie budownictwa ogólnego i przemysłowego, montaż i na-
prawy konstrukcji stalowych, montaż, naprawy i konserwacja 
zgrzewanych krat pomostowych, roboty ogólnobudowlane 
związane z montażem i wznoszeniem budynków i budowli 
z betonowych elementów prefabrykowanych, roboty inżynie-
ryjne lądowe i wodne, montaż i naprawy instalacji budowla-
nych, wykonywanie robót ogólnobudowlanych i remontów 
obiektów liniowych i rozdzielczych sieci wodociągowych, ga-
zowych, centralnego ogrzewania, wentylacji, kanalizacyjnych, 
sanitarnych i elektrycznych, budowlane roboty izolacyjne, izo-
lowanie budynków, stawianie rusztowań, budowlane roboty 
wykończeniowe: murowanie, tynkowanie, malowanie, tape-
towanie, zakładanie stolarki budowlanej, rozbiórka i burzenie 
obiektów budowlanych, instalowanie, remonty, konserwacja 
maszyn i urządzeń budowlanych, 40 obróbka metali, powle-
kanie metali, nakładanie powłok na metale, pokrywanie war-
stwą cynku w procesie cynkowania zanurzeniowego (ognio-
wego), obróbka mechaniczna blach i elementów konstrukcji 
metalowych: gięcie profili proste i przestrzenne, gięcie walco-
we na zimno blach, zwijanie blach w formy symetryczne i nie-
symetryczne, zginanie i kantowanie blach, cięcie blach lub ele-
mentów konstrukcji stalowych, obróbka powierzchni blach: 
polerowanie, platerowanie, obróbka mechaniczna metali: fre-
zowanie, kucie, prasowanie, szlifowanie, śrutowanie, walcowa-
nie, wiercenie, wypalanie, wytłaczanie, kowalstwo, ślusarstwo, 
sortowanie i rozdrabnianie złomu metali, obróbka odpadów, 
osadów pościekowych i zanieczyszczonych materiałów, utyli-
zacja i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych, recykling 
odpadów, kompletowanie konstrukcji stalowych i materiałów 
budowlanych na zamówienie.

(210) 468990 (220) 2017 03 17
(731) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz
(540) LA RIVE lifestyle FREE motion blue

(531) 19.03.03, 26.01.06, 26.03.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfu-
mowane, wody toaletowe, wody kolońskie. płyny po goleniu, 
antyperspiranty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie, esencje 
eteryczne, olejki eteryczne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, 
kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, preparaty do maki-
jażu, mleczko kosmetyczne, toniki kosmetyczne, preparaty 
do demakijażu, piżmo (perfumeria), pomadki do ust, puder 
do makijażu, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, 
płyny do kąpieli inne niż lecznicze, wody zapachowe.

(210) 468998 (220) 2017 03 17
(731) KB8 INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) One Wax STUDIO DEPILACJI WOSKIEM

(531) 27.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 wosk do depilacji, preparaty kosmetyczne 
na bazie wosku, preparaty do demakijażu, preparaty do depi-
lacji, mydła dezodoryzujące, sole do kąpieli do celów innych 
niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, masecz-
ki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, wazelina, zestawy 
kosmetyków, kosmetyki upiększające, kremy kosmetycz-
ne, mydła olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów 
perfumeryjnych, preparaty kosmetyczne do opalania się, 
produkty perfumeryjne, materiały przylepne do celów ko-
smetycznych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, 
sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, 5 produkty 
i preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry, włosów i paznok-
ci, kremy, emulsje, żele, pianki do twarzy i do ciała do celów 
leczniczych, suplementy diety przeznaczone do polepsza-
nia stanu skóry, włosów i paznokci oraz do ich pielęgnacji, 
woski dentystyczne, 35 usługi w zakresie marketingu, pro-
mocji, reklamy i sprzedaży, sprzedaż preparatów na bazie 
wosku, artykułów kosmetycznych przyrządów i urządzeń 
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i akcesoriów do poprawiania urody, przedstawicielstwo pod-
miotów zagranicznych, agencja importowo - eksportowa, 
doradztwo w zakresie zarządzanie siecią punktów prowa-
dzących usługi związane z poprawianiem urody, wydawanie 
materiałów reklamowych, usługi w zakresie organizowania 
i zarządzania siecią salonów: depilacji, kosmetycznych, fry-
zjerskich, poprawiania urody, 44 prowadzenie usług w zakre-
sie salonów: depilacji, kosmetycznych, fryzjerskich, piękności 
i spa, centrów ochrony zdrowia, centrów poprawiania urody 
w zakresie chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej oraz 
dermatochirurgii.

(210) 469013 (220) 2017 03 17
(731) M&K FOAM GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koło
(540) MULTI
(510), (511) 20 materace, materace sprężynowe do łóżek.

(210) 469014 (220) 2017 03 17
(731) M&K FOAM GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koło
(540) ROYAL S
(510), (511) 20 materace, materace sprężynowe do łóżek.

(210) 469015 (220) 2017 03 17
(731) M&K FOAM GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koło
(540) TYTAN
(510), (511) 20 materace, materace sprężynowe do łóżek.

(210) 469034 (220) 2017 03 17
(731) KUDZIA TOMASZ, Wrocław
(540) TECHNIKA GLAZURNIKA

(531) 15.07.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.05
(510), (511) 1 kleje do płytek ceramicznych, żywice epok-
sydowe, 6 konstrukcje stalowe [budownictwo], progi me-
talowe, 19 cement, profile niemetalowe dla budownictwa, 
37 budownictwo.

(210) 469040 (220) 2017 03 17
(731) CORRDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarszewy
(540) CORRDEX
(510), (511) 1 kleje, kleje bitumiczne, preparaty do klejenia, 
kleje do gruntowania, środki do konserwacji cementu, pro-
dukty do konserwacji murów, preparaty przeciwwilgociowe 
do konstrukcji murowanych, kleje do ceramiki jedno lub wie-
loskładnikowe, preparaty do konserwacji dachówki, preparaty 
do impregnowania cementu, antystatyczne preparaty inne 
niż do użytku domowego, spoiwa do betonu, środki do kon-
serwacji betonu i ceramiki z wyjątkiem farb i olejów, preparaty 
do konserwacji cegły i cementu z wyjątkiem farb i olejów, mie-
szaniny chemiczne kwasoodporne, dyspersja tworzyw sztucz-
nych, środki chemiczne do impregnacji materiałów tekstylnych, 
kity szklarskie, materiały klejące do celów przemysłowych, kleje 
do płytek ceramicznych, preparaty do klejenia, gruntowania, 
wzmacniacze chemiczne do kauczuku, preparaty do konserwa-
cji murów z wyjątkiem farb i olejów, dodatki i modyfikatory che-
miczne do olejów, olejowe spoiwa, kity do użytku w przemyśle, 

lepiki, plastizole, przylepne materiały do celów przemysłowych, 
rozpuszczalniki do lakierów, 19 asfalt, nawierzchnie asfaltowe, 
bitumiczne powłoki dachowe, bitumiczne powłoki dla budow-
nictwa, bitumy budowlane, tektura asfaltowana, budowlane 
konstrukcje niemetalowe, budowlane płyty niemetalowe, bu-
dowlane materiały niemetalowe, materiały do budowy pokryć 
drogi, oliwin dla budownictwa, papa, profile niemetalowe dla 
budownictwa, smoła, smoła powęglowa, taśmy smołowane dla 
budownictwa, wiążące materiały do produkcji brykietów, szkło 
budowlane, gipsy, tynki, cegła, cement, wapno, uszlachetniające 
piasek budowlany, kruszywo, kostki betonowe, stolarka budow-
lana, opakowania z płyt pilśniowych, bitumiczne wyroby dla 
budownictwa, materiały gruntujące podłoże, materiały budow-
lane, powłoki ścienne, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, 
dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, pokrycia dachowe 
niemetalowe, konstrukcje niemetalowe, baseny kąpielowe pły-
wackie niemetalowe, materiały do pokryć nawierzchni drogi, 
materiały wiążące do naprawy drogi, okładziny niemetalowe, 
zaprawy budowlane, posadzki przemysłowe epoksydowe, 
powłoki, pokrycia niemetalowe, ściany, polimerowe roztwory 
gruntujące podłoże, powłoki dachowe niebitumiczne, okładzi-
ny ścienne epoksydowe, betonit, glina betonitowa, 37 budowa 
falochronów, budowa i konserwacja rurociągów, budowa i na-
prawy magazynów, budowa pawilonów i sklepów targowych, 
wynajem sprzętu budowlanego, budownictwo, budownictwo 
podwodne i portowe, budownictwo przemysłowe, nadzór 
budowlany, naprawy podwodne, układanie nawierzchni dro-
gowych, usługi dekarskie, zabezpieczanie budynków przed wil-
gocią, zabezpieczanie przed korozją, budownictwo drogowe, 
budowa linii kolejowych, budowa wiaduktów, tuneli, mostów.

(210) 469057 (220) 2017 03 18
(731) POSPIECH JAROSŁAW, Poznań
(540) Implantpoint
(510), (511) 41 edukacja, publikowanie książek, kształcenie 
praktyczne [pokazy], nauczanie, organizowanie i prowadze-
nie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, 
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, 
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 
zjazdów, poradnictwo zawodowe w dziedzinie implantolo-
gii stomatologicznej, produkcja filmów edukacyjnych, pro-
dukcja materiałów edukacyjnych, publikacja elektroniczna  
on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów innych niż 
teksty reklamowe, publikowanie książek, treningi w zakresie 
implantologii i chirurgii jamy ustnej, 42 badania w dziedzinie 
stomatologii i implantologii, projektowanie narzędzi stoma-
tologicznych i chirurgicznych, testowanie materiałów, testo-
wanie materiałów stomatologicznych, testowanie narzędzi 
chirurgicznych i stomatologicznych, projektowanie implan-
tów i wszczepów stomatologicznych, projektowanie części 
protetycznych i elementów pomocniczych dla implantów, 
opiniowanie produktów stomatologicznych, badania nauko-
we i kliniczne w zakresie implantologii i chirurgii jamy ustnej, 
opracowywanie innowacyjnych technik zabiegowych w za-
kresie implantologii i chirurgii jamy ustnej, 44 usługi medycz-
ne w zakresie stomatologii.

(210) 469062 (220) 2017 03 20
(731) Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf, DE
(540) Peek & Cloppenburg
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością gospo-
darczą, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi 
biurowe, usługi sprzedaży detalicznej, także za pośrednic-
twem strony internetowej oraz w ramach telezakupów 
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w odniesieniu do odzieży, obuwia, nakryć głowy, prepara-
tów wybielających i innych substancji stosowanych w pra-
niu, preparatów czyszczących, nabłyszczających, szorują-
cych i ściernych, mydeł, wyrobów perfumeryjnych, olejków 
eterycznych, kosmetyków, płynów do włosów, preparatów 
do czyszczenia zębów, metali szlachetnych i ich stopów, 
wyrobów jubilerskich, sztucznej biżuterii, kamieni szlachet-
nych, instrumentów zegarmistrzowskich i chronometrycz-
nych, bagażu, kufrów i toreb podróżnych, toreb, damskich 
torebek, portfeli, portmonetek, etui na klucze, plecaków, 
sakiewek, pasków naramiennych, skóry i imitacji skóry, futer 
i skór zwierzęcych oraz wyrobów z tych materiałów, miano-
wicie bagażu, kufrów i toreb podróżnych, toreb, damskich 
torebek, portfeli, portmonetek, etui na klucze, plecaków, 
sakiewek, pasków naramiennych, pasów skórzanych innych 
niż odzież, sznurowadeł skórzanych, pasów naramiennych 
ze skóry, płatów imitacji skóry do stosowania w produkcji, 
akcesoriów odzieżowych, wyrobów tekstylnych, wyrobów 
pasmanteryjnych, bielizny pościelowej i bielizny stołowej 
jak również pościeli, artykułów sportowych i sprzętu spor-
towego, toreb, toreb sportowych, toreb na sprzęt sportowy, 
produktów wspomagających zdrowie, sztućców, widelców, 
łyżek, pojemników i przyborów stosowanych w gospodar-
stwie domowym i w kuchni, wyrobów ze szkła, porcelany 
i fajansu, produktów związanych z żywnością i gastrono-
mią mianowicie słodyczy, kawy, artykułów dla palaczy, na-
pojów alkoholowych, napojów, artykułów kempingowych, 
okularów i okularów przeciwsłonecznych jak również ak-
cesoriów do nich, gier, zabawek, artykułów wyposażenia 
domu i artykułów dekoracyjnych, artykułów skórzanych, 
nagrań dźwiękowych i nośników danych, artykułów elek-
trycznych i elektronicznych, artykułów gospodarstwa do-
mowego, urządzeń elektrycznych, opraw oświetleniowych, 
urządzeń grzewczych, urządzeń wentylacyjnych, narzędzi, 
produktów do majsterkowania i narzędzi ogrodniczych, 
organizowanie i realizacja imprez promocyjnych i planów 
lojalnościowych.

(210) 469074 (220) 2017 03 20
(731) JANIK BARTŁOMIEJ OLIMPICO, Bielsko-Biała; 

JANIK BOGDAN ARCANUM MEDICA, Bielsko-Biała
(540) AMDENTAL
(510), (511) 5 dentystyczne materiały ceramiczne, denty-
styczne materiały wiążące, kompozyty dentystyczne, ma-
teriały dentystyczne do odcisków, materiał do naprawiania 
zębów, materiały do wypełnień, materiały do wytrawiania 
zębów, materiały porcelanowe do użytku w stomatolo-
gii, materiały utrwalające do celów dentystycznych, płyny 
do płukania ust, preparaty farmaceutyczne do celów stoma-
tologicznych, preparaty lecznicze do pielęgnacji jamy ustnej, 
preparaty lecznicze do leczenia jamy ustnej, środki czyszczą-
ce [preparaty] do sterylizacji narzędzi dentystycznych, środki 
do czyszczenia jamy ustnej, środki do polerowania zębów, 
środki znieczulające do celów stomatologicznych, stopy 
dentystyczne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki 
sanitarne do celów medycznych, preparaty diagnostyczne, 
preparaty medyczne, 10 aparatura dentystyczna, elektrycz-
na, dentystyczne urządzenia do usuwania kamienia, wiertła 
dentystyczne do cięcia, przyrządy i przybory dentystyczne, 
urządzenia i przyrządy dentystyczne, urządzenia do użyt-
ku przez techników dentystycznych, przyrządy elektryczne 
do użytku przez dentystów przy pielęgnacji zębów, fotele 
specjalnie przystosowane do celów stomatologicznych, in-
strumenty do użytku w protetyce stomatologicznej, urzą-
dzenia RTG do obrazowania stomatologicznego, fotele sto-
matologiczne, wiertła stomatologiczne, sprzęt i instrumenty 

chirurgiczne do użytku stomatologicznego, aparaty rent-
genowskie do użytku stomatologicznego i medycznego, 
urządzenia do naprawy zębów, medyczne fotele zabiego-
we, instrumenty medyczne, lampy do celów medycznych, 
oświetlenie do użytku medycznego, przyrządy farmaceu-
tyczne, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków far-
maceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopa-
trzenia medycznego, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprze-
daży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medyczny-
mi, usługi marketingowe w dziedzinie stomatologii, sprzedaż 
detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, wete-
rynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do czysz-
czenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem 
medycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urzą-
dzeniami medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami medycznymi.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 469081 (220) 2017 03 20
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) Furaginum Hasco Max HASCO-LEK HL

(531) 03.11.01, 24.03.07, 26.01.06, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty leczni-
cze, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna 
żywność przystosowana do celów medycznych, dietetycz-
ne napoje przystosowane do celów medycznych, diete-
tyczne substancje przystosowane do celów medycznych, 
suplementy diety, leki dla ludzi, wyroby medyczne w po-
staci kapsułek, wyroby medyczne w postaci kremów i żeli, 
wyroby medyczne w postaci maści i kremów, wyroby me-
dyczne w postaci płynów, kropli, syropów i zawiesin, wy-
roby medyczne w postaci proszków, wyroby medyczne 
w postaci tabletek i czopków.

(210) 469152 (220) 2017 03 21
(731) BROWARY ŁÓDZKIE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) KENT
(510), (511) 32 piwo.

(210) 469251 (220) 2017 03 22
(731) CHOJNACKI  DAMIAN CHOJNACKI HURTOWNIA 

ROLNO-OGRODNICZA, Kościelna Wieś
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(540) 

(531) 29.01.13, 05.07.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i deta-
licznej nasion i materiałów siewnych, nawozów rolniczych 
i ogrodniczych, środków ochrony roślin, podłoży w tym 
ziemi, podłoży torfowych i kory, folii i agrowłókniny, opako-
wań, w tym worków, kartonów, skrzynek i wiader, narzędzi 
ogrodniczych ręcznych, mechanicznych i elektrycznych, sys-
temów nawadniania oraz odzieży ochronnej, prowadzenie 
detalicznych i hurtowych punktów sprzedaży nasion i mate-
riałów siewnych, nawozów rolniczych i ogrodniczych, środ-
ków ochrony roślin, podłoży w tym ziemi, podłoży torfowych 
i kory, folii i agrowłókniny, opakowań, w tym worków, kar-
tonów, skrzynek i wiader, narzędzi ogrodniczych ręcznych, 
mechanicznych i elektrycznych, systemów nawadniania oraz 
odzieży ochronnej, usługi w zakresie sprzedaży nasion i ma-
teriałów siewnych, nawozów rolniczych i ogrodniczych, środ-
ków ochrony roślin, podłoży w tym ziemi, podłoży torfowych 
i kory, folii i agrowłókniny, opakowań, w tym worków, kar-
tonów, skrzynek i wiader, narzędzi ogrodniczych ręcznych, 
mechanicznych i elektrycznych, systemów nawadniania oraz 
odzieży ochronnej za pośrednictwem sprzedaży wysyłkowej 
i Internetu.

(210) 469280 (220) 2017 03 22
(731) POCZTOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ 

WZAJEMNYCH, Warszawa
(540) UBEZPIECZENIA Podróżne

(531) 01.05.01, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie badania opinii publicznej, 
analizy i badania rynku, opracowywanie i organizowanie 
kampanii promocyjnych, marketing, public relations, reklama 
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wej, wynajmowanie nośników reklamowych i miejsc na re-
klamę, tworzenie reklam i tekstów sponsorowanych, uaktual-
nianie materiałów reklamowych, reklamy korespondencyjne, 
prasowe, radiowe, telewizyjne, rozpowszechnianie materia-
łów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu ubezpieczeń 
za pośrednictwem portalu internetowego, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych oraz udostępnia-
nie ich osobom zainteresowanym, wywiad gospodarczy, 
zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 usługi w zakresie 
agencji ubezpieczeniowych, administrowanie w zakresie 
ubezpieczeń, administrowanie planami ubezpieczeniowymi, 
administrowanie roszczeniami ubezpieczeniowymi, admini-
strowanie systemami ubezpieczenia grupowego, badania 
w zakresie ubezpieczeń, doradztwo finansowe i ubezpiecze-
niowe, informacje ubezpieczeniowe i finansowe dostarczane 
za pośrednictwem komputerowych baz danych i środków 
elektronicznych, wyceny ubezpieczeń, komputerowe prze-
twarzanie roszczeń ubezpieczeniowych, ubezpieczenia kre-
dytów, świadczenie usług ubezpieczeniowych na rzecz firm 

ubezpieczeniowych oraz reasekuracyjnych, ubezpieczenia 
dotyczące własności, ubezpieczenia hipoteczne, ubezpie-
czenia od klęsk żywiołowych, ubezpieczenia rolno - hodow-
lane i majątkowe, ubezpieczenia od przewozów rolno - spo-
żywczych w imporcie i exporcie, ubezpieczenia wypadkowe, 
ubezpieczenia działalności gospodarczej, ubezpieczenia 
od odpowiedzialności zawodowej, ubezpieczenia od od-
powiedzialności osób trzecich, ubezpieczenia od ryzyka 
przekroczenia terminów i kosztów realizacji, ubezpieczenie 
indywidualne związane z zobowiązaniem spłaty pożyczki, 
ubezpieczenie od straty dokumentów, usługi oceny ryzyka 
finansowego, usługi ubezpieczeniowe związane z kartami 
kredytowymi, 41 organizowanie i prowadzenie wszelkiego 
rodzaju kursów i szkoleń zarówno stacjonarnych jak i kore-
spondencyjnych oraz publikowanie książek i tekstów innych 
niż reklamowe w sprawach związanych z ubezpieczeniami, 
45 usługi w zakresie doradztwa prawnego, pomoc prawna 
przy tworzeniu umów, porady prawne i zastępstwo proce-
sowe, udzielanie informacji związanej ze sprawami prawny-
mi, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, usługi do-
chodzeniowe związane z roszczeniami ubezpieczeniowymi, 
usługi prawne, usługi wsparcia prawnego, usługi wsparcia 
procesowego w sporach sądowych.

(210) 469281 (220) 2017 03 22
(731) POCZTOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ 

WZAJEMNYCH, Warszawa
(540) UBEZPIECZENIA Podróżne

(531) 01.05.01, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie badania opinii publicznej, 
analizy i badania rynku, opracowywanie i organizowanie 
kampanii promocyjnych, marketing, public relations, reklama 
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wej, wynajmowanie nośników reklamowych i miejsc na re-
klamę, tworzenie reklam i tekstów sponsorowanych, uaktual-
nianie materiałów reklamowych, reklamy korespondencyjne, 
prasowe, radiowe, telewizyjne, rozpowszechnianie materia-
łów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu ubezpieczeń 
za pośrednictwem portalu internetowego, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych oraz udostępnia-
nie ich osobom zainteresowanym, wywiad gospodarczy, 
zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 usługi w zakresie 
agencji ubezpieczeniowych, administrowanie w zakresie 
ubezpieczeń, administrowanie planami ubezpieczeniowymi, 
administrowanie roszczeniami ubezpieczeniowymi, admini-
strowanie systemami ubezpieczenia grupowego, badania 
w zakresie ubezpieczeń, doradztwo finansowe i ubezpiecze-
niowe, informacje ubezpieczeniowe i finansowe dostarczane 
za pośrednictwem komputerowych baz danych i środków 
elektronicznych, wyceny ubezpieczeń, komputerowe prze-
twarzanie roszczeń ubezpieczeniowych, ubezpieczenia kre-
dytów, świadczenie usług ubezpieczeniowych na rzecz firm 
ubezpieczeniowych oraz reasekuracyjnych, ubezpieczenia 
dotyczące własności, ubezpieczenia hipoteczne, ubezpie-
czenia od klęsk żywiołowych, ubezpieczenia rolno - hodow-
lane i majątkowe, ubezpieczenia od przewozów rolno - spo-
żywczych w imporcie i exporcie, ubezpieczenia wypadkowe, 
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ubezpieczenia działalności gospodarczej, ubezpieczenia 
od odpowiedzialności zawodowej, ubezpieczenia od od-
powiedzialności osób trzecich, ubezpieczenia od ryzyka 
przekroczenia terminów i kosztów realizacji, ubezpieczenie 
indywidualne związane z zobowiązaniem spłaty pożyczki, 
ubezpieczenie od straty dokumentów, usługi oceny ryzyka 
finansowego, usługi ubezpieczeniowe związane z kartami 
kredytowymi, 41 organizowanie i prowadzenie wszelkiego 
rodzaju kursów i szkoleń zarówno stacjonarnych jak i kore-
spondencyjnych oraz publikowanie książek i tekstów innych 
niż reklamowe w sprawach związanych z ubezpieczeniami, 
45 usługi w zakresie doradztwa prawnego, pomoc prawna 
przy tworzeniu umów, porady prawne i zastępstwo proce-
sowe, udzielanie informacji związanej ze sprawami prawny-
mi, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, usługi do-
chodzeniowe związane z roszczeniami ubezpieczeniowymi, 
usługi prawne, usługi wsparcia prawnego, usługi wsparcia 
procesowego w sporach sądowych.

(210) 469284 (220) 2017 03 22
(731) POCZTOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ 

WZAJEMNYCH, Warszawa
(540) UBEZPIECZENIA Majątkowe

(531) 07.01.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie badania opinii publicznej, 
analizy i badania rynku, opracowywanie i organizowanie 
kampanii promocyjnych, marketing, public relations, reklama 
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wej, wynajmowanie nośników reklamowych i miejsc na re-
klamę, tworzenie reklam i tekstów sponsorowanych, uaktual-
nianie materiałów reklamowych, reklamy korespondencyjne, 
prasowe, radiowe, telewizyjne, rozpowszechnianie materia-
łów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu ubezpieczeń 
za pośrednictwem portalu internetowego, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych oraz udostępnia-
nie ich osobom zainteresowanym, wywiad gospodarczy, 
zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 usługi w zakresie 
agencji ubezpieczeniowych, administrowanie w zakresie 
ubezpieczeń, administrowanie planami ubezpieczeniowymi, 
administrowanie roszczeniami ubezpieczeniowymi, admini-
strowanie systemami ubezpieczenia grupowego, badania 
w zakresie ubezpieczeń, doradztwo finansowe i ubezpiecze-
niowe, informacje ubezpieczeniowe i finansowe dostarczane 
za pośrednictwem komputerowych baz danych i środków 
elektronicznych, wyceny ubezpieczeń, komputerowe prze-
twarzanie roszczeń ubezpieczeniowych, ubezpieczenia kre-
dytów, świadczenie usług ubezpieczeniowych na rzecz firm 
ubezpieczeniowych oraz reasekuracyjnych, ubezpieczenia 
dotyczące własności, ubezpieczenia hipoteczne, ubezpie-
czenia od klęsk żywiołowych, ubezpieczenia rolno - hodow-
lane i majątkowe, ubezpieczenia od przewozów rolno - spo-
żywczych w imporcie i exporcie, ubezpieczenia wypadkowe, 
ubezpieczenia działalności gospodarczej, ubezpieczenia 
od odpowiedzialności zawodowej, ubezpieczenia od od-
powiedzialności osób trzecich, ubezpieczenia od ryzyka 
przekroczenia terminów i kosztów realizacji, ubezpieczenie 
indywidualne związane z zobowiązaniem spłaty pożyczki, 

ubezpieczenie od straty dokumentów, usługi oceny ryzyka 
finansowego, usługi ubezpieczeniowe związane z kartami 
kredytowymi, 41 organizowanie i prowadzenie wszelkiego 
rodzaju kursów i szkoleń zarówno stacjonarnych jak i kore-
spondencyjnych oraz publikowanie książek i tekstów innych 
niż reklamowe w sprawach związanych z ubezpieczeniami, 
45 usługi w zakresie doradztwa prawnego, pomoc prawna 
przy tworzeniu umów, porady prawne i zastępstwo proce-
sowe, udzielanie informacji związanej ze sprawami prawny-
mi, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, usługi do-
chodzeniowe związane z roszczeniami ubezpieczeniowymi, 
usługi prawne, usługi wsparcia prawnego, usługi wsparcia 
procesowego w sporach sądowych.

(210) 469302 (220) 2017 03 23
(731) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała
(540) H97
(510), (511) 3 kosmetyki, olejki eteryczne, produkty kosme-
tyczne, pasty, maści kosmetyczne.

(210) 469311 (220) 2017 03 23
(731) CHMIELNIAK JAKUB LETHE, Bielsko-Biała
(540) c carpatree

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież sportowa, odzież gimnastycz-
na, odzież gotowa, odzież wodoodporna, apaszki, bandany 
na szyję, berety, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, 
biustonosze, bluzy, bluzy z kapturem, bluzy dziecięce, kom-
binezony, buty, buty sportowe, chusty, czapki, dresy, garnitu-
ry, getry, gorsety, kamizelki, kąpielówki, kombinezony, kostiu-
my kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki 
gimnastyczne, koszulki termoaktywne, krawaty, kurtki, leg-
ginsy, majtki, marynarki, nakrycia głowy, obuwie, obuwie 
gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie 
sportowe, okrycia wierzchnie, palta, pantofle domowe, pan-
tofle kąpielowe, peleryny, pelisy, piżamy, płaszcze, płaszcze 
kąpielowe, podkoszulki, poncza, pończochy, prochowce, 
rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki, sandały, sandały 
kąpielowe, sari, sarongi, skarpetki, slipy, spodnie, spodenki, 
spodnie sportowe, spódnice, spódnico-spodenki, staniki, 
staniki sportowe, stroje kąpielowe, stroje plażowe, sukienki, 
swetry, szale, szaliki, szarfy, szelki, szlafroki, szorty, szorty spor-
towe, tank-topy, T-shirty, topy, crop-topy.

(210) 469318 (220) 2017 03 23
(731) Sidela SA , Montevideo, UY
(540) TADAM
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(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.01.15, 09.09.01, 09.09.11
(510), (511) 1 środki chemiczne dla przemysłu, do celów 
naukowych oraz stosowane w fotografii jak również w rol-
nictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, nieprzetworzone żywice 
syntetyczne, nieprzetworzone tworzywa sztuczne, nawozy, 
mieszanki do gaszenia ognia, preparaty do hartowania i luto-
wania, substancje chemiczne do konserwowania żywności, 
substancje garbujące, kleje przeznaczone dla przemysłu, kle-
je do obuwia.

(210) 469320 (220) 2017 03 23
(731) INTERBILANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Interbilans Księgujemy w Twoim interesie

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.09, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 9 adaptory elektryczne, aerometry, akceleratory 
cząstek, aktynometry, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alar-
my dźwiękowe, alarmy pożarowe, alidady [części składowe 
przyrządów optycznych], alkoholomierze, amperomierze, 
analizatory powietrza, anemometry, anody, anteny, antyka-
tody, aparatura do destylacji do celów naukowych, aparatura 
do kontrolowania temperatury, aparatura elektryczna do ko-
mutacji, aparatura i przyrządy dla chemii, aparaty do projek-
cji przezroczy, aparaty fotograficzne, aparaty rentgenowskie 
nie do celów medycznych, aparaty tlenowe do pływania 
podwodnego, apertometry [optyka], aplikacje komputero-
we do pobrania, artykuły optyczne, audiowizualne urządze-
nia dydaktyczne [do nauczania], automaty biletowe, auto-
matyczne sekretarki, automatyczne sygnalizatory niskiego 
ciśnienia w oponach pojazdów, awaryjne trójkąty ostrzegaw-
cze do pojazdów, balony meteorologiczne, bankomaty, ba-
rometry, baterie anodowe, baterie do oświetlania, baterie 
do papierosów elektronicznych, baterie elektryczne, baterie 
elektryczne do pojazdów, baterie słoneczne, betatrony, bez-
pieczniki topikowe, biochipy, biurowe urządzenia do dziur-
kowania kart, błony rentgenowskie, naświetlone, boje sygna-
lizacyjne, brzęczyki, buty chroniące przed wypadkami, 
napromieniowaniem i ogniem, celowniki teleskopowe 
do broni artyleryjskiej, celowniki teleskopowe do broni pal-
nej, cewki [induktory], cewki elektromagnetyczne, cewki 
elektryczne, chipy [układy scalone], chipy z kodem dna, chro-
matografy do celów laboratoryjnych, chronografy [aparaty 
rejestrujące przebieg zjawiska w czasie], ciemnie fotograficz-
ne, ciężarki do sond, cukromierze, cyfrowe stacje meteorolo-
giczne, cyklotrony, cyrkle do mierzenia, czarne skrzynki [reje-
stratory danych], częstotliwościomierze, czujniki, czytniki 
[sprzęt do przetwarzania danych], czytniki kodów kresko-
wych, czytniki książek cyfrowych, dalekopisy, dalmierze [od-
ległościomierze], densymetry, densytometry, detektory pod-
czerwieni, diody świecące [LED], dozymetry, drogowe światła 
sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], drukarki kompu-
terowe, drut bezpiecznikowy, drut miedziany izolowany, dru-
ty [przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, 
druty magnetyczne, dyktafony, dynamometry [siłomierze], 
dyski kompaktowe [CD-ROM-y], dyski magnetyczne, dyski 
obliczeniowe, dyski optyczne, dyskietki, dysze wylotowe 
do węży pożarniczych, dzwonki [urządzenia ostrzegające], 
dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki do pobierania 
do telefonów komórkowych, dzwonki sygnalizacyjne, dźwi-

gniowe wagi przesuwnikowe, dżojstiki do użytku z kompu-
terami, inne niż do gier wideo, ekierki pomiarowe, ekrany 
[fotografia], ekrany fluoryzujące, ekrany projekcyjne, ekrany 
radiologiczne do celów przemysłowych, ekrany wideo, elek-
trolizery, elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami 
zdalnego sterowania, elektroniczne etykietki na towarach, 
elektroniczne obroże treningowe dla zwierząt, elektroniczne 
partytury, do pobrania, elektroniczne pióra [ekranopisy], 
elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowa-
nych, elektroniczne tablice wyświetlające, elektroniczne ter-
minarze osobiste, elektroniczne tłumacze kieszonkowe, elek-
tryczne dzwonki do drzwi, elektryczne i elektroniczne 
urządzenia modyfikujące dźwięk [efekty] do instrumentów 
muzycznych, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, 
elektryczne ściemniacze światła, elektryczne urządzenia 
kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, epi-
diaskopy [rzutniki], ergometry, etui na okulary, etui na smart-
fony, falomierze, film kinematograficzny, naświetlony, filmy 
[błony] naświetlone, filmy rysunkowe animowane, filtry 
do aparatów fotograficznych, filtry do masek do oddychania, 
filtry promieni ultrafioletowych do fotografii, folie ochronne 
dostosowane do smartfonów, folie ochronne przystosowa-
ne do ekranów komputerowych, fotokopiarki, fotometry, fu-
terały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, galwanometry, 
gaśnice, gazometry [urządzenia pomiarowe], geodezyjne ta-
śmy miernicze, gęstościomierze, głośniki, gniazdka, wtyczki 
i inne kontakty [złącza elektryczne], grodzie akumulatorów 
elektrycznych, gwizdki alarmowe, gwizdki do przywoływa-
nia psów, gwizdki sygnalizacyjne, hologramy, identyfikacyj-
ne karty magnetyczne, igły do kompasów geodezyjnych, 
igły gramofonowe, inkubatory dla kultur bakteryjnych, insta-
lacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowa-
nia procesami przemysłowymi, instalacje tryskaczy przeciw-
pożarowych, inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), 
inteligentne pierścionki, interaktywne tablice elektroniczne, 
interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, interfejsy 
audio, interfejsy komputerowe, kable elektryczne, kable kon-
centryczne, kable rozruchowe do silników, kalkulatory, kalku-
latory kieszonkowe, kalorymetry, kamery termowizyjne, ka-
mery wideo, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, 
kapsuły ratunkowe przeznaczone do stosowania podczas 
klęsk żywiołowych, karkasy dla cewek elektrycznych, kartri-
dże z grami wideo, karty inteligentne [karty z układem scalo-
nym], karty pamięci do urządzeń do gier wideo, kasety wi-
deo, kaski do jazdy konnej, kaski ochronne do uprawiania 
sportu, kasy rejestrujące, katody, kątomierze [przyrządy po-
miarowe], kątowniki do mierzenia, kijki do robienia sobie 
zdjęć (selfie) (monopody ręczne), klawiatury komputerowe, 
klepsydry [czasomierze], koce gaśnicze, kodery magnetycz-
ne, kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, ko-
dowane karty magnetyczne, kodowane karty-klucze, kolek-
tory elektryczne, kombinezony ochronne dla lotników, 
komory dekompresyjne, komórki fotowoltaiczne, kompara-
tory, kompasy [przyrządy pomiarowe], kompasy okrętowe, 
komputery, komputery przenośne [podręczne], komutatory, 
kondensatory, kondensory optyczne, końcówki [elektrycz-
ność], korektory graficzne [urządzenia audio], krokomierze 
[pedometry], kryształy galenitu [detektory], kuwety fotogra-
ficzne, kwasomierze [areometry], kwasomierze do akumula-
torów, laktometry [mlekomierze], lampy błyskowe [fotogra-
fia], lampy błyskowe do aparatów fotograficznych, lampy 
ciemniowe [fotografia], lampy elektronowe, lampy elektro-
nowe próżniowe [radio], lampy optyczne, lampy rentgenow-
skie, nie do celów medycznych, lasery, nie do celów medycz-
nych, latarnie magiczne [aparaty projekcyjne], latarnie 
sygnalizacyjne, lepkościomierze, liczniki, liczniki gęstości 
osnowy, liczniki obrotów, liczydła, liny sondujące, logi [instru-
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menty pomiarowe], lornetki, lupy [optyka], lustra [optyka], 
lustra do kontroli pracy, ładowarki do baterii, ładowarki 
do papierosów elektronicznych, łańcuszki do binokli, łaty ni-
welacyjne [przyrządy geodezyjne], łączniki elektryczne, łyżki 
do odmierzania, magnesy dekoracyjne, magnetofony, ma-
gnetowidy, magnetyczne nośniki danych, manekiny do sy-
mulacji zderzeń, manekiny reanimacyjne [przyrządy dydak-
tyczne], maski do nurkowania, maski do oddychania, inne niż 
do sztucznego oddychania, maski ochronne, maszty do an-
ten bezprzewodowych, maszyny do liczenia i sortowania 
pieniędzy, maszyny faksymilowe, maszyny i urządzenia 
do sondowania, maszyny sumujące, materiały na przewody 
instalacji elektrycznych [kable], meble laboratoryjne, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych monetami, mechanizmy 
do urządzeń uruchamianych żetonami, mechanizmy na mo-
nety lub żetony do włączania telewizorów, megafony, mem-
brany [akustyka], membrany do aparatury naukowej, metro-
nomy, miarki [przyrządy miernicze], miarki krawieckie, miary, 
miary stolarskie, mikrofony, mikrometry, mikroprocesory, mi-
kroskopy, mikrotomy, miksery audio, modemy, monitory 
[programy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy], 
morskie sondy [radarowe lub ultradźwiękowe], myszy [sprzęt 
do przetwarzania danych], naboje na tusz, nienapełnione, 
do drukarek i fotokopiarek, nadajniki [telekomunikacja], na-
dajniki sygnałów elektronicznych, naklejki termoczułe, 
nie do użytku medycznego, nakolanniki dla robotników, na-
pędy dysków do komputera, neony reklamowe, nici identyfi-
kacyjne do przewodów elektrycznych, niwelatory, nośniki 
do rejestracji dźwięku, nośniki płyt ciemniowych [fotografia], 
obiektywy [soczewki] do astrofotografii, obiektywy [soczew-
ki] optyka, obiektywy powiększające, obudowy głośników, 
ochraniacze głowy do uprawiania sportu, ochraniacze zę-
bów, ochraniacze zębów do uprawiania sportu, ochronniki 
przepięciowe, odbiorniki audiowizualne, odbiorniki radiote-
lefoniczne, odbiorniki radiotelegraficzne, odblaskowe kami-
zelki ochronne, odgromniki, odtwarzacze kaset, odtwarzacze 
płyt DVD, odtwarzacze płyt fonograficznych, odtwarzacze 
płyt kompaktowych, odważniki, odzież azbestowa do ochro-
ny przed ogniem, odzież chroniąca przed wypadkami, na-
promieniowaniem i ogniem, odzież kuloodporna, odzież 
przeznaczona do użycia w laboratoriach, ognioodporna 
odzież, ograniczniki [elektryczność], ogrodzenia zelektryfiko-
wane, oktanty, okulary, okulary 3D, okulary inteligentne, oku-
lary ochronne do uprawiania sportu, okulary przeciwoślepie-
niowe, okulary przeciwsłoneczne, omomierze, oporniki 
elektryczne [rezystory], oprawki do okularów, oprogramowa-
nie gier, optyczne czytniki znaków, optyczne nośniki danych, 
oscylografy, osłony azbestowe dla strażaków, osłony 
do gniazdek elektrycznych, osłony głowy, osłony ochronne 
na twarz dla robotników, osłony przeciwodblaskowe, osłony 
zabezpieczające przed iskrami, osobiste urządzenia stereofo-
niczne, owoskopy [prześwietlarki jaj], ozonizatory [ozonatory], 
pachołki drogowe, pagery radiowe, pamięci komputerowe, 
pamięci zewnętrzne USB, panele słoneczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, parkometry, paski do telefonów komór-
kowych, pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojaz-
dach lub wyposażenia sportowego, peryskopy, piece 
do użytku laboratoryjnego, pierścienie kalibrujące, piony cię-
żarkowe, pipety, pirometry, plandeki ochronne, planimetry, 
pliki muzyczne do pobierania, plotery, płytki dla układów 
scalonych, płyty do akumulatorów elektrycznych, płyty gra-
mofonowe, płyty kompaktowe [audio-wideo], podkładki 
pod myszy komputerowe, podpórki pod nadgarstki do użyt-
ku z komputerem, pojemniczki na szkła kontaktowe, pojem-
niki na szkiełka mikroskopowe, pokrowce do komputerów 
kieszonkowych [PDA], pokrowce do tabletów, pokrowce 
na laptopy, pokrowce na smartfony, polarymetry, pomiaro-

we naczynia szklane, pompy pożarnicze, powłoki [osłony] 
kabli elektrycznych, powłoki do identyfikacji przewodów 
elektrycznych, poziomnice alkoholowe,  poziomnice rtęcio-
we, półprzewodniki, prędkościomierze do pojazdów, pro-
bówki, procesory centralne, programy komputerowe [opro-
gramowanie do pobrania], programy komputerowe nagrane, 
programy sterujące komputerowe, nagrane, projektory, pro-
stowniki, próżniomierze, pryzmaty [optyka], przekaźniki elek-
tryczne, przełączniki czasowe automatyczne, przełączniki 
elektryczne, przemienniki, inwertory [elektryczność], prze-
nośne odtwarzacze multimedialne, przepływomierze, prze-
tworniki elektryczne, przewodniki elektryczne, przewody 
akustyczne, przewody elektryczne, przezrocza [fotografia], 
przyciski do dzwonków, przykładnice pomiarowe, przyłbice 
do spawania, przyrządy do kosmografii, przyrządy do mie-
rzenia grubości skóry, przyrządy do pomiarów geodezyj-
nych, przyrządy do pomiaru odległości, przyrządy do po-
miaru poziomu paliwa, przyrządy do śledzenia aktywności 
do noszenia na sobie, przyrządy do wskazywania tempera-
tury, przyrządy do wyznaczania azymutu, przyrządy i urzą-
dzenia do badania materiałów, przyrządy matematyczne, 
przyrządy meteorologiczne, przyrządy nawigacyjne, przy-
rządy obserwacyjne, przyrządy po pomiaru wagi, przyrządy 
pomiarowe, przyrządy zawierające okular, przysłony [foto-
grafia], przyspieszeniomierze, publikacje elektroniczne, 
do pobrania, pulpity rozdzielcze [elektryczność], puszki od-
gałęźne [elektryczność], puszki przyłączeniowe [elektrycz-
ność], radary, radia [odbiorniki radiowe], radia samochodo-
we, ramiona gramofonowe, ramki cyfrowe do zdjęć, ramki 
do przezroczy, rastry do fotograwiury, reduktory [elektrycz-
ność], refraktometry, refraktory, regulatory napięcia do po-
jazdów, regulatory prędkości do gramofonów, regulatory 
świateł scenicznych, rejestratory przebytej drogi [w milach] 
dla pojazdów, reostaty, respiratory do filtrowania powietrza, 
retorty, rękawice azbestowe do ochrony przed wypadkami, 
rękawice dla nurków, rękawice do ochrony przed promienia-
mi rentgenowskimi do celów przemysłowych, rękawice 
do ochrony przed wypadkami, rękawy do wskazywania kie-
runku wiatru, roboty humanoidalne wyposażone w sztucz-
ną inteligencję, różdżki dla różdżkarzy, rurki kapilarne, rurki 
pitota, rury głosowe, satelity do celów naukowych, schody 
i drabinki pożarowe, sekstansy, sferometry, siarkometry, siatki 
bezpieczeństwa, siatki zabezpieczające przed wypadkami, 
skafandry dla nurków, skanery [urządzenia do przetwarzania 
danych], skrzynki akumulatorowe, skrzynki rozgałęźne [elek-
tryczność], słuchawki [zakładane na głowę], słuchawki telefo-
niczne, smartfony, soczewki do okularów, soczewki korekcyj-
ne [optyka], soczewki optyczne, solomierze, sonary, sondy 
do celów naukowo-badawczych, spektrografy, spektrosko-
py, sprawdziany do pomiarów gwintów, sprzęgacze [urzą-
dzenia przetwarzające dane], sprzęgacze akustyczne, sprzęt 
komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, sprzęże-
nia elektryczne, stacje ładowania dla pojazdów elektrycz-
nych, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, statecz-
niki [oświetlenie], statki pożarnicze, statywy do aparatów 
fotograficznych, stereoskopy, stojaki do retort, stoliki mierni-
cze [przyrządy geodezyjne], stroboskopy, styki elektryczne, 
subwoofery, suszarki do klisz [fotografia], suszarki fotograficz-
ne, suwaki logarytmiczne, suwmiarki, sygnalizacja świetlna 
lub mechaniczna, sygnały mgłowe, niewybuchowe, symula-
tory do sterowania i kontroli pojazdów, syreny, szafy grające, 
szafy rozdzielcze [elektryczność], szalki petriego, szklane 
obudowy do akumulatorów, szkła kontaktowe, szkło optycz-
ne, sznureczki do binokli, szpule [fotografia], śruby mikrome-
tryczne do instrumentów optycznych, światła błyskowe [sy-
gnały świetlne], światłowody, tablety, tablice połączeń, 
tablice rozdzielcze [elektryczność], tablice sterownicze [elek-
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tryczność], tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, 
tace laboratoryjne, tachometry, taksometry, tarcze odblasko-
we noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom 
drogowym, taśmy do czyszczenia głowic [nagrywanie], ta-
śmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, telefonicz-
ne urządzenia nadawcze, telefony, telefony bezprzewodowe, 
telefony komórkowe, telegrafy [urządzenia], telepromptery 
[wyświetlacze tekstów], teleskopy, teodolity, termohigrome-
try, termometry nie do celów medycznych, termostaty 
do pojazdów, tłumice, tokeny bezpieczeństwa [urządzenia 
szyfrujące], torby do noszenia komputerów, totalizatory, 
transformatory elektryczne, transformatory podwyższające 
napięcie, transpondery, tranzystory [elektronika], tratwy ra-
tunkowe, triody, tuby do głośników, tuleje łączące do kabli 
elektrycznych, tworniki [elektryczność], tygle [laboratoryjne], 
układy scalone, urynometry, urządzenia bezpieczeństwa ru-
chu kolejowego, urządzenia diagnostyczne nie do celów 
medycznych, urządzenia do analizy gazu, urządzenia do ana-
lizy żywności, urządzenia do automatycznego kierowania 
do pojazdów, urządzenia do cięcia filmów, urządzenia 
do czyszczenia płyt fonograficznych, urządzenia do destylacji 
do badań laboratoryjnych, urządzenia do detekcji podczer-
wieni, urządzenia do fakturowania, urządzenia do fermentacji 
[urządzenia laboratoryjne], urządzenia do fototelegrafii, urzą-
dzenia do głosowania, urządzenia do komunikacji wewnętrz-
nej, urządzenia do kontroli frankowania, urządzenia do kon-
troli i regulacji ciepła, urządzenia do lokalizowania dźwięku, 
urządzenia do monitorowania niemowląt, urządzenia 
do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do na-
błyszczania odbitek fotograficznych, urządzenia do nauczania, 
urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do ochrony 
osobistej przed wypadkami, urządzenia do oddychania, inne 
niż do sztucznego oddychania, urządzenia do odmagneso-
wywania taśm magnetycznych, urządzenia do odtwarzania 
dźwięku, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia 
do pomiaru ciśnienia, urządzenia do pomiaru prędkości [fo-
tografia], urządzenia do powiększania [fotografia], urządze-
nia do przelewania, przepompowania tlenu, urządzenia 
do przetwarzania danych, urządzenia do regulowania ko-
tłów, urządzenia do rejestrowania czasu, urządzenia do reje-
strowania dźwięku, urządzenia do rejestrowania odległości, 
urządzenia do stereoskopii, urządzenia do suszenia odbitek 
fotograficznych, urządzenia do sygnalizacji morskiej, urzą-
dzenia do światłokopii, urządzenia do transmisji dźwięku, 
urządzenia do wymiany igieł gramofonowych, urządzenia 
do wyważania, urządzenia dyfrakcyjne [mikroskopia], urzą-
dzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania sygnała-
mi, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania 
zwrotnicami kolejowymi, urządzenia elektryczne do zdalne-
go zapłonu, urządzenia heliograficzne, urządzenia i instala-
cje do wytwarzania promieni rentgenowskich, nie do celów 
medycznych, urządzenia i przyrządy do astronomii, urządze-
nia i przyrządy do fizyki, urządzenia i przyrządy do ważenia, 
urządzenia i przyrządy do żeglugi morskiej, urządzenia 
i przyrządy geodezyjne, urządzenia i przyrządy optyczne, 
urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, urządzenia jonizujące 
nie do przetwarzania powietrza czy wody, urządzenia kadru-
jące do przezroczy fotograficznych, urządzenia katodowe 
używane przy zabezpieczaniu przed korozją, urządzenia ki-
nematograficzne, urządzenia krawieckie do zaznaczania rąb-
ków, urządzenia monitorujące, elektryczne, urządzenia nawi-
gacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], urządzenia 
przeciwzakłóceniowe [elektryczność], urządzenia radiolo-
giczne do celów przemysłowych, urządzenia systemu GPS, 
urządzenia telewizyjne, urządzenia testujące, inne niż do ce-
lów medycznych, urządzenia wideo do monitorowania nie-
mowląt, urządzenia wysokiej częstotliwości, urządzenia za-

bezpieczające przed promieniowaniem rentgenowskim, 
nie do celów medycznych, urządzenia zdalnego sterowania, 
wagi analizujące masę ciała, wagi dla niemowląt, wagi do li-
stów, wagi łazienkowe, wagi precyzyjne, walkie-talkie, wario-
metry, węże gaśnicze, wideofony, wilgotnościomierze, wi-
rówki laboratoryjne, wizjery do drzwi [judasze], wizjery 
fotograficzne, woltomierze, wskaźniki ciśnienia [rejestratory 
ciśnienia], wskaźniki ciśnienia w zaworach, wskaźniki elektro-
niczne emitujące światło, wskaźniki ilości, wskaźniki nachyle-
nia [spadku], wskaźniki poziomu wody, wskaźniki prędkości, 
wskaźniki strat elektrycznych, wykrywacze [detektory], wy-
krywacze dymu, wykrywacze fałszywych monet, wykrywa-
cze przedmiotów metalowych do użytku przemysłowego 
lub wojskowego, wyładowcze lampy rurowe, elektryczne, 
inne niż do oświetlania, wyłączniki samoczynne, wysoko-
ściomierze, wyzwalacze migawki [fotografia], wzbudniki 
elektryczne, wzmacniacze, wzmacniacze lampowe,  wzorniki 
[przyrządy pomiarowe], zaciski do nosa dla nurków i pływa-
ków, zamki elektryczne, zatyczki do uszu do nurkowania, za-
wory elektromagnetyczne [przełączniki elektromagnetycz-
ne], zdjęcia rentgenowskie, inne niż do celów medycznych, 
zegarki inteligentne,  zegary kontrolne [czasomierze rejestru-
jące], zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów 
punktowych, zestawy do korzystania z telefonu bez użycia 
rąk, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, zestawy 
soczewek [wzierniki, okulary], złącza do przewodów elek-
trycznych, złączki do przewodów [elektryczność], zmienia-
cze automatyczne [jukebox] do komputerów, znaczniki [sto-
larstwo], znaki cyfrowe, znaki drogowe świecące lub 
mechaniczne, znaki mechaniczne, znaki nawigacyjne świetl-
ne, znaki, świecące, 35 administrowanie programami lojalno-
ści konsumenta, administrowanie programami dla osób czę-
sto podróżujących drogą powietrzną, agencje informacji 
handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie 
danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja 
i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, au-
dyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania 
dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicz-
nej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpo-
średnia reklama pocztowa, biura pośrednictwa pracy, deko-
racja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie 
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, do-
radztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w za-
kresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji doty-
czących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne 
prognozy, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informa-
cje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji kon-
sumenckiej], impresariat w działalności artystycznej, indek-
sowanie stron internetowych w celach handlowych lub 
reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kol-
portaż próbek, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie 
danych do -),  komputerowe zarządzanie plikami, maszyno-
pisanie, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych 
dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla 
osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna 
firm na zlecenie, opracowywanie CV dla osób trzecich, opra-
cowywanie życiorysów dla osób trzecich, optymalizacja 
stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów 
promocji dodatkowej, organizacja pokazów mody w celach 
promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych 
lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisa-
nie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, 
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowy-
mi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością go-
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spodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie 
dokumentów, prezentowanie produktów w mediach dla ce-
lów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, 
produkcja programów typu telezakupy, produkcja progra-
mów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów 
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, prze-
prowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji perso-
nelu, przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań 
podatkowych, publikowanie tekstów reklamowych, rejestra-
cja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama kore-
spondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci kompu-
terowej, reklama typu „płać za kliknięcie”,  reklama zewnętrzna, 
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, 
rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informa-
cji do celów handlowych lub reklamowych, sporządzanie 
wyciągów z konta, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz za-
opatrzenia medycznego, statystyczne zestawienia, steno-
grafia, systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych 
abonentów], telemarketing, transkrypcja wiadomości [prace 
biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o dzia-
łalności gospodarczej za pośrednictwem strony interneto-
wej, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi aukcyj-
ne, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
usługi doradztwa w zakresie administrowanie programami 
lojalności konsumenta, administrowanie programami dla 
osób często podróżujących drogą powietrzną, agencje infor-
macji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymy-
wanie danych w komputerowych bazach danych, aktualiza-
cja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, 
audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, bada-
nia dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii pu-
blicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bez-
pośrednia reklama pocztowa, biura pośrednictwa pracy, 
dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie stra-
tegii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dzie-
dzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, do-
radztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie 
informacji dotyczących kontaktów handlowych i bizneso-
wych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, fotokopiowa-
nie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
[punkty informacji konsumenckiej], impresariat w działalno-
ści artystycznej, indeksowanie stron internetowych w celach 
handlowych lub reklamowych, informacja o działalności go-
spodarczej, kolportaż próbek, komputerowe bazy danych 
(pozyskiwanie danych do -),  komputerowe zarządzanie pli-
kami, maszynopisanie, negocjowanie i rozliczanie transakcji 
handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów bizne-
sowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa admini-
stracyjna firm na zlecenie, opracowywanie CV dla osób trze-
cich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, 
optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszuki-
warek do celów promocji dodatkowej, organizacja pokazów 
mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w ce-
lach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo 
biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, po-
kazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patrona-
tu, powielanie dokumentów, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja fil-
mów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, 

produkcja programów związanych z telezakupami, projekto-
wanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, przeprowadzanie testów psychologicznych 
w celu selekcji personelu, przygotowanie listy płac, przygo-
towywanie zeznań podatkowych, publikowanie tekstów re-
klamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, 
reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za po-
średnictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za klik-
nięcie”,  reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy tele-
wizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, 
sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub 
reklamowych, sporządzanie wyciągów z konta, sprzedaż de-
taliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weteryna-
ryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, staty-
styczne zestawienia, stenografia, systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie 
informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, 
transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tworzenie tekstów 
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udo-
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośred-
nictwem strony internetowej, usługi agencji importowo-ek-
sportowych, usługi aukcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektyw-
ności biznesowej, usługi marketingowe, usługi menedżerskie 
dla sportowców, usługi modelek i modeli do celów reklamo-
wych lub promocji sprzedaży, usługi podatkowe, usługi po-
średnictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą 
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami 
potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w han-
dlu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług teleko-
munikacyjnych dla osób trzecich, usługi prenumeraty gazet 
dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy, usługi przypomi-
nania o spotkaniach [prace biurowe], usługi public relations, 
usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań [prace biuro-
we], usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy 
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w za-
kresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 
usługi w zakresie porównywania cen, usługi związane z prze-
noszeniem przedsiębiorstw, wyceny handlowe, wynajem 
bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowe-
go we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybuto-
rów automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowa-
nie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń 
i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów rekla-
mowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w ce-
lach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji 
w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towa-
rów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakre-
sie projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakre-
sie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, 
zarządzanie hotelami, zarządzanie programami refundacji 
w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności gospo-
darczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, 
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 admini-
strowanie domami czynszowymi, agencje kredytowe, agen-
cje nieruchomości, agencje ściągania wierzytelności, analizy 
finansowe, bankowość hipoteczna, bankowość online, de-
pozyty kosztowności, doradztwo w sprawach finansowych, 
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo 
w zakresie długów, dzierżawa gospodarstw rolnych, emisja 
bonów wartościowych, emisja czeków podróżnych, emisja 
kart kredytowych, faktoring, finansowa wycena drewna 
na pniu, finansowe izby rozrachunkowe, fundusze inwesty-
cyjne wzajemne, gwarantowanie ubezpieczeń na życie, han-
del walutami i wymiana walut, informacja o ubezpiecze-
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niach, informacje finansowe, inwestycje finansowe, 
inwestycje kapitałowe, leasing finansowy, maklerstwo, noto-
wania giełdowe, organizacja zbiórek, organizowanie finanso-
wania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu 
nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo giełdowe 
[akcje i obligacje], pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośred-
nictwo w obrocie akcjami i obligacjami, pośrednictwo w ob-
rocie nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie pozwoleń 
na emisję dwutlenku węgla, powiernictwo, pożyczanie pod 
zastaw, pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, przetwa-
rzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, 
przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart kredy-
towych, sponsorowanie finansowe, szacowanie kosztów na-
prawy [wycena finansowa], transakcje finansowe, transfer 
elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie informa-
cji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, 
udzielanie rabatów w uczestniczących obiektach innych 
osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, usługi ak-
tuarialne, usługi banków oszczędnościowych, usługi depo-
zytów sejfowych, usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, 
usługi finansowania, usługi funduszy zapomogowych, usługi 
gwarancyjne, usługi gwarantowania ubezpieczeń morskich, 
usługi gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, usługi gwa-
rantowania ubezpieczeń od wypadków, usługi gwarantowania 
ubezpieczeń zdrowotnych, usługi likwidacji przedsiębiorstw, fi-
nansowe, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie ceł, 
usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie świadczeń emery-
talnych, weryfikacja czeków, wycena antyków, wycena biżu-
terii, wycena dzieł sztuki, wycena finansowa [ubezpieczenia, 
bankowość, nieruchomości], wycena finansowa wełny, wy-
cena nieruchomości, wycena zbiorów numizmatycznych, 
wycena znaczków, wyceny fiskalne, wynajem biur do cowor-
kingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, 
wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie finansa-
mi, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji 
w imieniu osób trzecich,  zarządzanie nieruchomością, zbiór-
ki funduszy na cele dobroczynne.

(210) 469325 (220) 2017 03 23
(731) ŁABNO TOMASZ BADUM, Brzozówka
(540) JOHNNY ADVENTURE

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 18 plecaki, torby podróżne, akcesoria podróż-
ne, 20 poduszki, poduszki do spania, poduszki do siedzenia, 
poduszki turystyczne, poduszki dmuchane, maty i materace 
do spania, maty turystyczne do spania i do siedzenia, 22 na-
mioty kempingowe, hamaki, 25 odzież, obuwie, nakrycia 
głowy, 35 usługi oferowania i sprzedaży w sklepach detalicz-
nych, hurtowniach oraz za pomocą Internetu odzieży, obu-
wia, poduszek mat i materacy, plecaków toreb i akcesoriów 
podróżnych, sprzętu biwakowego.

(210) 469346 (220) 2017 03 23
(731) DIAMANTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) DIAMANTE

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież z tkanin i dzianin oraz odzieżo-
we wyroby dziewiarskie dla kobiet, mężczyzn i dzieci, odzież 
wierzchnia, bielizna, odzież rekreacyjna, odzież sportowa, 
odzież ze skóry, paski, buty, buty z cholewką, obuwie domo-
we, nakrycia głowy.

(210) 469347 (220) 2017 03 23
(731) DIAMANTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) DI DIAMANTE

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież z tkanin i dzianin oraz odzieżo-
we wyroby dziewiarskie dla kobiet, mężczyzn i dzieci, odzież 
wierzchnia, bielizna, odzież rekreacyjna, odzież sportowa, 
odzież ze skóry, paski, buty, buty z cholewką, obuwie domo-
we, nakrycia głowy.

(210) 469397 (220) 2017 03 23
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWE 

CHEMADEX PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(540) CHEMADEX PROJEKT

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 26.01.01, 
26.01.03, 26.13.25

(510), (511) 9 dokumentacja komputerowa w formie elek-
tronicznej, 37 montaż [instalacja] instalacji maszynowych, 
instalacja zamrażarek, instalacja wind, instalacja rurociągów, 
instalacja odgromników, instalacja maszyn, instalacja alar-
mów, instalacja mebli, czyszczenie instalacji wodociągo-
wych, konserwacja instalacji przemysłowych, instalacja urzą-
dzeń klimatyzacyjnych, instalacja urządzeń łazienkowych, 
renowacja instalacji przemysłowych, odnawianie instalacji 
klimatyzacyjnych, instalacja anten satelitarnych, instalacja 
systemów rurociągów, instalacja materiałów izolacyjnych, 
montaż [instalacja] półek, usługi instalacji komputerów, reno-
wacja instalacji elektrycznych, instalacja systemów oświetle-
niowych, instalacja chłodziarek (zamrażarek), instalacja urzą-
dzeń sanitarnych, instalacja systemów oprzyrządowania, 
instalacja szamb, instalacja urządzeń wentylacyjnych, instala-
cja systemów zabezpieczających, instalacja systemów kom-
puterowych, instalacja sieci komputerowych, instalacja apa-
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ratury medycznej, instalacja folii okiennych, naprawa instalacji 
sanitarnych, instalacja izolacji rur, instalacja przewodów wo-
dociągowych, instalacja maszyn przemysłowych, instalacja 
sprzętu komunikacyjnego, instalacja sprzętu hydraulicznego, 
instalacja pieców przemysłowych, instalacja sprzętu audio-
wizualnego, montaż instalacji przemysłowych, usługi instala-
cji maszyn, instalacja urządzeń elektrycznych, instalacja ma-
szyn biurowych, instalacja urządzeń oświetleniowych, usługi 
instalacji dachów, instalacja pokryć dachowych, instalacja 
systemów inżynierii środowiska, odnawianie instalacji wod-
no-kanalizacyjnych, konserwacja instalacji wodno - kanaliza-
cyjnej, instalacja i naprawa rurociągów, instalacja osprzętu 
do zamków, instalacja piwnicznych produktów wodoodpor-
nych, instalacja systemów telewizji przemysłowej, instalacja 
systemów zarządzania ruchem, montaż [instalacja] konstruk-
cji budynków, instalacja urządzeń do gotowania, instalacja 
samozamykaczy do drzwi, instalacja systemów kontroli śro-
dowiska, konserwacja alarmowych instalacji przeciwpożaro-
wych, instalacja urządzeń do suszenia, instalacja gazociągów 
i wodociągów, instalacja urządzeń do chłodzenia, instalacja 
mebli w sklepach, instalacja elementów wewnętrznych stat-
ków, instalacja systemów ogrzewania słonecznego, instala-
cja systemów ochrony środowiska, instalacja elementów 
wewnętrznych jachtów, montaż instalacji centralnego ogrze-
wania, usługi wykonawców instalacji elektrycznych, instala-
cja urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, instalacja sys-
temów wodociągowo - kanalizacyjnych, budowa, instalacja 
i naprawa podwodna, instalacja, konserwacja i naprawa ma-
szyn, instalacje wnętrz samochodowych na zamówienie, 
montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, instalacja, 
wymiana i naprawa zamków, instalacja przednich szyb w po-
jazdach, montaż i naprawa instalacji grzewczych, instalacja 
części zamiennych do pojazdów, montaż instalacji do zmięk-
czania wody, instalacja i naprawa sprzętu komputerowego, 
naprawa instalacji do mycia pojazdów, instalacja przemysło-
wych urządzeń do gotowania, naprawa i konserwacja insta-
lacji elektronicznych, instalacja urządzeń do usuwania kurzu, 
instalacja zbiorników na wodę deszczową, instalacja izolacji 
termicznej w budynkach, instalacja systemów do czystych 
pomieszczeń, instalacja izolacji na murach szczelinowych, 
instalacja sprzętu do automatyki budynkowej, instalacja 
urządzeń do oszczędzania energii, modernizacja instalacji 
do wentylacji budynków, modernizacja instalacji do klimaty-
zacji budynków, modernizacja instalacji do ogrzewania bu-
dynków, instalacja urządzeń do otwierania drzwi, instalacja 
ogniw i modułów fotowoltaicznych, instalacja sprzętu ochro-
niarskiego i bezpieczeństwa, konserwacja instalacji do mycia 
pojazdów, instalacja stoisk przeznaczonych na wystawy, 
usługi w zakresie instalacji elektrycznych, konserwacja i na-
prawy instalacji grzewczej, konserwacja i naprawa instalacji 
grzewczej, instalacja urządzeń do wytwarzania energii, elimi-
nacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, montaż instala-
cji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, instalacja, 
naprawa i konserwacja kondensatorów pary, montaż i napra-
wa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i kon-
serwacja instalacji ogrzewania słonecznego, usługi doradcze 
w zakresie instalacji komputerów, usługi wykonawców w za-
kresie instalacji grzewczej, usługi doradcze w zakresie instala-
cji elektrowni, konserwacja i naprawa instalacji w budynkach, 
usługi doradcze w zakresie instalacji silników, instalacja kon-
strukcji tymczasowych na wystawy handlowe, konserwacja 
i naprawa instalacji drzwi automatycznych, instalacja, napra-
wa i konserwacja urządzeń skraplających, usługi wykonaw-
ców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, instalacja syste-
mów umożliwiających kontrolowanie zwierząt domowych, 
instalacja urządzeń do produkcji ropy naftowej, instalacja, 
naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, naprawa insta-

lacji do zaopatrzenia w energię, instalacja urządzeń do za-
opatrzenia w wodę, instalacja osprzętu i wyposażenia w bu-
dynkach, naprawa instalacji do zaopatrzenia w wodę, 
naprawa instalacji i maszyn produkujących biogaz, instalacja 
sprzętu do prania i kuchennego, instalacja sprzętu kompute-
rowego do systemów komputerowych, usługi doradcze do-
tyczące instalacji sprzętu komunikacyjnego, usługi doradcze 
dotyczące instalacji sprzętu telefonicznego, usługi doradcze 
dotyczące instalacji wind osobowych, instalacja urządzeń 
do kompensacji mocy biernej, usługi doradcze dotyczące 
instalacji sprzętu hydraulicznego, instalacja kabli do dostępu 
do Internetu, instalacja systemów do zbierania wody desz-
czowej, udzielanie informacji związanych z instalacją maszyn, 
instalacja systemów do odprowadzania wody deszczowej, 
instalacja systemów do gromadzenia wody deszczowej, 
usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu audiowizualne-
go, instalacja urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, naprawa 
sprzętu elektrycznego i instalacji elektrotechnicznych, usługi 
doradcze w zakresie instalacji pomp, usługi doradcze w za-
kresie instalacji generatorów, usługi doradcze związane z in-
stalacją mocowań, instalacja urządzeń elektrycznych i genera-
torów prądu, instalacja, naprawa i konserwacja podgrzewaczy 
powietrza, instalacja, naprawa i konserwacja rur kotłowych, 
usługi instalacyjne platform roboczych i budowlanych, instala-
cja, naprawa i konserwacja chłodnic do silników, instalacja 
rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, 
usługi doradcze w zakresie naprawy instalacji wodociągo-
wych, instalacja okablowania w budynkach do przekazu tele-
komunikacyjnego, usługi doradcze w zakresie konserwacji 
instalacji wodociągowych, przygotowanie danego miejsca 
pod instalację sprzętu komputerowego, instalacja sprzętu 
komputerowego dla dostępu do Internetu, instalacja sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego w samochodach, instalacja, 
konserwacja i naprawa urządzeń do nadawania, instalacja 
systemów do wentylacji i usuwania kurzu, instalacja syste-
mów oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenerge-
tycznych, renowacja, naprawa i konserwacja przewodów in-
stalacji elektrycznej, naprawa i konserwacja instalacji gazowych 
i elektrycznych, udzielanie informacji związanych z instalacją 
urządzeń elektrycznych, naprawa i konserwacja instalacji 
do wytwarzania energii, usługi doradcze związane z instala-
cją urządzeń oświetleniowych, serwis urządzeń i instalacji 
do wytwarzania energii, naprawa urządzeń i instalacji do wy-
twarzania energii, instalacja urządzeń do otwierania i zamy-
kania drzwi, usługi doradcze związane z instalacją sprzętu 
przeciwpożarowego, konserwacja urządzeń i instalacji 
do wytwarzania energii, usługi doradcze w zakresie instalacji 
systemów wodociągowych, usługi doradcze w zakresie in-
stalacji skrzyni biegów, usługi informacyjne związane z insta-
lacją systemów zabezpieczających, naprawa i konserwacja 
urządzeń i instalacji do chłodzenia, naprawa instalacji, urzą-
dzeń i maszyn do produkcji energii, instalacja systemów 
do kontroli środowiska w czystych pomieszczeniach, napra-
wa lub konserwacja instalacji do mycia pojazdów, usługi do-
radcze związane z instalacją sprzętu automatyki budynko-
wej, instalacja sprzętu i kabli do dostępu do Internetu, 
naprawa lub konserwacja urządzeń i instalacji do gotowania, 
modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimaty-
zacji budynków, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń 
i instalacji fotowoltaicznych, instalacja szkła w cieplarniach, 
oknach, drzwiach i szklarniach, podziemne prace konstruk-
cyjne w zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnych, instalacja 
okablowania w biurach w celu umożliwienia przesyłania da-
nych, instalacja, naprawa i konserwacja obiektów i sprzętu 
pomieszczeń czystych, instalacja urządzeń do klimatyzacji 
do czystych pomieszczeń [clean room), naprawa lub konser-
wacja elektrycznych urządzeń i instalacji do gotowania, na-
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prawa lub konserwacja nieelektrycznych urządzeń i instalacji 
do gotowania, instalacja szkła izolacyjnego w cieplarniach, 
oknach, drzwiach i szklarniach, usługi doradcze związane 
z instalacją sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, usługi 
doradcze w zakresie instalacji systemów grzewczych na pali-
wa stałe, instalacja materiałów izolacyjnych w budynkach, 
na dachach i w konstrukcjach, instalacja urządzeń do zaopa-
trzenia w gaz i do dystrybucji gazu, usługi doradcze związa-
ne z instalacją urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, konser-
wacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania 
energii, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań budowla-
nych, platform roboczych i budowlanych, usługi w zakresie 
powlekania w celu naprawy instalacji zakładów inżynierii 
przemysłowej, instalacja rur okładzinowych, przewodów ru-
rowych i przewodów wiertniczych w szybach naftowych, 
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją 
instalacji do mycia pojazdów, usługi w zakresie powlekania 
w celu konserwacji instalacji zakładów budowy maszyn okrę-
towych, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w za-
kresie budowy instalacji dla małych lotnisk, udzielanie infor-
macji związanych z naprawą lub konserwacją przemysłowych 
instalacji i urządzeń chemicznych, naprawa instalacji do użyt-
ku w produkcji metalu, przetwarzaniu metalu i obróbce me-
talu, usługi w zakresie powlekania w celu naprawy instalacji 
zakładów budowy maszyn okrętowych, udzielanie informa-
cji w związku z naprawą lub konserwacją urządzeń i instalacji 
do gotowania, udzielanie informacji w związku z naprawą 
lub konserwacją nieelektrycznych urządzeń i instalacji do go-
towania, udzielanie informacji w związku z naprawą lub kon-
serwacją elektrycznych urządzeń i instalacji do gotowania, 
izolacja rur, izolacja rurociągów, nadzór budowlany, 42 opra-
cowywanie projektów budowlanych, opracowywanie pro-
jektów technicznych do projektów budowlanych, usługi pro-
jektowania wspomaganego komputerowo w zakresie 
projektów budowlanych, przygotowywanie raportów zwią-
zanych z opracowaniami projektów technicznych do projek-
tów budowlanych, doradztwo w zakresie projektów archi-
tektonicznych i budowlanych, usługi w zakresie inspekcji 
technicznej, usługi projektowania technicznego wspomaga-
nego komputerowo, usługi w zakresie projektowania tech-
nicznego, usługi w zakresie rysunku technicznego, usługi 
w zakresie doradztwa technicznego, usługi techniczne w za-
kresie pobierania oprogramowania, usługi doradztwa tech-
nicznego z zakresu elektrokardiogramów, usługi doradztwa 
technicznego w zakresie komputerów, usługi w zakresie 
przemysłowego projektowania technicznego, usługi doradz-
twa technicznego dotyczące przetwarzania danych, usługi 
projektowania technicznego związane z elektrowniami, 
usługi kreślarskie w postaci rysunku technicznego, usługi 
techniczne w zakresie pobierania danych cyfrowych, usługi 
techniczne w zakresie pobierania gier wideo, usługi doradz-
twa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, usługi 
wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania kompu-
terowego, usługi doradztwa technicznego dotyczące inży-
nierii wodno - lądowej, usługi doradztwa technicznego 
w zakresie technologii informacyjnej, usługi doradztwa tech-
nicznego w zakresie inżynierii morskiej, usługi w zakresie 
wspomaganego komputerem projektowania technicznego, 
usługi doradztwa technicznego związane z programowa-
niem komputerowym, usługi projektowania technicznego 
związane z instalacjami do ogrzewania, usługi w zakresie po-
mocy technicznej i konserwacji oprogramowania kompute-
rowego, usługi w zakresie pomocy technicznej i konserwacji 
oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie wspo-
maganego komputerem projektowania i rysunku technicz-
nego, usługi projektowania technicznego związane z urzą-
dzeniami i instalacjami sanitarnymi, usługi projektowania 

technicznego związane z urządzeniami i instalacjami 
do chłodzenia, usługi projektowania technicznego związane 
z instalacjami do zaopatrzenia w wodę, projektowanie archi-
tektoniczne, badania architektoniczne, usługi architektonicz-
ne, przygotowywanie projektu architektonicznego, usługi 
projektowania architektonicznego, usługi architektoniczne 
i inżynieryjne, projektowanie architektoniczne dekoracji 
wnętrz, usługi architektoniczne dotyczące zagospodarowa-
nia terenu, usługi architektoniczne i planowania urbanistycz-
nego, usługi projektowania architektonicznego dotyczące 
wystaw, usługi w zakresie planowania architektonicznego, 
doradztwo w dziedzinie projektowania architektonicznego, 
projektowanie architektoniczne w zakresie planowania mia-
sta, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budyn-
ków, usługi doradcze w zakresie planowania architektonicz-
nego, projekty architektoniczne w zakresie dekoracji ścian 
zewnętrznych, usługi architektoniczne w zakresie projektowa-
nia obiektów biurowych, usługi architektoniczne w zakresie 
projektowania budynków przemysłowych, usługi architekto-
niczne w zakresie projektowania budynków komercyjnych, 
usługi architektoniczne w zakresie projektowania centrów 
handlowych, usługi architektoniczne w zakresie przygotowy-
wania planów architektonicznych, usługi architektoniczne 
w zakresie projektowania budynków biurowych, usługi archi-
tektoniczne w zakresie projektowania pomieszczeń do han-
dlu detalicznego, usługi projektowania architektonicznego 
w dziedzinie ruchu drogowego i transportu, dostarczanie 
informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego 
za pośrednictwem strony internetowej, projektowanie prze-
strzeni biurowych, planowanie przestrzenne [projektowanie] 
wnętrz, projektowanie konstrukcji kratownic przestrzennych, 
projektowanie ramowych konstrukcji przestrzennych, usługi 
projektowania przestrzeni handlu detalicznego, hosting 
przestrzeni pamięciowej w Internecie, udostępnianie elek-
tronicznej przestrzeni pamięciowej w Internecie, wynajem 
elektronicznej przestrzeni pamięciowej w Internecie, wyna-
jem przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron interneto-
wych, hosting przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron 
internetowych, hosting i wynajmowanie przestrzeni pamię-
ciowej na strony internetowe, hosting przestrzeni pamięcio-
wej w Internecie do przechowywania zdjęć cyfrowych, wy-
najem przestrzeni pamięciowej na serwerach do hostingu 
elektronicznych tablic ogłoszeniowych, hosting elektronicz-
nych przestrzeni pamięciowych w Internecie do reklamowa-
nia towarów i usług, usługi projektowania w zakresie inżynierii 
wodno - lądowej, usługi projektowania związane z inżynierią 
lądową i wodną, projektowanie systemów elektrycznych, 
projektowanie płytek obwodów elektrycznych, projektowa-
nie i planowanie techniczne systemów kanalizacyjnych, 
usługi inżynieryjne dla branży gazowniczej, badania geofi-
zyczne dla przemysłu gazowniczego, pomiary i analizy emisji 
gazów cieplarnianych, pomiary prognozowe ustalonych 
emisji gazów spalinowych, opracowywanie programów 
komputerowych do analizowania emisji gazów spalinowych, 
badania geofizyczne dla przemysłu naftowego, gazowego 
i górnictwa, prace inżynieryjne, usługi inżynieryjne, testy in-
żynieryjne, badania inżynieryjne, pomiary inżynieryjne, inży-
nieria (prace inżynieryjne), usługi inżynieryjne oraz usługi inży-
nieryjne wspomagane komputerowo, usługi architektoniczne 
i inżynieryjne, usługi inżynieryjne dotyczące technologii in-
formacyjnej, usługi inżynieryjne w zakresie komputerów, 
usługi inżynieryjne dla osób trzecich, usługi inżynieryjne do-
tyczące projektowania obrabiarek, usługi inżynieryjne 
w dziedzinie robotyki, usługi inżynieryjne dotyczące prze-
twarzania danych, usługi inżynieryjne dla branży gazowni-
czej, usługi inżynieryjne w zakresie materiałów wybucho-
wych, usługi inżynieryjne w zakresie analizy konstrukcji, usłu-
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gi inżynieryjne w zakresie programowania komputerowego, 
usługi inżynieryjne i w zakresie architektury, usługi inżynie-
ryjne w zakresie analizy maszyn, usługi inżynieryjne w zakre-
sie projektowania maszyn, usługi inżynieryjne w zakresie 
projektowania konstrukcji, usługi inżynieryjne dotyczące sys-
temów formowania metali, usługi inżynieryjne dotyczące 
projektowania systemów łącznościowych, usługi inżynieryj-
ne dotyczące systemów operowania metalem, usługi inży-
nieryjne dotyczące technologii przetwarzania danych, usługi 
inżynieryjne w dziedzinie technologii energetycznej, usługi 
inżynieryjne w dziedzinie mocy napędowej, usługi inżynie-
ryjne w dziedzinie technologii środowiskowej, usługi inży-
nieryjne w dziedzinie technologii budowlanej, usługi inży-
nieryjne w dziedzinie technologii komunikacyjnej, usługi 
inżynieryjne w zakresie diagnostyki układów scalonych, usłu-
gi inżynieryjne w zakresie projektowania systemów elektro-
nicznych, usługi inżynieryjne związane z automatycznym 
przetwarzaniem danych, usługi inżynieryjne związane z sys-
temami zaopatrzenia w energię, usługi inżynieryjne w dzie-
dzinie energii elektrycznej i produkcji gazu ziemnego, usługi 
inżynieryjne związane z systemami transportu gazu i zaopa-
trzenia w gaz, usługi doradcze i konsultingowe związane 
z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu komputero-
wego, usługi w zakresie instalacji oprogramowania kompu-
terowego, usługi projektowania technicznego związane z in-
stalacjami do ogrzewania, usługi projektowe dotyczące 
instalacji i urządzeń dla przemysłu biotechnologicznego, 
usługi projektowania technicznego związane z urządzenia-
mi i instalacjami sanitarnymi, usługi projektowania technicz-
nego związane z urządzeniami i instalacjami do chłodzenia, 
usługi projektowania technicznego związane z instalacjami 
do zaopatrzenia w wodę, opracowanie dokumentacji tech-
nicznej dla instalacji przemysłowych, nadzór i inspekcja tech-
niczna, usługi nadzoru technicznego.

(210) 469398 (220) 2017 03 23
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWE 

CHEMADEX PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(540) CHEMADEX PROJEKT KATOWICE
(510), (511) 9 dokumentacja komputerowa w formie elek-
tronicznej, 37 montaż [instalacja] instalacji maszynowych, 
instalacja zamrażarek, instalacja wind, instalacja rurociągów, 
instalacja odgromników, instalacja maszyn, instalacja alar-
mów, instalacja mebli, czyszczenie instalacji wodociągo-
wych, konserwacja instalacji przemysłowych, instalacja 
urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja urządzeń łazienko-
wych, renowacja instalacji przemysłowych, odnawianie in-
stalacji klimatyzacyjnych, instalacja anten satelitarnych, in-
stalacja systemów rurociągów, instalacja materiałów 
izolacyjnych, montaż [instalacja] półek, usługi instalacji kom-
puterów, renowacja instalacji elektrycznych, instalacja syste-
mów oświetleniowych, instalacja chłodziarek (zamrażarek), 
instalacja urządzeń sanitarnych, instalacja systemów oprzy-
rządowania, instalacja szamb, instalacja urządzeń wentyla-
cyjnych, instalacja systemów zabezpieczających, instalacja 
systemów komputerowych, instalacja sieci komputerowych, 
instalacja aparatury medycznej, instalacja folii okiennych, 
naprawa instalacji sanitarnych, instalacja izolacji rur, instala-
cja przewodów wodociągowych, instalacja maszyn przemy-
słowych, instalacja sprzętu komunikacyjnego, instalacja 
sprzętu hydraulicznego, instalacja pieców przemysłowych, 
instalacja sprzętu audiowizualnego, montaż instalacji prze-
mysłowych, usługi instalacji maszyn, instalacja urządzeń 
elektrycznych, instalacja maszyn biurowych, instalacja urzą-
dzeń oświetleniowych, usługi instalacji dachów, instalacja 

pokryć dachowych, instalacja systemów inżynierii środowi-
ska, odnawianie instalacji wodno - kanalizacyjnych, konser-
wacja instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacja i naprawa 
rurociągów, instalacja osprzętu do zamków, instalacja piw-
nicznych produktów wodoodpornych, instalacja systemów 
telewizji przemysłowej, instalacja systemów zarządzania ru-
chem, montaż [instalacja] konstrukcji budynków, instalacja 
urządzeń do gotowania, instalacja samozamykaczy do drzwi, 
instalacja systemów kontroli środowiska, konserwacja alar-
mowych instalacji przeciwpożarowych, instalacja urządzeń 
do suszenia, instalacja gazociągów i wodociągów, instalacja 
urządzeń do chłodzenia, instalacja mebli w sklepach, insta-
lacja elementów wewnętrznych statków, instalacja syste-
mów ogrzewania słonecznego, instalacja systemów ochro-
ny środowiska, instalacja elementów wewnętrznych jachtów, 
montaż instalacji centralnego ogrzewania, usługi wykonaw-
ców instalacji elektrycznych, instalacja urządzeń wodocią-
gowo- kanalizacyjnych, instalacja systemów wodociągowo 
- kanalizacyjnych, budowa, instalacja i naprawa podwodna, 
instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalacje wnętrz 
samochodowych na zamówienie, montaż i konserwacja in-
stalacji fotowoltaicznych, instalacja, wymiana i naprawa 
zamków, instalacja przednich szyb w pojazdach, montaż 
i naprawa instalacji grzewczych, instalacja części zamien-
nych do pojazdów, montaż instalacji do zmiękczania wody, 
instalacja i naprawa sprzętu komputerowego, naprawa in-
stalacji do mycia pojazdów, instalacja przemysłowych urzą-
dzeń do gotowania, naprawa i konserwacja instalacji elek-
tronicznych, instalacja urządzeń do usuwania kurzu, 
instalacja zbiorników na wodę deszczową, instalacja izolacji 
termicznej w budynkach, instalacja systemów do czystych 
pomieszczeń, instalacja izolacji na murach szczelinowych, 
instalacja sprzętu do automatyki budynkowej, instalacja 
urządzeń do oszczędzania energii, modernizacja instalacji 
do wentylacji budynków, modernizacja instalacji do klima-
tyzacji budynków, modernizacja instalacji do ogrzewania 
budynków, instalacja urządzeń do otwierania drzwi, instala-
cja ogniw i modułów fotowoltaicznych, instalacja sprzętu 
ochroniarskiego i bezpieczeństwa, konserwacja instalacji 
do mycia pojazdów, instalacja stoisk przeznaczonych na wy-
stawy, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, konserwa-
cja i naprawy instalacji grzewczej, konserwacja i naprawa 
instalacji grzewczej, instalacja urządzeń do wytwarzania 
energii, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, 
montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągo-
wych, instalacja, naprawa i konserwacja kondensatorów 
pary, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpoża-
rowych, montaż i konserwacja instalacji ogrzewania sło-
necznego, usługi doradcze w zakresie instalacji kompute-
rów, usługi wykonawców w zakresie instalacji grzewczej, 
usługi doradcze w zakresie instalacji elektrowni, konserwa-
cja i naprawa instalacji w budynkach, usługi doradcze w za-
kresie instalacji silników, instalacja konstrukcji tymczaso-
wych na wystawy handlowe, konserwacja i naprawa 
instalacji drzwi automatycznych, instalacja, naprawa i kon-
serwacja urządzeń skraplających, usługi wykonawców w za-
kresie instalacji klimatyzacyjnych, instalacja systemów 
umożliwiających kontrolowanie zwierząt domowych, insta-
lacja urządzeń do produkcji ropy naftowej, instalacja, napra-
wa i konserwacja sprzętu grzewczego, naprawa instalacji 
do zaopatrzenia w energię, instalacja urządzeń do zaopa-
trzenia w wodę, instalacja osprzętu i wyposażenia w budyn-
kach, naprawa instalacji do zaopatrzenia w wodę, naprawa 
instalacji i maszyn produkujących biogaz, instalacja sprzętu 
do prania i kuchennego, instalacja sprzętu komputerowego 
do systemów komputerowych, usługi doradcze dotyczące 
instalacji sprzętu komunikacyjnego, usługi doradcze doty-
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czące instalacji sprzętu telefonicznego, usługi doradcze do-
tyczące instalacji wind osobowych, instalacja urządzeń 
do kompensacji mocy biernej, usługi doradcze dotyczące 
instalacji sprzętu hydraulicznego, instalacja kabli do dostę-
pu do Internetu, instalacja systemów do zbierania wody 
deszczowej, udzielanie informacji związanych z instalacją 
maszyn, instalacja systemów do odprowadzania wody desz-
czowej, instalacja systemów do gromadzenia wody desz-
czowej, usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu audio-
wizualnego, instalacja urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, 
naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji elektrotechnicz-
nych, usługi doradcze w zakresie instalacji pomp, usługi do-
radcze w zakresie instalacji generatorów, usługi doradcze 
związane z instalacją mocowań, instalacja urządzeń elek-
trycznych i generatorów prądu, instalacja, naprawa i konser-
wacja podgrzewaczy powietrza, instalacja, naprawa i kon-
serwacja rur kotłowych, usługi instalacyjne platform 
roboczych i budowlanych, instalacja, naprawa i konserwacja 
chłodnic do silników, instalacja rusztowań budowlanych, 
platform roboczych i budowlanych, usługi doradcze w za-
kresie naprawy instalacji wodociągowych, instalacja okablo-
wania w budynkach do przekazu telekomunikacyjnego, 
usługi doradcze w zakresie konserwacji instalacji wodocią-
gowych, przygotowanie danego miejsca pod instalację 
sprzętu komputerowego, instalacja sprzętu komputerowe-
go dla dostępu do Internetu, instalacja sprzętu elektryczne-
go i elektronicznego w samochodach, instalacja, konserwa-
cja i naprawa urządzeń do nadawania, instalacja systemów 
do wentylacji i usuwania kurzu, instalacja systemów oświe-
tlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, 
renowacja, naprawa i konserwacja przewodów instalacji 
elektrycznej, naprawa i konserwacja instalacji gazowych 
i elektrycznych, udzielanie informacji związanych z instala-
cją urządzeń elektrycznych, naprawa i konserwacja instalacji 
do wytwarzania energii, usługi doradcze związane z instala-
cją urządzeń oświetleniowych, serwis urządzeń i instalacji 
do wytwarzania energii, naprawa urządzeń i instalacji 
do wytwarzania energii, instalacja urządzeń do otwierania 
i zamykania drzwi, usługi doradcze związane z instalacją 
sprzętu przeciwpożarowego, konserwacja urządzeń i insta-
lacji do wytwarzania energii, usługi doradcze w zakresie in-
stalacji systemów wodociągowych, usługi doradcze w za-
kresie instalacji skrzyni biegów, usługi informacyjne 
związane z instalacją systemów zabezpieczających, napra-
wa i konserwacja urządzeń i instalacji do chłodzenia, napra-
wa instalacji, urządzeń i maszyn do produkcji energii, insta-
lacja systemów do kontroli środowiska w czystych 
pomieszczeniach, naprawa lub konserwacja instalacji 
do mycia pojazdów, usługi doradcze związane z instalacją 
sprzętu automatyki budynkowej, instalacja sprzętu i kabli 
do dostępu do Internetu, naprawa lub konserwacja urzą-
dzeń i instalacji do gotowania, modernizacja instalacji 
do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, konser-
wacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicz-
nych, instalacja szkła w cieplarniach, oknach, drzwiach 
i szklarniach, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie in-
stalacji wodno - kanalizacyjnych, instalacja okablowania 
w biurach w celu umożliwienia przesyłania danych, instala-
cja, naprawa i konserwacja obiektów i sprzętu pomieszczeń 
czystych, instalacja urządzeń do klimatyzacji do czystych 
pomieszczeń [clean room), naprawa lub konserwacja elek-
trycznych urządzeń i instalacji do gotowania, naprawa lub 
konserwacja nieelektrycznych urządzeń i instalacji do goto-
wania, instalacja szkła izolacyjnego w cieplarniach, oknach, 
drzwiach i szklarniach, usługi doradcze związane z instalacją 
sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, usługi doradcze 
w zakresie instalacji systemów grzewczych na paliwa stałe, 

instalacja materiałów izolacyjnych w budynkach, na da-
chach i w konstrukcjach, instalacja urządzeń do zaopatrze-
nia w gaz i do dystrybucji gazu, usługi doradcze związane 
z instalacją urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, konserwa-
cja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania 
energii, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań budowla-
nych, platform roboczych i budowlanych, usługi w zakresie 
powlekania w celu naprawy instalacji zakładów inżynierii 
przemysłowej, instalacja rur okładzinowych, przewodów ru-
rowych i przewodów wiertniczych w szybach naftowych, 
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwa-
cją instalacji do mycia pojazdów, usługi w zakresie powleka-
nia w celu konserwacji instalacji zakładów budowy maszyn 
okrętowych, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji 
w zakresie budowy instalacji dla małych lotnisk, udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją przemy-
słowych instalacji i urządzeń chemicznych, naprawa instala-
cji do użytku w produkcji metalu, przetwarzaniu metalu 
i obróbce metalu, usługi w zakresie powlekania w celu na-
prawy instalacji zakładów budowy maszyn okrętowych, 
udzielanie informacji w związku z naprawą lub konserwacją 
urządzeń i instalacji do gotowania, udzielanie informacji 
w związku z naprawą lub konserwacją nieelektrycznych 
urządzeń i instalacji do gotowania, udzielanie informacji 
w związku z naprawą lub konserwacją elektrycznych urzą-
dzeń i instalacji do gotowania, izolacja rur, izolacja rurocią-
gów, nadzór budowlany, 42 opracowywanie projektów bu-
dowlanych, opracowywanie projektów technicznych 
do projektów budowlanych, usługi projektowania wspoma-
ganego komputerowo w zakresie projektów budowlanych, 
przygotowywanie raportów związanych z opracowaniami 
projektów technicznych do projektów budowlanych, do-
radztwo w zakresie projektów architektonicznych i budow-
lanych, usługi w zakresie inspekcji technicznej, usługi pro-
jektowania technicznego wspomaganego komputerowo, 
usługi w zakresie projektowania technicznego, usługi w za-
kresie rysunku technicznego, usługi w zakresie doradztwa 
technicznego, usługi techniczne w zakresie pobierania 
oprogramowania, usługi doradztwa technicznego z zakresu 
elektrokardiogramów, usługi doradztwa technicznego 
w zakresie komputerów, usługi w zakresie przemysłowego 
projektowania technicznego, usługi doradztwa techniczne-
go dotyczące przetwarzania danych, usługi projektowania 
technicznego związane z elektrowniami, usługi kreślarskie 
w postaci rysunku technicznego, usługi techniczne w zakre-
sie pobierania danych cyfrowych, usługi techniczne w za-
kresie pobierania gier wideo, usługi doradztwa techniczne-
go w zakresie inżynierii budowlanej, usługi wsparcia 
technicznego w zakresie oprogramowania komputerowe-
go, usługi doradztwa technicznego dotyczące inżynierii 
wodno - lądowej, usługi doradztwa technicznego w zakre-
sie technologii informacyjnej, usługi doradztwa techniczne-
go w zakresie inżynierii morskiej, usługi w zakresie wspoma-
ganego komputerem projektowania technicznego, usługi 
doradztwa technicznego związane z programowaniem 
komputerowym, usługi projektowania technicznego zwią-
zane z instalacjami do ogrzewania, usługi w zakresie pomo-
cy technicznej i konserwacji oprogramowania komputero-
wego, usługi w zakresie pomocy technicznej i konserwacji 
oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie wspo-
maganego komputerem projektowania i rysunku technicz-
nego, usługi projektowania technicznego związane z urzą-
dzeniami i instalacjami sanitarnymi, usługi projektowania 
technicznego związane z urządzeniami i instalacjami 
do chłodzenia, usługi projektowania technicznego związa-
ne z instalacjami do zaopatrzenia w wodę, projektowanie 
architektoniczne, badania architektoniczne, usługi architek-
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toniczne, przygotowywanie projektu architektonicznego, 
usługi projektowania architektonicznego, usługi architekto-
niczne i inżynieryjne, projektowanie architektoniczne deko-
racji wnętrz, usługi architektoniczne dotyczące zagospoda-
rowania terenu, usługi architektoniczne i planowania 
urbanistycznego, usługi projektowania architektonicznego do-
tyczące wystaw, usługi w zakresie planowania architektoniczne-
go, doradztwo w dziedzinie projektowania architektonicznego, 
projektowanie architektoniczne w zakresie planowania miasta, 
usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków, 
usługi doradcze w zakresie planowania architektonicznego, 
projekty architektoniczne w zakresie dekoracji ścian ze-
wnętrznych, usługi architektoniczne w zakresie projektowa-
nia obiektów biurowych, usługi architektoniczne w zakresie 
projektowania budynków przemysłowych, usługi architek-
toniczne w zakresie projektowania budynków komercyj-
nych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania cen-
trów handlowych, usługi architektoniczne w zakresie 
przygotowywania planów architektonicznych, usługi archi-
tektoniczne w zakresie projektowania budynków biuro-
wych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania po-
mieszczeń do handlu detalicznego, usługi projektowania 
architektonicznego w dziedzinie ruchu drogowego i trans-
portu, dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania 
architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej, 
projektowanie przestrzeni biurowych, planowanie prze-
strzenne [projektowanie] wnętrz, projektowanie konstrukcji 
kratownic przestrzennych, projektowanie ramowych kon-
strukcji przestrzennych, usługi projektowania przestrzeni 
handlu detalicznego, hosting przestrzeni pamięciowej w In-
ternecie, udostępnianie elektronicznej przestrzeni pamię-
ciowej w Internecie, wynajem elektronicznej przestrzeni 
pamięciowej w Internecie, wynajem przestrzeni pamięcio-
wej na potrzeby stron internetowych, hosting przestrzeni 
pamięciowej na potrzeby stron internetowych, hosting 
i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej na strony interne-
towe, hosting przestrzeni pamięciowej w Internecie do prze-
chowywania zdjęć cyfrowych, wynajem przestrzeni pamię-
ciowej na serwerach do hostingu elektronicznych tablic 
ogłoszeniowych, hosting elektronicznych przestrzeni pa-
mięciowych w Internecie do reklamowania towarów i usług, 
usługi projektowania w zakresie inżynierii wodno - lądowej, 
usługi projektowania związane z inżynierią lądową i wodną, 
projektowanie systemów elektrycznych, projektowanie pły-
tek obwodów elektrycznych, projektowanie i planowanie 
techniczne systemów kanalizacyjnych, usługi inżynieryjne 
dla branży gazowniczej, badania geofizyczne dla przemysłu 
gazowniczego, pomiary i analizy emisji gazów cieplarnia-
nych, pomiary prognozowe ustalonych emisji gazów spali-
nowych, opracowywanie programów komputerowych 
do analizowania emisji gazów spalinowych, badania geofi-
zyczne dla przemysłu naftowego, gazowego i górnictwa, 
prace inżynieryjne, usługi inżynieryjne, testy inżynieryjne, 
badania inżynieryjne, pomiary inżynieryjne, inżynieria (pra-
ce inżynieryjne), usługi inżynieryjne oraz usługi inżynieryjne 
wspomagane komputerowo, usługi architektoniczne i inży-
nieryjne, usługi inżynieryjne dotyczące technologii informa-
cyjnej, usługi inżynieryjne w zakresie komputerów, usługi 
inżynieryjne dla osób trzecich, usługi inżynieryjne dotyczą-
ce projektowania obrabiarek, usługi inżynieryjne w dziedzi-
nie robotyki, usługi inżynieryjne dotyczące przetwarzania 
danych, usługi inżynieryjne dla branży gazowniczej, usługi 
inżynieryjne w zakresie materiałów wybuchowych, usługi 
inżynieryjne w zakresie analizy konstrukcji, usługi inżynieryj-
ne w zakresie programowania komputerowego, usługi inży-
nieryjne i w zakresie architektury, usługi inżynieryjne w za-
kresie analizy maszyn, usługi inżynieryjne w zakresie 

projektowania maszyn, usługi inżynieryjne w zakresie pro-
jektowania konstrukcji, usługi inżynieryjne dotyczące syste-
mów formowania metali, usługi inżynieryjne dotyczące pro-
jektowania systemów łącznościowych, usługi inżynieryjne 
dotyczące systemów operowania metalem, usługi inżynie-
ryjne dotyczące technologii przetwarzania danych, usługi 
inżynieryjne w dziedzinie technologii energetycznej, usługi 
inżynieryjne w dziedzinie mocy napędowej, usługi inżynie-
ryjne w dziedzinie technologii środowiskowej, usługi inży-
nieryjne w dziedzinie technologii budowlanej, usługi inży-
nieryjne w dziedzinie technologii komunikacyjnej, usługi 
inżynieryjne w zakresie diagnostyki układów scalonych, 
usługi inżynieryjne w zakresie projektowania systemów 
elektronicznych, usługi inżynieryjne związane z automa-
tycznym przetwarzaniem danych, usługi inżynieryjne zwią-
zane z systemami zaopatrzenia w energię, usługi inżynieryj-
ne w dziedzinie energii elektrycznej i produkcji gazu 
ziemnego, usługi inżynieryjne związane z systemami trans-
portu gazu i zaopatrzenia w gaz, usługi doradcze i konsul-
tingowe związane z projektowaniem i opracowywaniem 
sprzętu komputerowego, usługi w zakresie instalacji opro-
gramowania komputerowego, usługi projektowania tech-
nicznego związane z instalacjami do ogrzewania, usługi 
projektowe dotyczące instalacji i urządzeń dla przemysłu 
biotechnologicznego, usługi projektowania technicznego 
związane z urządzeniami i instalacjami sanitarnymi, usługi 
projektowania technicznego związane z urządzeniami i in-
stalacjami do chłodzenia, usługi projektowania techniczne-
go związane z instalacjami do zaopatrzenia w wodę, opraco-
wanie dokumentacji technicznej dla instalacji przemysłowych, 
nadzór i inspekcja techniczna, usługi nadzoru technicznego.

(210) 469413 (220) 2017 03 24
(731) TPP THERMOPLASTICS POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec 
Kujawski

(540) inovgreen
(510), (511) 17 tworzywa sztuczne półprzetworzone, 19 ele-
menty wykończeniowe budowlane niemetalowe, płyty bru-
kowe, niemetalowe.

(210) 469443 (220) 2017 03 24
(731) GASPAROWICZ JANINA RUMIX PROSOYA ROK 

ZAŁOŻENIA 1992, Dębogórze-Wybudowanie
(540) RUMIX PRO SOYA Konopiak Paprykarz warzywny

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 05.03.11, 05.03.13, 
05.03.15, 25.07.01

(510), (511) 29 paprykarz warzywny, paprykarz warzywny 
z dodatkiem nasion konopi (siemienia konopnego), papryka-
rze warzywne smakowe, pasta warzywna, pasta warzywna 
z dodatkiem nasion konopi (siemienia konopnego), pasty 
warzywne smakowe.
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(210) 469444 (220) 2017 03 24
(731) GASPAROWICZ JANINA RUMIX PROSOYA ROK 

ZAŁOŻENIA 1992, Dębogórze-Wybudowanie
(540) BiotoEko Quinoarz Paprykarz warzywny

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.02, 05.07.01, 26.01.02, 26.01.18, 
05.11.99

(510), (511) 29 paprykarz warzywny, paprykarz warzywny 
z dodatkiem komosy ryżowej, paprykarze warzywne smako-
we, pasta warzywna, pasta warzywna z dodatkiem komosy 
ryżowej, pasty warzywne smakowe.

(210) 469475 (220) 2017 03 24
(731) WAFELEK SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Częstochowa

(540) Wafelek Supermarkety

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.24
(510), (511) 29 mięso, mięso świeże i mrożone mięso mie-
lone, podroby mięsne, wyroby garmażeryjne, mrożone wy-
roby garmażeryjne, bigos, flaczki, fasolka po bretońsku, go-
łąbki, galaretki mięsne, galaretki mięsno - warzywne, gotowe 
dania i potrawy na bazie mięsa, dania typu fast food: ham-
burger, hot-dog, zapiekanki, wyroby wędliniarskie: bekony, 
boczki, kiełbasy, parówki, pieczenie, salami, salcesony, szynki, 
wędzonki, pasztety, wyroby okazjonalne: zestawy mięsne 
na grilla, zestawy wędlin układanych, konserwy mięsne, 
tłuszcze jadalne: oleje jadalne, słonina, smalec, ryby świe-
że, mrożone, wędzone, konserwowane i solone, przetwory 
rybne, konserwy rybne, owoce morza, mleko i produkty 
mleczne, masło, margaryna, śmietana jako produkt mleczar-
ski, sery żółte, serki kremowe, serki homogenizowane, serki 
topione, twarogi, napoje mleczne: jogurty, kefir, maślanka, 
jaja spożywcze, gotowe dania i potrawy na bazie ziemnia-
ków, frytki, knedle, kopytka, leniwe pierogi, placki i kluski 
ziemniaczane, pyzy, krokiety spożywcze, owoce i warzywa 
konserwowane, kwaszone, suszone i gotowane, przetwory 
z owoców i warzyw, galaretki owocowe, przeciery owocowe, 
sałatki owocowe i warzywne, mrożone owoce i warzywa, 
owoce i warzywa w puszkach, dżemy, konfitury, marmolady, 
nadzienia i żele, grzyby konserwowane, mrożone i suszone, 
rodzynki, migdały, wiórki kokosowe, orzechy preparowane, 
bakalie, zupy, składniki do sporządzania zup, 30 mąka spo-
żywcza, wyroby na bazie mąki i przetworów zbożowych, 
pieczywo, bułka tarta, płatki zbożowe, płatki kukurydziane, 
płatki owsiane, gotowe dania i potrawy na bazie mąki spo-
żywczej, pierogi, pierożki, paszteciki, placki, kluski, knedle, 
naleśniki, spody do pizzy, pizze, kasze spożywcze, kaszka ku-
kurydziana, gotowe dania i potrawy na bazie kasz, makaron 
i potrawy na bazie makaronu, spaghetti, ryż i potrawy na ba-
zie ryżu, wyroby ciastkarskie, wyroby cukiernicze i słodycze, 
czekolada, lody spożywcze, kawa, herbata, kakao, cukier, cu-

kier puder, ryż, miód, drożdże, sól, musztarda, ketchup, majo-
nez, pieprz, ocet, proszki do pieczenia, sosy jako przyprawy, 
sosy do polewania deserów, sosy mięsne, sosy pomidoro-
we, sosy sałatkowe, przyprawy, przyprawy suszone, zioła 
konserwowane jako przyprawy, 32 napoje bezalkoholowe, 
napoje owocowe, zagęszczone soki owocowe, soki owoco-
we i owocowo - warzywne, syropy do produkcji napojów, 
ekstrakty owocowe bezalkoholowe do napojów, esencje 
do produkcji napojów, nektary owocowe, napoje wzboga-
cone witaminami, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, 
bezalkoholowe wyciągi z owoców, woda, woda mineralna, 
źródlana i gazowana, woda do napojów, 35 usługi importo-
we - eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz 
firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzeda-
ży w hurtowniach, sklepach, supermarketach, poprzez agen-
tów oraz za pośrednictwem strony internetowej następują-
cych towarów: wyroby piekarnicze, cukiernicze i słodycze, 
lody, mąka, wyroby i potrawy na bazie mąki i przetworów 
zbożowych, wyroby i potrawy na bazie ziemniaków, ma-
karon i potrawy na bazie makaronu, ryż i potrawy na bazie 
ryżu, kasze i potrawy na bazie kasz, mięso, wyroby i potrawy 
mięsne, wyroby wędliniarskie, wyroby garmażeryjne, ryby, 
produkty i potrawy rybne, owoce morza, mleko, produkty 
mleczne i nabiałowe, jaja, oleje i tłuszcze jadalne, produkty 
rolne, ogrodnicze, leśne i ziarna rolnicze zbóż, owoce i wa-
rzywa, przetwory z warzyw i owoców, surówki i sałatki wa-
rzywno - owocowe, grzyby, konserwy, sosy jako przyprawy, 
przyprawy, zioła, majonez, musztarda, ocet, pieprz, sól, zupy, 
składniki do sporządzania zup, cukier, herbata, kawa, kakao, 
wyroby z kakao, miód, napoje bezalkoholowe i alkoholowe, 
artykuły tytoniowe, karmy dla zwierząt, kosmetyki, artykuły 
higieniczne i chemii gospodarczej, sprzęt i artykuły gospo-
darstwa domowego, sprzęt i akcesoria kuchenne, naczynia, 
sztućce, opakowania i pojemniki do żywności, prasa, artykuły 
farmaceutyczne, artykuły biurowe i szkolne, biżuteria, zegary, 
sprzęt elektroniczny i komputerowy, sprzęt sportowy, odzież 
i obuwie, meble, dywany, sprzęt oświetleniowy, drewno, ma-
teriały budowlane i wyposażenia sanitarnego, pojazdy sa-
mochodowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi 
w zakresie marketingu i prezentacji, dystrybucja materiałów 
reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja i ob-
sługa wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, 
doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej.

(210) 469503 (220) 2017 03 27
(731) SMOLEŃSKA GRAŻYNA, Toruń
(540) MASTERMAN
(510), (511) 3 detergenty, detergenty do użytku domowego, 
płyny do czyszczenia, płyny do mycia, płyny do szorowania, 
preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach 
produkcyjnych, preparaty do odnawiania i polerowania, pre-
paraty do odbarwiania, preparaty do prania, proszki do pra-
nia, preparaty do wybielania, preparaty do wywabiania plam, 
preparaty myjące, preparaty myjące do pojazdów, rozpusz-
czalniki do usuwania lakierów, rozpuszczalniki do usuwania 
farb, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, 
środki czyszczące, środki do czyszczenia pojazdów, środki 
zapachowe do celów domowych, środki zapachowe do sa-
mochodów, 9 ochronna odzież robocza [chroniąca przed 
wypadkami lub urazami], ochronne obuwie robocze, jed-
norazowe rękawiczki do użytku laboratoryjnego, rękawice 
azbestowe do ochrony przed wypadkami, rękawice do ce-
lów przemysłowych do ochrony przed urazami, rękawice 
do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów 
przemysłowych, buty ochronne stosowane w przemyśle 
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[do ochrony przed wypadkami lub urazami], kombinezony 
ochronne [przeciw wypadkom lub urazom], maski ochronne, 
maski ochronne przed zanieczyszczeniem do ochrony ukła-
du oddechowego, maski do spawania, maski do oddychania, 
inne niż do sztucznego oddychania, maski przeciwpyłowe, 
maski twarzowe chroniące przed wypadkami, napromie-
niowaniem i ogniem, obuwie ochronne, obuwie ochronne 
przeciw wyciekom chemicznym, obuwie ochronne przeciw 
zagrożeniom biologicznym, ochronna odzież termiczna 
chroniąca przed wypadkami lub urazami, ochronne maski 
na twarz do kasków ochronnych, ochronne nakrycia głowy, 
ochronne osłony na twarz dla spawaczy, odblaskowe kami-
zelki ochronne, odzież do ochrony przed działaniem środków 
chemicznych, odzież do ochrony przed zagrożeniami biolo-
gicznymi, odzież ochronna przeciw promieniowaniu, osłony 
ochronne na twarz dla robotników, kaski zabezpieczające, 
okulary ochronne, gogle ochronne, 10 jednorazowe rękawi-
ce ochronne do celów medycznych, jednorazowe rękawiczki 
do celów weterynaryjnych, jednorazowe rękawiczki do ce-
lów chirurgicznych, lateksowe rękawice medyczne, zatyczki 
do uszu do ochrony przed hałasem, zatyczki do uszu, 21 gu-
mowe rękawiczki do gospodarstwa domowego, rękawice 
do czyszczenia do użytku domowego, rękawice do czysz-
czenia wykonane z tkaniny, rękawice do prac domowych 
z tworzyw sztucznych, rękawice kuchenne, rękawice ogrod-
nicze, 25 obuwie robocze, odzież robocza, okrycia robocze 
[kombinezony], odzież ochronna zakładana na ubrania.

(210) 469538 (220) 2017 03 27
(731) SKYNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Warszawa
(540) SKYNET

(531) 01.01.01, 01.01.08, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.11
(510), (511) 38 agencje informacyjne, fora (pokoje rozmów) 
dla serwisów społecznościowych, informacja o telekomuni-
kacji, komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem 
sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem 
telefonów komórkowych, łączność poprzez terminale kom-
puterowe, łączność telegraficzna, nadawanie bezprzewodo-
we, nadawanie telewizji kablowej, oferowanie połączeń te-
lekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, poczta 
elektroniczna, przesyłanie faksów, przesyłanie online kartek 
z życzeniami, przesyłanie telegramów, przesyłanie wiado-
mości, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług 
związanych z telezakupami, transfer strumieniowy danych, 
transmisja plików cyfrowych danych, transmisja programów 
radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja 
satelitarna, transmisja video na żądanie, udostępnianie forów 
internetowych online, usługi poczty głosowej, usługi przy-
woławcze (radio, telefon lub inne środki łączności elektro-
nicznej), usługi telefoniczne, usługi telekonferencyjne, usługi 
teleksowe, usługi trasowania i podłączania usługi do sieci 
telekomunikacyjnej, usługi w zakresie wideokonferencji, 
usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń (usługi 
telekomunikacyjne), wspomagane komputerowo przesyła-
nie wiadomości i obrazów, wynajem sprzętu telekomunika-
cyjnego, wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci 
komputerowych, wypożyczanie faksów, wypożyczanie mo-
demów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń 
do przesyłania wiadomości, zapewnianie dostępu do baz 
danych, zapewnienie dostępu do globalnych sieci kompu-
terowych, 39 dystrybucja energii, dystrybucja za pomocą ru-

rociągów, dystrybucja za pomocą kabli, 42 przechowywanie 
danych elektronicznych, usługi doradcze w dziedzinie tech-
nologii telekomunikacyjnej, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii.

(210) 469562 (220) 2017 03 27
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) GHR

(531) 27.05.01, 27.05.23
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki 
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyro-
bów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszcze-
nia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty 
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane 
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, my-
dła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, 
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun 
po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowany 
w przemyśle perfumeryjnym, jubilerski nóż polerski, kadzi-
dełka, kadzidła, ozdoby do celów kosmetycznych, sole do ką-
pieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania sztucz-
nych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, 
kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania, wazeli-
na kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwie-
rząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wy-
bielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, kwiaty jako 
baza do perfum, ekstrakty z kwiatów stosowane w przemy-
śle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda lawendowa, 
olejek lawendowy, lotiony do celów kosmetycznych, prepa-
raty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, 
mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych 
mleko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migda-
łowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów weteryna-
ryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe 
do celów farmaceutycznych, białko preparaty do celów 
medycznych, chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suple-
menty mineralne do żywności, eliksiry, preparaty farmaceu-
tyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, leczni-
cze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla 
ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokoje-
nie, wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów 
farmaceutycznych, farmaceutyczne preparaty, przeciwbólo-
we środki, zioła lecznicze preparaty farmaceutyczne do pie-
lęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki 
do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów 
leczniczych, żywność dla niemowląt cukierki do celów lecz-
niczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów 
leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa 
przeciw zaparciom witaminowe preparaty, środki oczyszcza-
jące, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów 
medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, 
środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceu-
tyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów 
farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, 
preparaty medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, piguł-
ki do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające.
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(210) 469574 (220) 2017 03 27
(731) OLEJARZ JAROSŁAW KANCELARIA RADCY 

PRAWNEGO, Katowice
(540) viBiL

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 45 usługi prawne.

(210) 469579 (220) 2017 05 16
(731) PUJSZO MARIUSZ, PUJSZO CONSUELLA EXCELLENT 

EVENTS SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) LBY LUXURY BRAND OF THE YEAR

(531) 17.02.02, 29.01.13, 26.04.03, 26.13.25, 26.01.01
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych i agencji infor-
macji handlowej, aktualizacji i utrzymywania danych w kom-
puterowych bazach danych, badań biznesowych, badań 
dotyczących działalności gospodarczej, badań rynku i opinii 
publicznej, usługi doradztwa w dziedzinie strategii komu-
nikacyjnych public relations, w dziedzinie strategii komu-
nikacyjnych w reklamie, w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie 
informacji dotyczących kontaktów handlowych i bizneso-
wych, usługi impresariatu w działalności artystycznej, obsłu-
ga administracyjna firm na zlecenie, usługi organizacji poka-
zów mody w celach promocyjnych, organizowania targów 
w celach handlowych lub reklamowych, pisanie scenariuszy 
do celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, działalność w zakresie 
prezentowania produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, produkcji filmów reklamowych, produkcji pro-
gramów typu telezakupy, produkcji programów związanych 
z telezakupami, projektowania materiałów reklamowych, 
promocji sprzedaży dla osób trzecich, usługi marketingo-
we, usługi pośrednictwa w handlu, usługi public relations, 
41 organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowa-
nie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadze-
nie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, 
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie 
konkursów w ramach wydarzeń rozrywkowych, organizo-
wanie konkursów piękności, organizowanie widowisk, orga-
nizowanie 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, pro-

dukcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja wi-
dowisk, produkcja przedstawień teatralnych, publikowanie 
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i cza-
sopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
radiowe programy rozrywkowe, rezerwowanie miejsc na po-
kazy, telewizyjne usługi rozrywkowe, wystawianie spektakli 
na żywo, wystawianie spektakli rewiowych, usługi w zakresie 
komponowania muzyki, usługi w zakresie opracowania gra-
ficznego, innego niż do celów reklamowych, usługi w zakre-
sie tłumaczeń ustnych, usługi związane z dyskotekami, usługi 
rozrywkowe, usługi studia nagrań.

(210) 469599 (220) 2017 03 28
(731) VELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GLIWICE
(540) DOBRE SKLEPY ROWEROWE

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 26.11.01
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i ku-
pować w hurtowni lub sklepie ze sprzętem turystycznym  
i/lub sportowym i/lub rehabilitacyjnym w tym rowera-
mi i częściami zamiennymi do rowerów oraz akcesoriami 
rowerowymi, jak również z odzieżą sportową i obuwiem 
sportowym w tym ubraniami i butami kolarskimi, usługi 
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji 
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych 
do celów reklamowych i sprzedaży, usługi w zakresie zamó-
wień online, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online 
w zakresie artykułów rowerowych.

(210) 469602 (220) 2017 03 28
(731) VELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) DOBRE SKLEPY ROWEROWE

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i ku-
pować w hurtowni lub sklepie ze sprzętem turystycznym  
i/lub sportowym i/lub rehabilitacyjnym w tym rowera-
mi i częściami zamiennymi do rowerów oraz akcesoriami 
rowerowymi, jak również z odzieżą sportową i obuwiem 
sportowym w tym ubraniami i butami kolarskimi, usługi 
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji 
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych 
do celów reklamowych i sprzedaży, usługi w zakresie zamó-
wień online, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online 
w zakresie artykułów rowerowych.

(210) 469675 (220) 2017 03 29
 (310) BG/N/2016/143177 (320) 2016 09 29 
(330) BG
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(731) CO.DA.P.Cola Dairy Products S.P.A., Neapol, IT
(540) Gran Cucina

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.11, 27.05.17
(510), (511) 29 mleko, nabiał i substytuty nabiału, bita śmie-
tana, kwaśna śmietana, śmietana kremówka do ubijania, 
śmietana w proszku (produkty mleczne), bita śmietana (do-
sładzana),  masło migdałowe, krem warzywny, 30 sosy, sos 
bechamel.

(210) 469730 (220) 2017 03 30
(731) DIG-NET LENART SPÓŁKA JAWNA, Mroczeń
(540) lenart_

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 drzwi do mebli, fotele, kanapy, komody, kon-
tuary, kredensy, kredensy kuchenne, kwietniki, krzesła, lustra, 
ławy, łóżeczka dziecięce, łóżka, meble, meble biurowe, me-
ble metalowe, meble szkolne, meblościanki, półki meblowe, 
osprzęt niemetalowy do mebli, parawany, regały, sofy, stoły, 
stoliki, szafy, szafki, taborety, toaletki, wieszaki na ubrania, 
37 stolarstwo meblowe, konserwacja mebli, naprawy tapi-
cerskie, renowacja mebli, tapicerowanie mebli.

(210) 469731 (220) 2017 03 30
(731) DIG-NET LENART SPÓŁKA JAWNA, Mroczeń
(540) L

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 drzwi do mebli, fotele, kanapy, komody, kon-
tuary, kredensy, kredensy kuchenne, kwietniki, krzesła, lustra, 
ławy, łóżeczka dziecięce, łóżka, meble, meble biurowe, me-
ble metalowe, meble szkolne, meblościanki, półki meblowe, 
osprzęt niemetalowy do mebli, parawany, regały, sofy, stoły, 
stoliki, szafy, szafki, taborety, toaletki, wieszaki na ubrania, 
37 stolarstwo meblowe, konserwacja mebli, naprawy tapi-
cerskie, renowacja mebli, tapicerowanie mebli.

(210) 469755 (220) 2017 03 30
(731) SROKA ŁUKASZ PIELĘGNACJA AUT, Wrocław
(540) DETAILING ACADEMY
(510), (511) 35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji: sprzętu 
audiowizualnego, środków do pielęgnacji, renowacji, ma-
lowania, polerowania pojazdów samochodowych, usługi 

sprzedaży, reklamy i promocji: szkoleń, warsztatów, 37 tu-
ning samochodów, malowanie i renowacja skór, polero-
wanie samochodów, polerowanie aut, usługi polerowania 
pojazdów przy pomocy rotacyjnych systemów polerskich, 
nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie wgłębień, 
strojenie silników samochodowych, naprawa karoserii sa-
mochodowych, usługi wymiany szyb samochodowych, 
wulkanizacja opon samochodowych naprawa], renowa-
cja sprzęgieł hydraulicznych dźwigów samochodowych, 
instalacje wnętrz samochodowych na zamówienie, usłu-
gi wymiany przednich szyb samochodowych, renowacja 
sprzęgieł pneumatycznych dźwigów samochodowych, re-
nowacja hamulców pneumatycznych dźwigów samocho-
dowych, renowacja hamulców hydraulicznych dźwigów 
samochodowych, konserwacja lub naprawa pojazdów 
samochodowych, usługi warsztatów samochodowych 
w zakresie konserwacji pojazdów, malowanie natryskowe, 
aplikacja kwarcowych i ceramicznych powłok ochronnych 
na pojazdy w celu zabezpieczenia lakieru, usługi nakładania 
powłok ochronnych na pojazdy w celu zabezpieczenia la-
kieru, 41 usługi prowadzenia szkoleń, warsztatów w zakre-
sie pielęgnacji, renowacji, polerowania, malowania, tunin-
gu pojazdów samochodowych, prowadzenie warsztatów 
[szkolenia] dotyczących napraw silników samochodowych, 
prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących konser-
wacji silników samochodowych.

(210) 469775 (220) 2017 03 31
(731) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung 

Zürich, Zürich, CH
(540) ALONTY
(510), (511) 1 chemikalia stosowane w rolnictwie, ogrodnic-
twie i leśnictwie, w szczególności preparaty do wzmacniania 
roślin, chemiczne i/lub biologiczne preparaty do zarządza-
nia stresem u roślin, preparaty regulujące wzrost roślin, pre-
paraty chemiczne do zaprawiania nasion, środki powierzch-
niowo czynne, naturalne lub sztuczne chemikalia stosowane 
jako seksualne przynęty lub środki do oszałamiania owadów, 
5 preparaty do zwalczania i niszczenia robactwa, insektycy-
dy, fungicydy, herbicydy, pestycydy.

(210) 469776 (220) 2017 03 31
(731) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung 

Zürich, Zürich, CH
(540) PROVYTO
(510), (511) 1 chemikalia stosowane w rolnictwie, ogrodnic-
twie i leśnictwie, w szczególności preparaty do wzmacniania 
roślin, chemiczne i/lub biologiczne preparaty do zarządza-
nia stresem u roślin, preparaty regulujące wzrost roślin, pre-
paraty chemiczne do zaprawiania nasion, środki powierzch-
niowo czynne, naturalne lub sztuczne chemikalia stosowane 
jako seksualne przynęty lub środki do oszałamiania owadów, 
5 preparaty do zwalczania i niszczenia robactwa, insektycy-
dy, fungicydy, herbicydy, pestycydy.

(210) 469777 (220) 2017 03 31
(731) FUNDACJA DKMS, Warszawa
(540) Komórkomania
(510), (511) 41 akcje edukacyjno-informacyjne na temat idei 
dawstwa szpiku kostnego w szkołach.

(210) 469788 (220) 2017 03 31
(731) TRYTYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
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(540) TRYTYTKA
(510), (511) 20 zaciski niemetalowe do kabli, zaciski z two-
rzyw sztucznych do kabli i rur, opaski niemetalowe do kabli, 
opaski z tworzyw sztucznych do kabli i rur, uchwyty nieme-
talowe do kabli, uchwyty z tworzyw sztucznych do kabli lub 
rur, elementy napinające, niemetalowe [napinacze], nakrętki 
napinające niemetalowe, niemetalowe bransoletki identyfi-
kacyjne, niemetalowe elementy złączne, niemetalowe klam-
ry do rur, niemetalowe paski do spinania kabli, ściągacze 
niemetalowe, niemetalowe zaciski spinające, zaciski zabez-
pieczające niemetalowe.

(210) 469789 (220) 2017 03 31
(731) TRYTYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) TRYTYT
(510), (511) 6 metalowe końcówki do przewodów, metalo-
we końcówki do kabli, dławice metalowe, złączki metalowe 
do przewodów, złączki metalowe do kabli, przepusty metalo-
we, metalowe elementy wyposażenia rozdzielnie, narzędzia 
elektroinstalatorskie, zaciski metalowe do kabli, zaciski meta-
lowe rur, opaski metalowe do kabli, opaski metalowe do rur, 
uchwyty metalowe do kabli, uchwyty metalowe do kabli 
lub rur, metalowe elementy napinające, nakrętki napinające 
metalowe, metalowe bransoletki identyfikacyjne, metalowe 
elementy złączne, metalowe klamry do rur, metalowe paski 
do spinania kabli, ściągacze metalowe, metalowe zaciski spi-
nające, zaciski zabezpieczające metalowe, 20 zaciski nieme-
talowe do kabli, zaciski z tworzyw sztucznych do kabli i rur, 
opaski niemetalowe do kabli, opaski z tworzyw sztucznych 
do kabli i rur, uchwyty niemetalowe do kabli, uchwyty z two-
rzyw sztucznych do kabli lub rur, niemetalowe elementy 
napinające, nakrętki napinające niemetalowe, niemetalowe 
bransoletki identyfikacyjne, niemetalowe elementy złączne, 
niemetalowe klamry do rur, niemetalowe paski do spinania 
kabli, ściągacze niemetalowe, niemetalowe zaciski spinające, 
zaciski zabezpieczające niemetalowe, niemetalowe rurki ter-
mokurczliwe, niemetalowe końcówki do przewodów, nieme-
talowe końcówki do kabli, dławice niemetalowe, przepusty 
niemetalowe, złączki niemetalowe do przewodów, złączki 
niemetalowe do kabli, izolacje niemetalowe, izolacje żelo-
we, izolacje żywiczne, taśmy niemetalowe, taśmy izolacyjne 
niemetalowe, niemetalowe izolacje połączeń, niemetalowe 
izolacje kabli, niemetalowe izolacje przewodów, niemetalo-
we gniazda do przewodów, niemetalowe kanały kablowe, 
niemetalowe korytka do przewodów, niemetalowe korytka 
do kabli, niemetalowe korytka grzebieniowe, niemetalo-
we tabliczki opisowe, niemetalowe elementy wyposażenia 
rozdzielni.

(210) 469792 (220) 2017 03 31
(731) ROSZYK JACEK, Dąbrówka
(540) JRR Investments
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, usługi 
agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu nie-
ruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym, szaco-
wanie majątku nieruchomego, dzierżawa majątku nierucho-
mego, wynajmowanie obiektów mieszkalnych, użytkowych, 
handlowych i przemysłowych, wynajmowanie pomieszczeń 
biurowych, pomieszczeń usługowo - przemysłowych, obrót 
nieruchomościami oraz pośrednictwo w tym zakresie, usługi 
sprzedaży powierzchni magazynowych i miejsc parkingo-
wych, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi ubez-
pieczeniowe, usługi w zakresie wycen, usługi depozytów sej-
fowych, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi 

udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, usługi 
powiernicze, zarządzanie finansami, obrót towarami giełdo-
wymi i papierami wartościowymi, obrót finansowymi instru-
mentami pochodnymi, pośrednictwo pieniężne, udzielanie 
informacji związanych z obrotem papierami wartościowymi 
oraz kontraktami terminowymi na indeksy papierów warto-
ściowych na rynkach zagranicznych, usługi w zakresie obrotu 
finansowego, zapewnianie kapitału obrotowego, tworzenie 
funduszów inwestycyjnych, usługi funduszy zabezpieczają-
cych, inwestycje kapitałowe, finansowe, pośrednictwo ubez-
pieczeniowe, analizy finansowe, doradztwo oraz informacje 
w sprawach ubezpieczeniowych i finansowych, ekspertyzy 
dla celów fiskalnych, podatkowych.

(210) 469793 (220) 2017 03 31
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Technologia Biozgodności
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, 
emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, 
oliwki, peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, serum do ce-
lów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne 
do pielęgnacji skóry, talk i pudry do ciała, preparaty przeciw-
słoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po go-
leniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny 
intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe 
i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pie-
lęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji 
ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toale-
towe, 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutycz-
ne do pielęgnacji skóry, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki 
i balsamy lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych, 
kąpiele lecznicze, lecznicze preparaty toaletowe, szampony 
lecznicze, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi.

(210) 469807 (220) 2017 03 31
(731) SOŁTYS PIOTR, Warszawa
(540) VANTIS HOLDING

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.03.04, 26.11.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, marketing, telemarke-
ting, public relations, agencje public relations, edytorskie 
usługi w dziedzinie reklamy, projektowanie materiałów rekla-
mowych, obróbka tekstów, edycja tekstów, tworzenie rekla-
mowych i sponsorowanych tekstów, publikowanie sponso-
rowanych tekstów, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie 
nośników reklamowych, wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie reklamo-
wej przestrzeni, wynajem bilbordów, dystrybucja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych w postaci próbek, 
druków, prospektów, broszur, kolportaż próbek, rozlepianie 
plakatów reklamowych, reklama, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklama online za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklamy te-
lewizyjne, radiowa reklama, bezpośrednia reklama poczto-
wa, reklama billboardowa, reklamy korespondencyjne, przy-
gotowywanie reklam prasowych, produkcja filmów 
reklamowych, wynajmowanie maszyn i urządzeń dla prowa-
dzenia biur, obsługa administracyjna firm na zlecenie, sekre-
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tarskie usługi, usługi przypominania o spotkaniach [prace 
biurowe], zarządzanie programami refundacji w imieniu 
osób trzecich, administrowanie programami lojalności kon-
sumenta, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie 
dokumentów, fotokopiowanie, maszynopisanie, wynajem 
fotokopiarek transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, 
importowo - eksportowe agencje, usługi impresariów w dzia-
łalności artystycznej, usługi modelingu do celów promocji 
sprzedaży i reklamy, organizacja pokazów mody w celach 
promocyjnych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, poka-
zy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla ce-
lów sprzedaży detalicznej, organizowanie wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w ce-
lach handlowych lub reklamowych, zarządzanie w zakresie 
zamówień handlowych, usługi w zakresie nabywania dla 
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przed-
siębiorstw], fakturowanie, księgowość, rachunkowość, przy-
gotowywanie zeznań podatkowych, usługi podatkowe, spo-
rządzanie wyciągów z konta, agencje informacji handlowej, 
badania biznesowe, outsourcing jako doradztwo biznesowe, 
ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, ekono-
miczne prognozy, usługi porównywania cen, analizy kosz-
tów, analizy rynkowe, usługi aukcyjne, handlowe wyceny, 
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towa-
rów i usług, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych 
dla osób trzecich, informacja o działalności gospodarczej, au-
dyt gospodarczy, zarządzanie działalnością gospodarczą która 
zajmuje się udzielaniem licencji na towary i usługi, zarobkowe 
zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz 
osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakre-
sie projektów budowlanych, zarządzanie w działalności go-
spodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzel-
cy, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności 
gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biz-
nesowej, doradztwo w zakresie organizowania, prowadzenia 
i zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc przy zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, 
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwa-
nie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja 
danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzy-
mywanie danych w komputerowych bazach danych, kom-
puterowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach 
komputerowych, wyszukiwanie informacji w plikach kompu-
towych dla osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycz-
nymi, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wy-
szukiwarek do celów promocji dodatkowej, udostępnianie 
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, badania rynkowe, badania opinii pu-
blicznej, badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi 
pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyj-
nych dla osób trzecich, usługi menedżerskie dla sportowców, 
usługi biura pośrednictwa pracy, przeprowadzanie testów 
psychologicznych w celu selekcji personelu, opracowywanie 
CV dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób 
trzecich, przygotowywanie listy płac, doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem, telefoniczne udzielanie informacji 
[dla nieobecnych abonentów], 41 kształcenie praktyczne 
w formie pokazów, kursy korespondencyjne, nauczanie in-
dywidualne, organizowanie i prowadzenie: forów edukacyj-
nych z udziałem osób, konferencji, kolokwiów, kongresów, 
seminariów, sympozjów, warsztatów, organizowanie konkur-
sów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie wido-
wisk jako impresariat, organizowanie loterii, organizowanie 
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizacja 
pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie ba-
lów, planowanie przyjęć, rezerwowanie miejsc na pokazy, 

usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów 
estradowych, informacja o edukacji, informacja o imprezach 
rozrywkowych, informacja o rekreacji, usługi nauczania w za-
kresie oświaty, edukacja na wyższych uczelniach, usługi klu-
bowe w zakresie rozrywki lub nauczania, usługi trenerskie, 
usługi rozrywkowe w zakresie obozów wakacyjnych, usługi 
związane z dyskotekami, usługi klubów zdrowia w zakresie 
zdrowia i ćwiczeń fizycznych, komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji, publikowanie książek, publikowa-
nie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowa-
nie tekstów, innych niż teksty reklamowe, usługi fotograficz-
ne, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, 
produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofil-
mów, produkcja muzyczna, produkcja programów radio-
wych i telewizyjnych, produkcja widowisk, produkcja przed-
stawień teatralnych, wystawianie spektakli na żywo, 
wystawianie spektakli rewiowych, pisanie scenariuszy, pisa-
nie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, redagowa-
nie tekstów innych niż teksty reklamowe, telewizyjne usługi 
rozrywkowe, radiowe programy rozrywkowe, usługi poka-
zów filmowych, usługi prezenterów muzyki, usługi reporter-
skie, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi studia 
filmowego, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie 
kamer wideo, wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie 
nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypo-
życzanie taśm wideo, wynajem urządzeń kinematograficz-
nych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji 
teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie de-
koracji teatralnych, wynajem odbiorników radiowych i tele-
wizyjnych, udostępnianie filmów online nie do pobrania, 
udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Interne-
cie, udostępnianie publikacji elektronicznych nie do pobra-
nia, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż 
do celów reklamowych, usługi gier oferowane w systemie 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, wynajmowanie obiek-
tów sportowych, wynajmowanie stadionów, wynajem urzą-
dzeń do gier, 42 realizowanie projektów jako usługi 
projektowania inne niż projektowanie związane z reklamą, 
marketingiem oraz inne niż projektowanie ogrodów, usługi 
konsultacyjne dotyczące architektury, badania naukowe, 
prace badawczo - rozwojowe nad nowymi produktami dla 
osób trzecich, usługi doradcze w dziedzinie technologii, ba-
dania techniczne, kontrola jakości, wzornictwo przemysłowe, 
stylizacja [wzornictwo przemysłowe], opracowywanie pro-
jektów technicznych, projektowanie opakowań, usługi gra-
ficzne, projektowanie mody, kalibrowanie [pomiary], mier-
nictwo, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, 
analizy systemów komputerowych, chmura obliczeniowa, 
digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo doty-
czące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dzie-
dzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie 
bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie opro-
gramowania komputerowego, doradztwo w zakresie 
oszczędności energii, doradztwo w zakresie projektowania 
i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakre-
sie projektowania stron internetowych, dostarczanie infor-
macji o technologii komputerowej i programowaniu za po-
średnictwem strony internetowej, hosting serwerów, hosting 
stron internetowych, instalacja oprogramowania kompute-
rowego, konserwacja 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, monitorowanie systemów 
komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie 
systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzo-
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wanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, od-
zyskiwanie danych komputerowych, powielanie programów 
komputerowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], pro-
gramowanie komputerów, projektowanie oprogramowania 
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, 
przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i pro-
jektowanie indeksów informacji opartych na stronach inter-
netowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworze-
nie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użyt-
kownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi 
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi do-
radcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi 
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi 
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi 
szyfrowania danych, usługi w zakresie ochrony antywiruso-
wej komputerów, wynajem sprzętu do przetwarzania da-
nych, wynajmowanie serwerów WWW, wypożyczanie opro-
gramowania komputerowego.

(210) 469812 (220) 2017 03 31
(731) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PKO AWIZO
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi 
w zakresie bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostę-
pem bezpośrednim przez Internet [home banking], banko-
wość internetowa, bankowość telefoniczna, usługi operacji 
bankowych, prowadzenie rachunków bankowych, usługi 
operacji finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi 
inwestycji kapitałowych, usługi dotyczące kart kredytowych, 
usługi dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące kart 
płatniczych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych 
transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, 
rozliczanie transakcji finansowych dokonywanych kartami 
kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale komputero-
we, transfer elektroniczny środków finansowych, usługi do-
radztwa finansowego, usługi doradcze w zakresie kredytów 
hipotecznych, usługi udzielania kredytów, usługi udzielania 
kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie poży-
czek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi 
brokerskie w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej, 
nieruchomości, analizy finansowe, przygotowywanie analiz 
finansowych w zakresie rynków walut, usługi powiernicze, 
usługi funduszy inwestycyjnych, administrowanie fundusza-
mi inwestycyjnymi, tworzenie funduszy, zarządzanie fundu-
szami, tworzenie programów oszczędzania, usługi admini-
strowania kredytami i pożyczkami hipotecznymi, informacja 
bankowa, informacja finansowa, obsługa bankomatów, usługi 
ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradz-
two ubezpieczeniowe, leasing, faktoring, usługi deweloper-
skie z zakresu budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie 
gruntów, usługi pośrednictwa w zakresie majątku nierucho-
mego, usługi w zakresie kupna-sprzedaży nieruchomości, 
wynajem mieszkań, zarządzanie nieruchomościami, pośred-
nictwo w sprzedaży produktów finansowych, w szczegól-
ności obligacji, usługi pośrednictwa hipotecznego, usługi 
w zakresie emitowania obligacji i listów zastawnych, usługi 
nabywania wierzytelności, doładowywania telefonów przez 
Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie umów 
o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytal-
nych, usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, 
usługi związane z giełdą papierów wartościowych, obrót pa-
pierami wartościowymi, usługi maklerstwa giełdowego, po-
średnictwo w zakresie papierów wartościowych i aktywów, 
doradztwo finansowe w sprawach papierów wartościowych, 

doradztwo walutowe, usługi udostępniania informacji oraz 
notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji do-
tyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, 
obrót czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skompute-
ryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu walutowego, 
usługi informacji finansowej dotyczące walut, sponsorowa-
nie finansowe, sponsoring imprez kulturalnych i sportowych, 
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkolenio-
we, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne.

(210) 469815 (220) 2017 03 31
(731) OPTIMA CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) Optima care

(531) 27.05.01, 29.01.14, 03.11.01, 03.11.02, 24.13.01, 24.13.17
(510), (511) 43 ośrodki opieki dziennej, centra opieki nad 
dziećmi, żłobki, ośrodki opieki dziennej i domy opieki dla 
osób starszych, usługi tymczasowej opieki zastępczej w po-
staci opieki dziennej nad osobami dorosłymi, usługi w zakre-
sie ośrodków opieki dziennej, domy opieki dla osób w po-
deszłym wieku, 44 usługi opieki medycznej, usługi domów 
opieki, usługi opieki zdrowotnej, zapewnianie tymczasowej 
opieki zastępczej, usługi szpitalnych domów opieki, usłu-
gi domowej opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie 
opieki zdrowotnej, usługi w zakresie zorganizowanej opieki 
zdrowotnej, świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, 
usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi leczenia 
medycznego świadczone przez domy opieki, usługi dorad-
cze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], usługi w za-
kresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi opieki medycznej 
świadczone przez uzdrowiska [spa], usługi opieki nad pa-
cjentami hospitalizowanymi i dochodzącymi, udzielanie in-
formacji związanych z usługami opieki pielęgniarskiej, usługi 
tymczasowej opieki zastępczej w postaci pomocy pielę-
gniarskiej, usługi opieki wyręczającej w postaci domowej po-
mocy pielęgniarskiej, usługi opieki medycznej świadczone 
przez kliniki i szpitale, usługi opieki dziennej w klinikach me-
dycznych nad chorymi dziećmi, 45 usługi w zakresie opie-
ki, świadczenie usług występowania w imieniu pacjentów 
szpitali i pacjentów znajdujących się w placówkach opieki 
długoterminowej.

(210) 469823 (220) 2017 03 31
(731) SOŁTYS PIOTR, Warszawa
(540) EDUNEO

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.13.25
(510), (511) 35 agencje reklamowe, marketing, telemarke-
ting, public relations, agencje public relations, edytorskie 
usługi w dziedzinie reklamy, projektowanie materiałów rekla-
mowych, obróbka tekstów, edycja tekstów, tworzenie rekla-
mowych i sponsorowanych tekstów, publikowanie sponso-
rowanych tekstów, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie 
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nośników reklamowych, wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie reklamo-
wej przestrzeni, wynajem bilbordów, dystrybucja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych w postaci próbek, 
druków, prospektów, broszur, kolportaż próbek, rozlepianie 
plakatów reklamowych, reklama, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklama online za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklamy te-
lewizyjne, radiowa reklama, bezpośrednia reklama pocztowa, 
reklama billboardowa, reklamy korespondencyjne, przygoto-
wywanie reklam prasowych, produkcja filmów reklamowych, 
wynajmowanie maszyn i urządzeń dla prowadzenia biur, ob-
sługa administracyjna firm na zlecenie, sekretarskie usługi, 
usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], zarzą-
dzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, ad-
ministrowanie programami lojalności konsumenta, poszuki-
wania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, 
fotokopiowanie, maszynopisanie, wynajem fotokopiarek 
transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, importowo 
- eksportowe agencje, usługi impresariów w działalności ar-
tystycznej, usługi modelingu do celów promocji sprzedaży 
i reklamy, organizacja pokazów mody w celach promocyj-
nych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towa-
rów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze-
daży detalicznej, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlo-
wych lub reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich 
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], fak-
turowanie, księgowość, rachunkowość, przygotowywanie 
zeznań podatkowych, usługi podatkowe, sporządzanie wy-
ciągów z konta, agencje informacji handlowej, badania biz-
nesowe, outsourcing jako doradztwo biznesowe, ekspertyzy 
w zakresie wydolności przedsiębiorstw, ekonomiczne pro-
gnozy, usługi porównywania cen, analizy kosztów, analizy 
rynkowe, usługi aukcyjne, handlowe wyceny, zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, informacja o działalności gospodarczej, audyt go-
spodarczy, zarządzanie działalnością gospodarczą która zaj-
muje się udzielaniem licencji na towary i usługi, zarobkowe 
zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług 
na rzecz osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodar-
czą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie w dzia-
łalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako 
wolni strzelcy, doradztwo specjalistyczne w sprawach dzia-
łalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektyw-
ności biznesowej, doradztwo w zakresie organizowania, pro-
wadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 
handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych ba-
zach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie 
danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji 
w plikach komputowych dla osób trzecich, zarządzanie zbio-
rami informatycznymi, optymalizacja stron internetowych, 
optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, 
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za po-
średnictwem strony internetowej, badania rynkowe, badania 
opinii publicznej, badania dotyczące działalności gospodar-
czej, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług tele-
komunikacyjnych dla osób trzecich, usługi menedżerskie dla 
sportowców, usługi biura pośrednictwa pracy, przeprowa-
dzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, 

opracowywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie życio-
rysów dla osób trzecich, przygotowywanie listy płac, doradz-
two w zakresie zarządzania personelem, telefoniczne udziela-
nie informacji [dla nieobecnych abonentów], 41 kształcenie 
praktyczne w formie pokazów, kursy korespondencyjne, na-
uczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie: forów 
edukacyjnych z udziałem osób, konferencji, kolokwiów, kon-
gresów, seminariów, sympozjów, warsztatów, organizowanie 
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie 
widowisk jako impresariat, organizowanie loterii, organizo-
wanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, or-
ganizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizo-
wanie balów, planowanie przyjęć, rezerwowanie miejsc 
na pokazy, usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], 
usługi artystów estradowych, informacja o edukacji, informa-
cja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, usługi 
nauczania w zakresie oświaty, edukacja na wyższych uczel-
niach, usługi klubowe w zakresie rozrywki lub nauczania, 
usługi trenerskie, usługi rozrywkowe w zakresie obozów wa-
kacyjnych, usługi związane z dyskotekami, usługi klubów 
zdrowia w zakresie zdrowia i ćwiczeń fizycznych, komputero-
we przygotowanie materiałów do publikacji, publikowanie 
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i cza-
sopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
usługi fotograficzne, montaż taśm wideo, nagrywanie na ta-
śmach wideo, produkcja filmów, innych niż reklamowe, pro-
dukcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, 
produkcja przedstawień teatralnych, wystawianie spektakli 
na żywo, wystawianie spektakli rewiowych, pisanie scenariu-
szy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, re-
dagowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, telewizyj-
ne usługi rozrywkowe, radiowe programy rozrywkowe, 
usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki, usłu-
gi reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, 
usługi studia filmowego, wypożyczanie filmów kinowych, 
wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie magnetowidów, 
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu 
audio, wypożyczanie taśm wideo, wynajem urządzeń kine-
matograficznych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej 
do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wy-
pożyczanie dekoracji teatralnych, wynajem odbiorników ra-
diowych i telewizyjnych, udostępnianie filmów online 
nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do po-
brania] w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicz-
nych nie do pobrania, usługi w zakresie opracowania graficz-
nego, inne niż do celów reklamowych, usługi gier oferowane 
w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, wynajmo-
wanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, 
wynajem urządzeń do gier, 42 realizowanie projektów jako 
usługi projektowania inne niż projektowanie związane z re-
klamą, marketingiem oraz inne niż projektowanie ogrodów, 
usługi konsultacyjne dotyczące architektury, badania nauko-
we, prace badawczo - rozwojowe nad nowymi produktami 
dla osób trzecich, usługi doradcze w dziedzinie technologii, 
badania techniczne, kontrola jakości, wzornictwo przemysło-
we, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], opracowywanie 
projektów technicznych, projektowanie opakowań, usługi 
graficzne, projektowanie mody, kalibrowanie [pomiary], 
miernictwo, aktualizowanie oprogramowania komputero-
wego, analizy systemów komputerowych, chmura oblicze-
niowa, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo 
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo 
w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzi-
nie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie 
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oszczędności energii, doradztwo w zakresie projektowania 
i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakre-
sie projektowania stron internetowych, dostarczanie infor-
macji o technologii komputerowej i programowaniu za po-
średnictwem strony internetowej, hosting serwerów, hosting 
stron internetowych, instalacja oprogramowania kompute-
rowego, konserwacja 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, monitorowanie systemów 
komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie 
systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzo-
wanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, od-
zyskiwanie danych komputerowych, powielanie programów 
komputerowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], pro-
gramowanie komputerów, projektowanie oprogramowania 
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, 
przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i pro-
jektowanie indeksów informacji opartych na stronach inter-
netowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworze-
nie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użyt-
kownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi 
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi do-
radcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi 
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi 
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi 
szyfrowania danych, usługi w zakresie ochrony antywiruso-
wej komputerów, wynajem sprzętu do przetwarzania da-
nych, wynajmowanie serwerów WWW, wypożyczanie opro-
gramowania komputerowego.

(210) 469832 (220) 2017 03 31
(731) The Prudential Assurance Company Limited, Londyn, 

GB
(540) OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW PRUDENTIAL

(531) 02.01.01, 09.01.10, 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi bankowe, 
usługi informacji bankowej, usługi doradztwa finansowego, 
usługi informacji finansowej, usługi w zakresie operacji finan-
sowych, usługi finansowe, usługi w zakresie tworzenia fun-
duszy inwestycyjnych, usługi doradztwa w sprawach finan-
sowych, usługi doradztwa w sprawach ubezpieczeniowych, 
usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.

(210) 469834 (220) 2017 03 31
(731) The Prudential Assurance Company Limited, Londyn, 

GB
(540) OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW PRUDENTIAL

(531) 02.01.01, 09.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi bankowe, 
usługi informacji bankowej, usługi doradztwa finansowego, 
usługi informacji finansowej, usługi w zakresie operacji finan-
sowych, usługi finansowe, usługi w zakresie tworzenia fun-

duszy inwestycyjnych, usługi doradztwa w sprawach finan-
sowych, usługi doradztwa w sprawach ubezpieczeniowych, 
usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.

(210) 469842 (220) 2017 03 31
(731) SZKUDLAREK MARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE 
ELMONTER OŚWIETLENIE, Zagórów

(540) ESND
(510), (511) 6 słupy metalowe dwutorowej napowietrznej 
linii elektroenergetycznej średniego napięcia.

(210) 469843 (220) 2017 03 31
(731) KOPCIEWSKI JAKUB, Korycin
(540) uphandy
(510), (511) 35 oferowanie w mediach produktów wielo-
branżowych dla Internautów, reklama za pośrednictwem In-
ternetu, publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie 
miejsc na umieszczenie ogłoszeń lub reklam, usługi pośred-
nictwa pracy i prezentowanie tych informacji za pośrednic-
twem serwisu internetowego oraz aplikacji mobilnych, do-
radztwo reklamowe, zarządzanie zbiorami informatycznymi.

(210) 469884 (220) 2017 04 03
(731) WILCZYŃSKI JAKUB H & H ENTERTAINMENT, Poznań
(540) HAH
(510), (511) 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą 
dyskotek, edukacja jako nauczanie, informacje o edukacji, 
wypożyczanie filmów kinowych, usługi w zakresie wykony-
wania fotografii i fotoreportaży, prowadzenie salonów gier, 
usługi świadczone on-line w zakresie gier, gry hazardowe, 
informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekre-
acji, usługi związane z organizacją imprez karaoke, usługi 
w zakresie prowadzenia kasyn, usługi klubowe w zakresie 
rozrywki lub nauczania, usługi klubów zdrowia w zakresie 
poprawiania kondycji, usługi w zakresie komponowania mu-
zyki, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 
organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsłu-
ga kongresów, organizowanie konkursów w celach edukacyj-
nych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów piękno-
ści, kształcenie praktyczne -pokazy, usługi związane z kulturą 
fizyczną, organizowanie loterii, prowadzenie lunaparków, 
usługi montażu taśm wideo, usługi związane z muzeami 
-wystawy, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nagrywanie 
filmów na taśmach wideo -filmowanie, prowadzenie klubów 
nocnych, usługi w zakresie organizacji obozów wakacyjnych 
-rozrywka, obsługa sal kinowych, organizowanie balów, orga-
nizowanie i prowadzenia warsztatów -szkolenia, organizowa-
nie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów i zjazdów, 
organizowanie przyjęć -rozrywka, organizowanie spektakli 
-impresariat, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub 
edukacji, usługi w zakresie organizacji występów orkiestry, 
prowadzenie parków rozrywki, organizacja pokazów mody 
w celach rozrywkowych, pozowanie dla artystów, kształce-
nie poprzez organizowanie praktyk -pokazy, producenckie 
usługi muzyczne, produkcja filmów innych niż reklamowych, 
produkcja filmów na taśmach wideo, produkcja programów 
radiowych i telewizyjnych, produkcja programów radiowych 
i telewizyjnych, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
planowanie przyjęć -rozrywka, publikowanie elektroniczne 
on-line nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie 
tekstów innych niż teksty reklamowe, prowadzenie radio-
wych programów rozrywkowych, realizacja spektakli, usługi 
reporterskie, rezerwacja miejsc na spektakle, usługi w zakre-
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sie rozrywki, informacja o rozrywce, organizacja widowisk, 
użytkowanie sal kinowych, usługi w zakresie użytkowania sal 
koncertowych, wystawianie spektakli na żywo, sporządzanie 
napisów [np. do filmów w wersji oryginalnej], organizowanie 
sprawdzianów edukacyjnych, wynajmowanie stadionów, 
usługi w zakresie studiów nagrań oraz studiów filmowych, 
montaż taśm wideo, produkcja filmów na taśmach wideo, 
wypożyczanie taśm wideo, pisanie tekstów innych niż rekla-
mowe, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, telewi-
zyjne programy rozrywkowe, udostępnianie obiektów i urzą-
dzeń sportowych, udostępnianie ośrodków rekreacji, usługi 
dystrybucji biletów -rozrywka, usługi komponowania układu 
graficznego publikacji, inne niż do celów reklamowych, usłu-
gi prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania zawodo-
wego, usługi reporterskie, usługi trenerskie, usługi związane 
z organizacją obozów wakacyjnych w zakresie rozrywki, in-
formacje o wypoczynku, wypożyczanie aparatów i sprzętu 
kinematograficznego, wypożyczanie aparatów radiowych 
i telewizyjnych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej 
do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wy-
pożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie filmów kino-
wych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie kaset wi-
deo, wypożyczanie książek, wypożyczanie magnetowidów, 
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu 
audio, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, wypożyczanie 
sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, wypożyczanie 
zabawek, organizacja wystaw związanych z kulturą lub edu-
kacją, wyższe uczelnie -edukacja, poradnictwo zawodowe 
jako porady w zakresie edukacji lub kształcenia.

(210) 469900 (220) 2017 04 03
(731) KROMOŁOWSKI PAWEŁ APAMA ACOUSTIC PROJECT, 

Częstochowa
(540) 4D PANEL

(531) 27.07.01, 27.05.01
(510), (511) 17 dźwiękoszczelne materiały, materiały izola-
cyjne, materiały uszczelniające, płytki akustyczne, panele 
do izolacji akustycznej, arkusze akustyczne, izolacje aku-
styczne, konstrukcje do wyciszania [izolacja akustyczna], pły-
ty dźwiękochłonne, panele dźwiękochłonne do budynków, 
pokrycia sufitów i ścian tłumiące dźwięk, płyty dźwięko-
chłonne do użytku w budownictwie, materiały wyściełające 
z gumy lub tworzyw sztucznych, tkaniny izolacyjne, tworzy-
wa sztuczne półprzetworzone, materiały tłumiące dźwięk, 
artykuły i materiały dźwiękochłonne, materiały izolacyjne 
do izolacji dźwiękowej, materiały termoizolacyjne, materiały 
nieprzewodzące do zatrzymywania ciepła, artykuły i mate-
riały ogniotrwałe i zabezpieczające przed ogniem, ognio-
odporne materiały izolacyjne, materiały do wypełniania, 
wypełnienia do złącz panelowych, materiały do pakowania 
[amortyzacja, wypychanie] z gumy lub tworzyw sztucznych, 
materiały do uszczelniania okien i drzwi, taśmy izolacyjne, ta-
śmy samoprzylepne, inne niż do użytku biurowego, medycz-
nego czy domowego, taśmy uszczelniające (niemetalowe -), 
niemetalowe taśmy uszczelniające do drzwi i okien, folie 
z tworzyw sztucznych nie do pakowania, szczeliwa do po-
łączeń, mieszanki uszczelniające do połączeń, półprzetwo-
rzone żywice syntetyczne, sztuczne żywice [półprodukty], 
19 boazeria niemetalowa, płyty budowlane niemetalowe, 
elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, profile 

niemetalowe dla budownictwa, listwy niemetalowe, mozaiki 
dla budownictwa, ścienne i sufitowe okładziny niemetalowe 
dla budownictwa, niemetalowe panele ścienne, niemetalo-
we panele sufitowe, pokrycia ścienne nie z metalu, nieme-
talowe pokrycia sufitów, niemetalowe okładziny do użytku 
w budownictwie, niemetalowe płytki ścienne i sufitowe, 
materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, płyty 
drzwiowe niemetalowe, kształtowniki niemetalowe, ognio-
trwałe materiały budowlane, niemetalowe, niemetalowe 
okładziny do użytku w budownictwie, niemetalowe okła-
dziny dźwiękochłonne do użytku w budownictwie, pokrycia 
niemetalowe dla budownictwa, sufity niemetalowe, kostka 
brukowa drewniana, okładziny drewniane, drewniane for-
niry, materiały budowlane niemetalowe o właściwościach 
akustycznych.

(210) 469901 (220) 2017 04 03
(731) KROMOŁOWSKI PAWEŁ APAMA ACOUSTIC PROJECT, 

Częstochowa
(540) 4D

(531) 27.05.01, 27.05.21, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 17 dźwiękoszczelne materiały, materiały izo-
lacyjne, materiały uszczelniające, płytki akustyczne, panele 
do izolacji akustycznej, arkusze akustyczne, izolacje akustycz-
ne, konstrukcje do wyciszania [izolacja akustyczna], płyty 
dźwiękochłonne, panele dźwiękochłonne do budynków, po-
krycia sufitów i ścian tłumiące dźwięk, płyty dźwiękochłonne 
do użytku w budownictwie, materiały wyściełające z gumy lub 
tworzyw sztucznych, tkaniny izolacyjne, tworzywa sztuczne 
półprzetworzone, materiały tłumiące dźwięk, artykuły i mate-
riały dźwiękochłonne, materiały izolacyjne do izolacji dźwię-
kowej, materiały termoizolacyjne, materiały nieprzewodzące 
do zatrzymywania ciepła, artykuły i materiały ogniotrwałe 
i zabezpieczające przed ogniem, ognioodporne materiały 
izolacyjne, materiały do wypełniania, wypełnienia do złącz 
panelowych, materiały do pakowania [amortyzacja, wypycha-
nie] z gumy lub tworzyw sztucznych, materiały do uszczel-
niania okien i drzwi, taśmy izolacyjne, taśmy samoprzylepne, 
inne niż do użytku biurowego, medycznego czy domowego, 
taśmy uszczelniające (niemetalowe -), niemetalowe taśmy 
uszczelniające do drzwi i okien, folie z tworzyw sztucznych 
nie do pakowania, szczeliwa do połączeń, mieszanki uszczel-
niające do połączeń, półprzetworzone żywice syntetyczne, 
sztuczne żywice [półprodukty], 19 boazeria niemetalowa, 
płyty budowlane niemetalowe, elementy wykończeniowe 
budowlane niemetalowe, profile niemetalowe dla budownic-
twa, listwy niemetalowe, mozaiki dla budownictwa, ścienne 
i sufitowe okładziny niemetalowe dla budownictwa, niemeta-
lowe panele ścienne, niemetalowe panele sufitowe, pokrycia 
ścienne nie z metalu, niemetalowe pokrycia sufitów, nieme-
talowe okładziny do użytku w budownictwie, niemetalowe 
płytki ścienne i sufitowe, materiały budowlane i konstrukcyjne 
niemetalowe, płyty drzwiowe niemetalowe, kształtowniki nie-
metalowe, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, 
niemetalowe okładziny do użytku w budownictwie, niemeta-
lowe okładziny dźwiękochłonne do użytku w budownictwie, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, sufity niemetalowe, 
kostka brukowa drewniana, okładziny drewniane, drewniane 
forniry, materiały budowlane niemetalowe o właściwościach 
akustycznych.
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(210) 469914 (220) 2017 04 03
(731) PPG DECO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) dekoral

(531) 01.01.04, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, bejce, barwniki, w tym 
barwniki do drewna, środki zapobiegające korozji i zabezpie-
czające drewno, preparaty do konserwacji drewna, barwniki 
dla budownictwa, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie 
metaliczne i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, dru-
karzy i artystów, preparaty do gruntowania ścian i powierzchni 
malowanych, szpachlówki, powłoki gruntowe i środki do grun-
towania zawarte w tej klasie, emalie do malowania, podkłady 
do farb i lakierów zawarte w tej klasie, rozcieńczalniki i barwniki 
do farb i lakierów, kit stolarski, pigmenty, środki do usuwania ta-
pet zawarte w tej klasie, 19 materiały budowlane niemetalowe, 
rury sztywne niemetalowe  stosowane w budownictwie, asfalt, 
smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki nie-
metalowe, zaprawy budowlane, masy i zaprawy klejące na ba-
zie cementu lub gipsu, zaprawy klejowe na bazie cementu lub 
gipsu, zaprawy klejące do systemów ociepleń budowlanych, 
powłoki cementowe, powłoki gipsowe, masy i gładzie szpa-
chlowe, masy i zaprawy tynkarskie, wylewki budowlane, wy-
lewki samopoziomujące, zaprawy do fugowania, w tym fugi 
i spoiny, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej 
i internetowej farb, pokostów, lakierów, bejc, barwników, w tym 
barwników do drewna, środków zapobiegających korozji i za-
bezpieczających drewno, preparatów do konserwacji drewna, 
barwników dla budownictwa, zapraw farbiarskich, żywic na-
turalnych, folii metalicznych i form proszkowych dla malarzy, 
dekoratorów, drukarzy i artystów, preparatów do gruntowania 
ścian i powierzchni malowanych, szpachlówek, powłok grunto-
wych i środków do gruntowania, emalii do malowania, podkła-
dów do farb i lakierów, rozcieńczalników i barwników do farb 
i lakierów, kitów stolarskich, pigmentów i środków do usuwania 
tapet, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej i inter-
netowej niemetalowych materiałów budowlanych, rur sztyw-
nych niemetalowych stosowanych w budownictwie, asfaltu, 
smoły i bitumów, budynków przenośnych niemetalowych 
i pomników niemetalowych, zapraw budowlanych, mas i za-
praw klejących na bazie cementu lub gipsu, zapraw klejowych 
na bazie cementu lub gipsu, zapraw klejących do systemów 
ociepleń budowlanych, powłok cementowych, powłok gip-
sowych, mas i gładzi szpachlowych, mas i zapraw tynkarskich, 
wylewek budowlanych, wylewek samopoziomujących, zapraw 
do fugowania, w tym fug i spoin, usługi w zakresie prowadzenia 
sklepów detalicznych, hurtowych i internetowych zajmujących 
się sprzedażą farb, pokostów, lakierów, bejc, barwników, w tym 
barwników do drewna, środków zapobiegających korozji i za-
bezpieczających drewno, preparatów do konserwacji drewna, 
barwników dla budownictwa, zapraw farbiarskich, żywic na-
turalnych, folii metalicznych i form proszkowych dla malarzy, 
dekoratorów, drukarzy i artystów, preparatów do gruntowania 
ścian i powierzchni malowanych, szpachlówek, powłok grunto-
wych i środków do gruntowania, emalii do malowania, podkła-
dów do farb i lakierów, rozcieńczalników i barwników do farb 
i lakierów, kitów stolarskich, pigmentów i środków do usuwania 
tapet, niemetalowych materiałów budowlanych, rur sztywnych 
niemetalowych stosowanych w budownictwie, asfaltu, smoły 
i bitumów, budynków przenośnych niemetalowych i pomni-

ków niemetalowych, zapraw budowlanych, mas i zapraw kle-
jących na bazie cementu lub gipsu, zapraw klejowych na bazie 
cementu lub gipsu, zapraw klejących do systemów ociepleń 
budowlanych, powłok cementowych, powłok gipsowych, 
mas i gładzi szpachlowych, mas i zapraw tynkarskich, wylewek 
budowlanych, wylewek samopoziomujących, zapraw do fu-
gowania, w tym fug i spoin, usługi w zakresie gromadzenia 
farb, pokostów, lakierów, bejc, barwników, w tym barwników 
do drewna, środków zapobiegających korozji i zabezpieczają-
cych drewno, preparatów do konserwacji drewna, barwników 
dla budownictwa, zapraw farbiarskich, żywic naturalnych, folii 
metalicznych i form proszkowych dla malarzy, dekoratorów, 
drukarzy i artystów, preparatów do gruntowania ścian i po-
wierzchni malowanych, szpachlówek, powłok gruntowych 
i środków do gruntowania, emalii do malowania, podkładów 
do farb i lakierów, rozcieńczalników i barwników do farb i lakie-
rów, kitów stolarskich, pigmentów i środków do usuwania ta-
pet, niemetalowych materiałów budowlanych, rur sztywnych 
niemetalowych stosowanych w budownictwie, asfaltu, smoły 
i bitumów, budynków przenośnych niemetalowych i pomni-
ków niemetalowych, zapraw budowlanych, mas i zapraw kle-
jących na bazie cementu lub gipsu, zapraw klejowych na bazie 
cementu lub gipsu, zapraw klejących do systemów ociepleń 
budowlanych, powłok cementowych, powłok gipsowych, 
mas i gładzi szpachlowych, mas i zapraw tynkarskich, wylewek 
budowlanych, wylewek samopoziomujących, zapraw do fu-
gowania, w tym fug i spoin w celu umożliwienia odbiorcom 
wygodnego oglądania i kupowania tych towarów w sklepach 
detalicznych, hurtowych i internetowych, usługi w zakresie re-
klamy, marketingu i promocji sprzedaży ww. towarów, usługi 
w zakresie public relations, usługi w zakresie reklamy telewi-
zyjnej, radiowej, prasowej, korespondencyjnej i internetowej 
oraz reklamy umieszczanej w aplikacjach przeznaczonych dla 
urządzeń elektronicznych, usługi reklamowe i promocyjne 
świadczone z wykorzystaniem billboardów, afiszy, plakatów, 
neonów, flag i transparentów, usługi w zakresie rozpowszech-
niania materiałów reklamowych w postaci próbek, ulotek, kata-
logów, prospektów i broszur informacyjnych, usługi w zakresie 
organizowania i prowadzenia loterii, zawodów i konkursów 
w celach reklamowych i promocyjnych, usługi w zakresie or-
ganizacji i prowadzenia targów, wystaw, pokazów i prezentacji 
towarów w celach handlowych, reklamowych i promocyjnych, 
usługi w zakresie wynajmu powierzchni reklamowej, usłu-
gi w zakresie wynajmu czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, usługi w zakresie tworzenia, redagowania, 
edycji i publikowania tekstów reklamowych i marketingowych, 
usługi w zakresie tworzenia, aktualizacji i rozpowszechniania 
reklam oraz materiałów reklamowych i marketingowych przy 
zastosowaniu środków elektronicznych i tradycyjnych, usługi 
w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia strategii 
marketingowych i kampanii reklamowych, usługi w zakresie 
prac biurowych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące 
wszystkich wymienionych wyżej usług.

(210) 469916 (220) 2017 04 03
(731) PPG DECO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) dekoral
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(531) 01.01.01, 01.01.04, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, bejce, barwniki, w tym 
barwniki do drewna, środki zapobiegające korozji i zabezpie-
czające drewno, preparaty do konserwacji drewna, barwniki 
dla budownictwa, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie 
metaliczne i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, dru-
karzy i artystów, preparaty do gruntowania ścian i powierzch-
ni malowanych, szpachlówki, powłoki gruntowe i środki 
do gruntowania zawarte w tej klasie, emalie do malowania, 
podkłady do farb i lakierów zawarte w tej klasie, rozcieńczal-
niki i barwniki do farb i lakierów, kit stolarski, pigmenty, środki 
do usuwania tapet zawarte w tej klasie, 19 materiały budow-
lane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane 
w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne 
niemetalowe, pomniki niemetalowe, zaprawy budowlane, 
masy i zaprawy klejące na bazie cementu lub gipsu, zaprawy 
klejowe na bazie cementu lub gipsu, zaprawy klejące do sys-
temów ociepleń budowlanych, powłoki cementowe, po-
włoki gipsowe, masy i gładzie szpachlowe, masy i zaprawy 
tynkarskie, wylewki budowlane, wylewki samopoziomujące, 
zaprawy do fugowania, w tym fugi i spoiny, 35 usługi w zakre-
sie sprzedaży hurtowej, detalicznej i internetowej farb, poko-
stów, lakierów, bejc, barwników, w tym barwników do drew-
na, środków zapobiegających korozji i zabezpieczających 
drewno, preparatów do konserwacji drewna, barwników dla 
budownictwa, zapraw farbiarskich, żywic naturalnych, folii 
metalicznych i form proszkowych dla malarzy, dekoratorów, 
drukarzy i artystów, preparatów do gruntowania ścian i po-
wierzchni malowanych, szpachlówek, powłok gruntowych 
i środków do gruntowania, emalii do malowania, podkładów 
do farb i lakierów, rozcieńczalników i barwników do farb i la-
kierów, kitów stolarskich, pigmentów i środków do usuwa-
nia tapet, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej 
i internetowej niemetalowych materiałów budowlanych, rur 
sztywnych niemetalowych stosowanych w budownictwie, 
asfaltu, smoły i bitumów, budynków przenośnych niemeta-
lowych i pomników niemetalowych, zapraw budowlanych, 
mas i zapraw klejących na bazie cementu lub gipsu, zapraw 
klejowych na bazie cementu lub gipsu, zapraw klejących 
do systemów ociepleń budowlanych, powłok cemento-
wych, powłok gipsowych, mas i gładzi szpachlowych, mas 
i zapraw tynkarskich, wylewek budowlanych, wylewek sa-
mopoziomujących, zapraw do fugowania, w tym fug i spoin, 
usługi w zakresie prowadzenia sklepów detalicznych, hurto-
wych i internetowych zajmujących się sprzedażą farb, poko-
stów, lakierów, bejc, barwników, w tym barwników do drew-
na, środków zapobiegających korozji i zabezpieczających 
drewno, preparatów do konserwacji drewna, barwników dla 
budownictwa, zapraw farbiarskich, żywic naturalnych, folii 
metalicznych i form proszkowych dla malarzy, dekoratorów, 
drukarzy i artystów, preparatów do gruntowania ścian i po-
wierzchni malowanych, szpachlówek, powłok gruntowych 
i środków do gruntowania, emalii do malowania, podkładów 
do farb i lakierów, rozcieńczalników i barwników do farb 
i lakierów, kitów stolarskich, pigmentów i środków do usu-
wania tapet, niemetalowych materiałów budowlanych, rur 
sztywnych niemetalowych stosowanych w budownictwie, 
asfaltu, smoły i bitumów, budynków przenośnych niemeta-
lowych i pomników niemetalowych, zapraw budowlanych, 
mas i zapraw klejących na bazie cementu lub gipsu, zapraw 
klejowych na bazie cementu lub gipsu, zapraw klejących 
do systemów ociepleń budowlanych, powłok cemento-
wych, powłok gipsowych, mas i gładzi szpachlowych, mas 
i zapraw tynkarskich, wylewek budowlanych, wylewek sa-
mopoziomujących, zapraw do fugowania, w tym fug i spo-
in, usługi w zakresie gromadzenia farb, pokostów, lakierów, 

bejc, barwników, w tym barwników do drewna, środków 
zapobiegających korozji i zabezpieczających drewno, prepa-
ratów do konserwacji drewna, barwników dla budownictwa, 
zapraw farbiarskich, żywic naturalnych, folii metalicznych 
i form proszkowych dla malarzy, dekoratorów, drukarzy 
i artystów, preparatów do gruntowania ścian i powierzchni 
malowanych, szpachlówek, powłok gruntowych i środków 
do gruntowania, emalii do malowania, podkładów do farb 
i lakierów, rozcieńczalników i barwników do farb i lakierów, 
kitów stolarskich, pigmentów i środków do usuwania tapet, 
niemetalowych materiałów budowlanych, rur sztywnych 
niemetalowych stosowanych w budownictwie, asfaltu, smo-
ły i bitumów, budynków przenośnych niemetalowych i po-
mników niemetalowych, zapraw budowlanych, mas i zapraw 
klejących na bazie cementu lub gipsu, zapraw klejowych 
na bazie cementu lub gipsu, zapraw klejących do syste-
mów ociepleń budowlanych, powłok cementowych, po-
włok gipsowych, mas i gładzi szpachlowych, mas i zapraw 
tynkarskich, wylewek budowlanych, wylewek samopozio-
mujących, zapraw do fugowania, w tym fug i spoin  w celu 
umożliwienia odbiorcom wygodnego oglądania i kupowa-
nia tych towarów w sklepach detalicznych, hurtowych i in-
ternetowych, usługi w zakresie reklamy, marketingu i promo-
cji sprzedaży ww. towarów, usługi w zakresie public relations, 
usługi w zakresie reklamy telewizyjnej, radiowej, prasowej, 
korespondencyjnej i internetowej oraz reklamy umieszczanej 
w aplikacjach przeznaczonych dla urządzeń elektronicznych, 
usługi reklamowe i promocyjne świadczone z wykorzysta-
niem billboardów, afiszy, plakatów, neonów, flag i transparen-
tów, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów rekla-
mowych w postaci próbek, ulotek, katalogów, prospektów 
i broszur informacyjnych, usługi w zakresie organizowania 
i prowadzenia loterii, zawodów i konkursów w celach rekla-
mowych i promocyjnych, usługi w zakresie organizacji i pro-
wadzenia targów, wystaw, pokazów i prezentacji towarów 
w celach handlowych, reklamowych i promocyjnych, usługi 
w zakresie wynajmu powierzchni reklamowej, usługi w za-
kresie wynajmu czasu reklamowego we wszystkich środkach 
przekazu, usługi w zakresie tworzenia, redagowania, edycji 
i publikowania tekstów reklamowych i marketingowych, 
usługi w zakresie tworzenia, aktualizacji i rozpowszechnia-
nia reklam oraz materiałów reklamowych i marketingowych 
przy zastosowaniu środków elektronicznych i tradycyjnych, 
usługi w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia 
strategii marketingowych i kampanii reklamowych, usługi 
w zakresie prac biurowych, usługi informacyjne i doradcze 
dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług.

(210) 469921 (220) 2017 04 03
(731) QUANTUM ACCOUNTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIURO RACHUNKOWE, Piła
(540) QUANTUM ACCOUNTING
(510), (511) 36 usługi finansowe, rachunkowe, doradztwo 
finansowe, przygotowanie obiegu dokumentów, analizy 
finansowe.

(210) 469923 (220) 2017 04 03
(731) QUANTUM ACCOUNTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIURO RACHUNKOWE, Piła
(540) QUANTUM AUDYT
(510), (511) 36 usługi finansowe, rachunkowe, doradztwo 
finansowe, przygotowanie obiegu dokumentów, analizy 
finansowe.
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(210) 469924 (220) 2017 04 03
(731) QUANTUM ACCOUNTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIURO RACHUNKOWE, Piła
(540) Quantum Accounting

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi finansowe, rachunkowe, doradztwo 
finansowe, przygotowanie obiegu dokumentów, analizy 
finansowe.

(210) 469962 (220) 2017 04 04
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

TERMY UNIEJÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UNIEJOWIE, Uniejów

(540) termy UNIEJÓW cosmetics

(531) 05.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, balsa-
my, inne niż do celów medycznych, chusteczki nasączone 
preparatami do usuwania makijażu, dezodoranty dla ludzi 
i zwierząt, kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy 
kosmetyczne, maski kosmetyczne, mleczko oczyszczające 
do celów kosmetycznych, mydła, odżywki do włosów, olej-
ki do celów kosmetycznych, płyny do pielęgnacji włosów, 
preparaty do demakijażu, preparaty do kąpieli, nielecznicze, 
preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty kolagenowe 
do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do ką-
pieli, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, sole ką-
pielowe do celów innych niż lecznicze, szampony, wazelina 
kosmetyczna, zestawy kosmetyków, żele do masażu, inne 
niż do celów medycznych, 35 badania biznesowe, badania 
dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicz-
nej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpo-
średnia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, 
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biz-
nesem, ekonomiczne prognozy, kolportaż próbek, negocjo-
wanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 
negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, orga-
nizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
outsourcing w zakresie doradztwa biznesowego, pokazy 
towarów, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie 
materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób 
trzech: balsamów do celów kosmetycznych, balsamów, in-
nych niż celów medycznych, chusteczek nasączonych pre-
paratami do usuwania makijażu, dezodorantów dla ludzi 
i zwierząt, kosmetyków, kosmetyków do pielęgnacji skóry, 

kremów kosmetycznych, masek kosmetycznych, mleczek 
oczyszczających do celów kosmetycznych, mydeł, odży-
wek do włosów, olejków do celów kosmetycznych, płynów 
do pielęgnacji włosów, preparatów do demakijażu, prepara-
tów do kąpieli, nieleczniczych, preparatów do pielęgnacji pa-
znokci, preparatów kolagenowych do celów kosmetycznych, 
preparatów kosmetycznych do kąpieli, preparatów ściągają-
cych do celów kosmetycznych, soli kąpielowych do celów 
innych niż lecznicze, szamponów, wazeliny kosmetycznej, 
zestawów kosmetyków, żeli do masażu, innych niż do celów 
medycznych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, 
reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednic-
twem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, 
reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, 
rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych, 
usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradcze 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradz-
twa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów 
w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, 
usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie opracowa-
nia graficznego do celów reklamowych, wyceny handlowe, 
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 44 fryzjer-
stwo, manicure, masaż, salony piękności, usługi sanatoryjne, 
świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi, 
usługi klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, 
usługi medyczne, usługi solariów, usługi wizażystów.

(210) 469963 (220) 2017 04 04
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

TERMY UNIEJÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UNIEJOWIE, Uniejów

(540) termy UNIEJÓW zoo

(531) 03.06.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 dezodoranty dla zwierząt, kosmetyki dla 
zwierząt, szampony dla zwierząt w zakresie nieleczni-
czych preparatów pielęgnacyjnych, szamponów dla zwie-
rząt domowych w zakresie nieleczniczych preparatów 
do pielęgnacji, 35 badania biznesowe, badania dotyczące 
działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, ba-
dania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia 
reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, do-
radztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, ekonomiczne prognozy, kolportaż próbek, ne-
gocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób 
trzecich, organizowanie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, outsourcing w zakresie doradztwa bizne-
sowego, pokazy towarów, pomoc w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, prezentowanie produktów w me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów 
reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, 
promocja sprzedaży dla osób trzech: dezodorantów dla 
zwierząt, kosmetyków dla zwierząt, szamponów dla zwie-
rząt w zakresie nieleczniczych preparatów pielęgnacyj-
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nych, szamponów dla zwierząt domowych w zakresie 
nieleczniczych preparatów do pielęgnacji, publikowanie 
tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyj-
na, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, re-
klamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie 
reklam, tworzenie tekstów reklamowych, usługi agencji 
importowo-eksportowych, usługi doradcze w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakre-
sie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie 
efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi 
pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie opracowania 
graficznego do celów reklamowych, wyceny handlowe, 
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 44 usłu-
gi w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi weterynaryjne.

(210) 470027 (220) 2017 04 05
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO DYSTRYBUCJI 

FARMACEUTYCZNEJ SLAWEX SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin

(540) Dobre Ziółko

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.03.14, 26.04.01
(510), (511) 3 materiały do celów kosmetycznych, produk-
ty kosmetyczne, preparaty oraz środki czyszczące i myją-
ce, 5 produkty higieniczne i środki dezynfekcyjne do ce-
lów medycznych, produkty farmaceutyczne, leki i środki 
medyczne, dietetyczna żywność i napoje do celów lecz-
niczych: preparaty wspomagające leczenie, preparaty 
podnoszące odporność organizmu, leki i produkty do ce-
lów leczniczych,  napoje i żywność dietetyczne do celów 
leczniczych, suplementy diety jako środki wspomagające 
leczenie, 30 dietetyczne środki spożywcze na bazie wę-
glowodanów, herbaty, przyprawy, 35 Usługi organizowa-
nia w celach handlowych, promocyjnych i reklamowych: 
wystaw,  pokazów towarów, reklamy za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklamy prasowej,  radiowej i tele-
wizyjnej, promocji sprzedaży dla osób trzecich, organi-
zowania targów  w celach handlowych lub reklamowych, 
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych  towarów 
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te 
towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży ar-
tykułów: materiały do celów kosmetycznych,  produkty 
kosmetyczne, preparaty oraz środki czyszczące i myją-
ce, produkty  higieniczne i środki dezynfekcyjne do ce-
lów medycznych, produkty farmaceutyczne,  leki i środki 
medyczne, dietetyczna żywność i napoje do celów lecz-
niczych: preparaty  wspomagające leczenie, preparaty 
podnoszące odporność organizmu, leki i produkty  do ce-
lów leczniczych, napoje i żywność dietetyczna do celów 
leczniczych, suplementy  diety jako środki wspomagające 
leczenie , zgrupowanie na rzecz osób trzecich ofert  tych 
towarów pozwalające potencjalnemu odbiorcy wygod-
nie zapoznawać się z tą  ofertą oraz „kupować” te towary 
na stronie internetowej.

(210) 470038 (220) 2017 04 05
(731) BOROWCZYK BARTOSZ BBT, Poznań
(540) TRINITY

(531) 17.02.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 14 biżuteria.

(210) 470041 (220) 2017 04 05
(731) WRÓBLEWSKI GRZEGORZ FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWA WGW, Ruszków Pierwszy
(540) WGW

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 prowadzenie sklepów i hurtowni w zakresie 
opryskiwaczy i części do opryskiwaczy, dyszy do rozpylania 
i rozpryskiwania, węży z kryzami do opryskiwaczy, lanc do de-
zynfekcji, belek do dezynfekcji, basenów do dezynfekcji, pre-
paratów do czyszczenia, preparatów do dezynfekcji, usługi 
w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym poprzez 
Internet opryskiwaczy i części do opryskiwaczy, dyszy do roz-
pylania i rozpryskiwania, węży z kryzami do opryskiwaczy, lanc 
do dezynfekcji, belek do dezynfekcji, basenów do dezynfekcji, 
preparatów do czyszczenia, preparatów do dezynfekcji, zgru-
powanie na rzecz osób trzecich towarów, w celu umożliwienia 
klientom dogodnego obejrzenia i zakupu w sklepie i hurtowni 
oraz za pośrednictwem mediów elektronicznych, w tym Inter-
netu opryskiwaczy i części do opryskiwaczy, dyszy do rozpy-
lania i rozpryskiwania, węży z kryzami do opryskiwaczy, lanc 
do dezynfekcji, belek do dezynfekcji, basenów do dezynfekcji, 
preparatów do czyszczenia, preparatów do dezynfekcji, po-
średnictwo handlowe, agencje informacji handlowej, orga-
nizowanie targów i wystaw w celach handlowych, agencje 
eksportowo-importowe.

(210) 470057 (220) 2017 04 06
(731) REN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) REN
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(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.17.11, 26.04.09
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te to-
wary u hurtownika i w sklepie z artykułami żywnościowymi 
świeżymi, mrożonymi i konserwowanymi, owocami i warzy-
wami świeżymi, mrożonymi i konserwowanymi, używkami, 
słodyczami, napojami, piwem, napojami alkoholowymi.

(210) 470069 (220) 2017 04 06
(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie
(540) NOTTURNA
(510), (511) 30 aromaty kawowe, cykoria jako substytut 
kawy, ekstrakty kawy słodowej, ekstrakty z kawy, esencje 
kawowe, gotowe napoje kawowe, gotowa kawa i napoje 
na bazie kawy, kapsułki z kawą, kawa, kawa aromatyzowana, 
kawa bezkofeinowa, kawa liofilizowana, kawa nienaturalna, 
kawa niepalona, kawa rozpuszczalna, kawa słodowa, kawa 
w formie parzonej, koncentraty kaw, mielone ziarna kawy, 
mieszanki kawy i cykorii, mieszanki kawy słodowej i kakao, 
mieszanki kawy słodowej i kawy, mrożona kawa, nadzienia 
na bazie kawy, palone ziarna kawy, preparaty roślinne zastę-
pujące kawę, substytuty kawy jako sztuczna kawa lub pre-
paraty roślinne zastępujące kawę, substytuty kawy na bazie 
zbóż lub cykorii, torebki z kawą, ziarna kawy.

(210) 470075 (220) 2017 04 06
(731) KORAB NARZĘDZIA ŚCIERNE KORALEWSKI, 

KORALEWSKA SPÓŁKA JAWNA , Brwinów
(540) KORAB NARZĘDZIA ŚCIERNE

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 prowadzenie hurtowni, sklepu, sklepu inter-
netowego w celu sprzedaży następujących towarów: płótno 
ścierne, papier ścierny, papier ścierny szmerglowy, narzędzia 
ścierne będące częściami maszyn, tarcze ścierne i materiały 
ścierne jako narzędzia do maszyn, narzędzia ścierne do użyt-
ku z maszynami, narzędzia ścierne obrotowe w kształcie 
tarczy stosowane w maszynach, tarcze ścierne do użytku 
z narzędziami elektrycznymi, piły tarczowe, piły tarczowe 
stanowiące przenośne narzędzia z napędem elektrycznym, 
brzeszczoty do pił tarczowych, brzeszczoty do pił maszyno-
wych, brzeszczoty pił taśmowych do maszyn, brzeszczoty pił 
do metalu do maszyn, brzeszczoty pił do użytku z elektrona-
rzędziami, brzeszczoty do pił wyrzynarek, frezy, frezy karbido-
we, frezy obrotowe, frezy walcowo - czołowe, frezy śrubowe, 
frezy do frezarek, frezy modułowe krążkowe, tarcze ścierne, 
tarcze szlifierskie, tarcze polerskie, tarcze ścierne o napędzie 
elektrycznym, tarcze ścierne do szlifierek elektrycznych, tar-
cze z materiału ściernego, tarcze tnące do użytku z narzę-
dziami elektrycznymi, ściernice o napędzie mechanicznym, 
narzędzia ścierne i tarcze ścierne do użytku z narzędziami 
ręcznymi, klocki do papieru ściernego, wiertła do muru prze-
znaczone do narzędzi ręcznych, brzeszczoty do pił ręcznych, 
frezy i frezy rotacyjne do narzędzi ręcznych, dłuta, dłuta 
wklęsłe, dłuta gniazdowe, tarcze tnące, tarcze do polerowa-
nia przeznaczone do narzędzi ręcznych, tarcze szlifierskie 
do noży i ostrzy, tarcze ścierne i tarcze szlifierskie do użytku 
wraz z narzędziami ręcznymi, tarcze tnące do użytku wraz 
z narzędziami sterowanymi ręcznie, ściernice, elektryczne 

urządzenia pomiarowe, kątowniki do mierzenia, poziomnice, 
poziomice stolarskie, kątownice budowlane, łaty pomiarowe, 
pomiarowe łaty teleskopowe, wodoodporny papier do użyt-
ku w budownictwie.

(210) 470088 (220) 2017 04 06
(731) BUCHALSKI PIOTR, Łódź
(540) CERTIFICATE Harmony with Nature We care about 

the Planet

(531) 05.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, 39 organizowanie podróży, 43 tym-
czasowe zakwaterowanie.

(210) 470089 (220) 2017 04 06
(731) BUCHALSKI PIOTR, Łódź
(540) NATURE TRAVEL Health. Wellness. Planet Care

(531) 05.01.01, 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02
(510), (511) 39 organizowanie podróży, 43 tymczasowe 
zakwaterowanie.

(210) 470090 (220) 2017 04 06
(731) BUCHALSKI PIOTR, Łódź
(540) EXPORT GROUP We help to find foreign clients 

Go Global!

(531) 24.15.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, eksport - import (agen-
cje), 36 doradztwo w sprawach finansowych, 41 organizowa-
nie i prowadzenia warsztatów [szkolenia].

(210) 470100 (220) 2017 04 06
(731) IGLOTEX SPÓŁKA AKCYJNA, Skórcz
(540) Kręciołek
(510), (511) 30 lody, lody spożywcze, lody spożywcze 
w proszku, sorbety jako lody, torty lodowe, jogurt mrożony 
oraz schłodzony, desery mrożone oraz schłodzone, dese-
ry na bazie lodów, pianki, musy, galaretki owocowe, budy-
nie, puddingi, środki wiążące do lodów spożywczych, sosy 
do deserów, wyroby cukiernicze, ciasta, ciasta mrożone, sło-
dycze, cukierki.
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(210) 470103 (220) 2017 04 06
(731) PACIFIC BLUE POLSKA SPÓŁKA  Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PACIFIC BLUE Perfekt KOŁO

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe i wyroby 
z nich: armatura do przewodów, blacha i materiały blachar-
skie, ćwieki, drut, drabiny, dzwonki, gwoździe, haki i klamry, 
imadła, kątowniki i profile, klucze, kłódki, kołki, kowadła, kon-
strukcje metalowe, kątowniki, nakrętki i nity, obręcze, okucia 
i opaski zaciskowe, osprzęt do drzwi i okien, pierścienie dy-
stansowe, oporowe z gwintem lub bez, płyty kotwiące, pod-
kładki, pręty, skrzynie, pojemniki, rękojeści do narzędzi, rury, 
rurki, rygle, sworznie, śruby i wkręty, tuleje, uszczelki i zaciski 
metalowe, zamki, zasuwy, złącza, 7 maszyny sterowane me-
chanicznie, elektrycznie i maszyny sterowane pneumatycz-
nie oraz części do nich służące do obróbki metalu, tworzywa 
sztucznego, drewna, betonu, kamienia, do malowania, spa-
wania, czyszczenia, cięcia, mycia, mieszania, maszyny rolni-
cze i części do nich, brzeszczoty pił maszynowych do me-
talu, drewna, frezy tarczowe, elektronarzędzia: kosiarki, piły, 
piły wyrzynarki, pilarki, szlifierki, wiertarki, wkrętaki, noże 
do tokarek, noże do strugarek, noże listwowe, pistolety 
pneumatyczne do lakierowania, malowania, piaskowania, 
przedmuchiwania, podlewania, 8 narzędzia, przyrządy ręcz-
nie sterowane i części do nich, przyrządy do cięcia, szlifowa-
nia, polerowania, brzeszczoty, dłuta, dziurkacze, frezy, gwin-
ty, gwintownice, imadła, kielnie, kilofy, kleszcze do osadzania 
kołków, klucze, krążki czepne, łomy, młotki, nożyce, nitow-
nice, napinacze, obcęgi, obcinacze, ostrzarki, pilniki, piły, pi-
stolety do wyciskania masy, przecinaki, punktaki, przyrządy 
ręczne do szlifowania i polerowania, rozwiertaki, sekatory, 
siekiery, skrobaki, strugi, szczypce, śrubokręty, świdry, tarcze 
szlifierskie, topory, ubijaki, wiertarki, wiertła, wkrętaki, wyrzy-
narki, narzędzia ręczne ogrodnicze, grabie, grabki, kosiarki 
ogrodowe ręczne, łopaty, łopatki, motyki, nożyce do cięcia 
gałęzi, trawy i żywopłotów, osprzęt do podlewania, sadzarki, 
sekatory, szpadle, widły, widełki.

(210) 470108 (220) 2017 04 06
(731) FEMIAK JOANNA PERSONNEL TRAINING INSTITUTE, 

Trębki Nowe
(540) TALENT FRIENDLY COMPANY

(531) 17.02.01, 17.02.02, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 płyty z nagraniami, nośniki elektroniczne, 
nośniki dźwięku i obrazu, magnetyczne nośniki danych, 
nagrane dyski, 16 papier i wyroby z tego materiału: druki, 
materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażo-
we, książki i dyplomy, foldery, zeszyty, materiały biurowe, 
35 usługi promocyjne, usługi reklamowe, usługi tworzenia 
materiałów promocyjnych, usługi organizowania targów, 
wystaw i konferencji w celach handlowych, usługi sprze-
daży szkoleń, kursów i materiałów edukacyjnych, usługi za-
rządzania w działalności handlowej, usługi administrowania 
w działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie 
prowadzenia firm bazujących na potencjale intelektualnym 
pracownika, usługi prowadzenia fundacji i stowarzyszeń 
promujących firmy, które wspierają rozwój talentów pra-
cownika, 41 usługi edukacyjne: usługi szkoleniowe, prelek-
cje, usługi związane z prowadzeniem i zarządzaniem szko-
łami językowymi, szkołami prywatnymi podstawowymi, 
jednostkami wyższych uczelni, przedszkolami, usługi szko-
leniowe łącznie z nadawaniem certyfikatów nauczyciela, 
managera, szefa, usługi tworzenia filmów edukacyjnych 
i szkoleniowych, usługi tworzenia nagrań i ścieżek dźwię-
kowych, usługi wydawnicze, usługi wydawania periodyków 
w formie elektronicznej, usługi wydawania książek, usłu-
gi rozrywkowe, usługi w zakresie działalności sportowej 
i kulturalnej.

(210) 470142 (220) 2017 04 07
(731) GRANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina
(540) Caféa Cykoria & Kawa

(531) 01.15.07, 01.15.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 kawa, namiastki kawy, napoje na bazie kawy, 
ekstrakty z kawy i substytuty kawy, kawa zbożowa, mieszan-
ki kaw zbożowych, kawa cykoriowa, ekstrakty z kawy cyko-
riowej, preparaty roślinne zastępujące kawę, wszystkie wyżej 
wymienione produkty również w postaci instant, preparaty 
kawowe do sporządzania napojów bezalkoholowych.

(210) 470143 (220) 2017 04 07
(731) FUNDACJA DKMS, Warszawa
(540) Szkoła z życiem
(510), (511) 41 akcje edukacyjno-informacyjne na temat idei 
dawstwa szpiku kostnego w szkołach.

(210) 470150 (220) 2017 04 07
(731) KOLODIY TARAS, s. Zubra, Pustomytivskyi r-n, 

Lvivska obl., UA
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(540) 1997 NALEWKI ZE LWOWA

(531) 07.03.02, 19.07.09, 19.07.25, 07.03.20, 27.07.01, 12.01.01, 
19.09.03, 07.01.06, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 33 nalewki, gorzkie nalewki, 43 restauracje, ka-
wiarnie, bary.

(210) 470151 (220) 2017 04 07
(731) FUNDACJA DKMS, Warszawa
(540) Pedagog z życiem
(510), (511) 41 akcje edukacyjno-informacyjne na temat idei 
dawstwa szpiku kostnego w szkołach.

(210) 470171 (220) 2017 04 07
(731) ANANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FLAVONITA
(510), (511) 3 kosmetyki, maseczki kosmetyczne, mleczka 
kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kremy 
kosmetyczne, lotiony do celów kosmetycznych, maści 
do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, kosmetyki upiększające, sole do kąpieli, mydła 
lecznicze, 5 żywność dietetyczna do celów leczniczych, 
środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, die-
tetyczne napoje do celów medycznych, preparaty far-
maceutyczne, kapsułki do celów farmaceutycznych, 
zioła lecznicze, odżywki ziołowe, napoje lecznicze, od-
żywcze dodatki do celów leczniczych, herbata ziołowa 
do celów medycznych, dietetyczne substancje do celów 
medycznych, kąpiele lecznicze, kompresy, maści do ce-
lów leczniczych, nalewki do celów leczniczych plastry 
do celów farmaceutycznych, preparaty witaminowe, leki 
wzmacniające, lecznicze dodatki do żywności, herbata 
antyastmatyczna, antyseptyki, preparaty z mikroelemen-
tami do celów medycznych, środki trawienne do celów 
farmaceutycznych, wyciągi do celów leczniczych, wywa-
ry do celów farmaceutycznych, preparaty określane jako 
suplementy żywnościowe, 32 dodatki do soków nie ujęte 
w innych klasach wzbogacające smak lub zapach, napo-
je z dodatkiem soków owocowych, syropy do napojów, 
44 aromaterapia, masaż, usługi świadczone przez salony 
piękności, usługi z zakresu kosmetyki, usługi lecznicze 
świadczone przez gabinety terapeutyczne.

(210) 470174 (220) 2017 04 07
(731) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW 

OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) tzmo group
(510), (511) 3 wata do celów kosmetycznych, wyroby 
z waty do celów kosmetycznych, patyczki z waty do celów 
kosmetycznych, waciki kosmetyczne, płatki kosmetyczne, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chustecz-
ki do demakijażu, mleczko kosmetyczne, kremy do pie-
lęgnacji ciała, płyny do mycia ciała, kosmetyki dla dzieci, 
płyny do kąpieli, oliwki dla dzieci, zasypki dla dzieci, szam-
pony, olejki dla dzieci, zestawy kosmetyczne dla dzieci, 
bawełna i wata do celów higienicznych, wyroby z baweł-
ny i waty dla celów higienicznych, wyroby z bawełny dla 
celów higienicznych, 5 podpaski higieniczne, wkładki hi-
gieniczne, tampony higieniczne, wkładki laktacyjne, chu-
steczki do higieny intymnej, wkładki urologiczne, wkładki 
urologiczne dla mężczyzn, anatomiczne wkładki dla ko-
biet z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, pielu-
chy dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, 
jednorazowe pielucho-majtki dla osób z brakiem kontroli 
czynności fizjologicznych, jednorazowe pieluchy dla osób 
z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, jednorazo-
we majtki dla osób z brakiem kontroli czynności fizjolo-
gicznych, jednorazowe pieluchy z papieru i/lub celulozy, 
jednorazowe pielucho-majtki z papieru i/lub celulozy, 
podkłady higieniczne i ginekologiczne, kompresy, pakiety 
kompresów, materiały opatrunkowe, gaza opatrunkowa, 
opatrunki oczne, opatrunki na nos, bawełna i wata do ce-
lów medycznych oraz wyroby z bawełny i waty dla celów 
medycznych, wata celulozowa dla celów medycznych, 
testy sterylności, plastry, przylepce, tampony dla celów 
medycznych, opakowania do sterylizacji jednorazowego 
użytku, pokrowce na nogi pacjenta, taśmy samoprzylep-
ne ze wskaźnikami sterylizacji, płyny do higieny intymnej, 
10 bandaże elastyczne, bandaże podtrzymujące, opaski 
gipsowe, bandaże usztywniające ortopedycznie, pościel 
ochronna, podkłady na łóżko, jednorazowe podkłady 
ochronne na łóżko dla osób z brakiem kontroli czynności 
fizjologicznych, fartuchy chirurgiczne, fartuchy operacyj-
ne, czepki chirurgiczne, rękawice dla celów medycznych, 
kieszenie na płyny, worki na narządy, obłożenia pól opera-
cyjnych, podkłady podgipsowe, bandaże podtrzymujące, 
maseczki, serwety operacyjne, zestawy serwet operacyj-
nych, tacki medyczne, folia operacyjna, rękawy podgipso-
we, zapinki do bandaży, prześcieradła do użytku na salach 
operacyjnych, 16 jednorazowe śliniaki wykonane z pa-
pieru lub z celulozy, jednorazowe chusteczki papierowe, 
papier toaletowy, ręczniki papierowe, serwetki papiero-
we do demakijażu, torby i torebki do pakowania, rękawy 
do pakowania, 24 pościel, prześcieradła, serwety tekstyl-
ne, chusteczki tekstylne do nosa, 25 pieluszki z materia-
łów tekstylnych, odzież papierowa, odzież jednorazowa, 
odzież wodoodporna, czepki pielęgniarskie, ochraniacze 
na buty, fartuchy i odzież ochronna, odzież wielorazowa, 
śliniaki wykonane z materiałów tekstylnych.

(210) 470186 (220) 2017 04 07
(731) HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa



47 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT25/2017

(540) Hortex Jabłko paMięta BUBBLES

(531) 01.15.21, 05.03.11, 05.07.13, 26.11.01, 26.01.16, 26.01.18, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mine-
ralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty 
do wytwarzania wody mineralnej i wody mineralnej smako-
wej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie 
miodu, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, bezal-
koholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, napo-
je gazowane, napoje gazowane aromatyzowane, soki gazo-
wane, napoje gazowane na bazie soków owocowych, soki, 
napoje i nektary owocowe, zagęszczone soki owocowe, soki 
przecierowe owocowe, soki i napoje o obniżonej wartości 
energetycznej, owocowe, soki i napoje wzbogacone witami-
nami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, 
sorbety, mrożone napoje owocowe, mrożone napoje gazo-
wane, napoje owocowe typu smoothie, napoje izotoniczne, 
napoje energetyczne, napoje serwatkowe, lemoniady, syro-
py do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania napo-
jów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów.

(210) 470191 (220) 2017 04 07
(731) HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Hortex Jabłko raaa-baar-baaaar BUBBLES

(531) 01.15.21, 05.07.13, 05.07.21, 26.01.16, 26.11.01, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mine-
ralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty 
do wytwarzania wody mineralnej i wody mineralnej smako-
wej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie 
miodu, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, bezal-
koholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, napo-
je gazowane, napoje gazowane aromatyzowane, soki gazo-
wane, napoje gazowane na bazie soków owocowych, soki, 
napoje i nektary owocowe, zagęszczone soki owocowe, soki 
przecierowe owocowe, soki i napoje o obniżonej wartości 
energetycznej, owocowe, soki i napoje wzbogacone witami-
nami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, 
sorbety, mrożone napoje owocowe, mrożone napoje gazo-
wane, napoje owocowe typu smoothie, napoje izotoniczne, 
napoje energetyczne, napoje serwatkowe, lemoniady, syro-
py do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania napo-
jów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów.

(210) 470192 (220) 2017 04 07
(731) HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Hortex Winogrona z kwiatem czarnego bzzzu 

BUBBLES

(531) 01.15.21, 05.05.07, 05.07.10, 26.01.16, 26.11.01, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mine-
ralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty 
do wytwarzania wody mineralnej i wody mineralnej smako-
wej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie 
miodu, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, bezal-
koholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, napo-
je gazowane, napoje gazowane aromatyzowane, soki gazo-
wane, napoje gazowane na bazie soków owocowych, soki, 
napoje i nektary owocowe, zagęszczone soki owocowe, soki 
przecierowe owocowe, soki i napoje o obniżonej wartości 
energetycznej, owocowe, soki i napoje wzbogacone witami-
nami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, 
sorbety, mrożone napoje owocowe, mrożone napoje gazo-
wane, napoje owocowe typu smoothie, napoje izotoniczne, 
napoje energetyczne, napoje serwatkowe, lemoniady, syro-
py do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania napo-
jów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów.
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(210) 470194 (220) 2017 04 07
(731) HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Hortex Cytrynka & Limonka BUBBLES

(531) 01.15.21, 05.07.12, 26.01.16, 26.01.18, 26.11.01, 29.01.15, 
27.05.01, 05.07.22

(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mine-
ralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty 
do wytwarzania wody mineralnej i wody mineralnej smako-
wej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie 
miodu, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, bezal-
koholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, napo-
je gazowane, napoje gazowane aromatyzowane, soki gazo-
wane, napoje gazowane na bazie soków owocowych, soki, 
napoje i nektary owocowe, zagęszczone soki owocowe, soki 
przecierowe owocowe, soki i napoje o obniżonej wartości 
energetycznej, owocowe, soki i napoje wzbogacone witami-
nami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, 
sorbety. mrożone napoje owocowe, mrożone napoje gazo-
wane, napoje owocowe typu smoothie, napoje izotoniczne, 
napoje energetyczne, napoje serwatkowe, lemoniady, syro-
py do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania napo-
jów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów.

(210) 470209 (220) 2017 04 10
(731) KUC KRZYSZTOF FIRMA REKLAMOWA KUC, Kraków
(540) FRANOWO PARK

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biu-
rowego, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, analiza kosztów, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, reklama, wynajmowanie nośników reklamo-
wych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizowanie 
wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, 
pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyj-
nych, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, za-
rządzanie hotelami, 36 zarządzanie nieruchomościami, usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu 
detalicznego, administrowanie nieruchomościami, pośrednic-
two w zakresie majątku nieruchomego, dzierżawa majątku 
nieruchomego, dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie 
nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie 
powierzchni biurowej, doradztwo w zakresie zakupu, wy-
najmu oraz sprzedaży nieruchomości, organizowanie umów 
dzierżawy i najmu nieruchomości, pobieranie czynszów, po-
średnictwo w obrocie nieruchomościami, usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z centrami handlowymi, usługi 
developerskie w zakresie organizowania, finansowania oraz 
zarządzania przedsięwzięciami związanymi ze wznoszeniem 
nieruchomości, usługi finansowe, usługi finansowe związa-
ne z nieruchomościami, organizowanie inwestycji, tworzenie 
funduszy inwestycyjnych, inwestycje związane z nieruchomo-
ściami, inwestycje kapitałowe, finansowanie inwestycji, w tym 
inwestycji budowanych, finansowanie konsorcjalne nierucho-
mości, sponsorowanie finansowe, wyceny finansowe, zarzą-
dzanie finansami, doradztwo w zakresie finansów i inwestycji 
finansowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi w zakre-
sie gwarancji i zabezpieczeń finansowych, 37 usługi budowla-
ne w zakresie wznoszenia obiektów biurowych, mieszkalnych 
oraz handlowych, usługi napraw oraz konserwacji budynków 
biurowych, mieszkalnych oraz handlowych, nadzór budowa-
ny, doradztwo inżynieryjne w zakresie budownictwa, infor-
macja budowlana, instalowanie, konserwacja oraz naprawy 
maszyn i urządzeń biurowych, instalowanie i naprawa tele-
fonów, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, in-
stalowanie i naprawa wind, instalowanie i naprawy alarmów 
przeciwwłamaniowych, instalowanie oraz naprawa urządzeń 
klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji alarmowych 
przeciwpożarowych, instalowanie oraz naprawa instalacji 
hydraulicznych, elektrycznych oraz centralnego ogrzewa-
nia, usługi porządkowe, usługi sprzątania biur, mieszkań oraz 
obiektów handlowych.

(210) 470210 (220) 2017 04 10
(731) KUC KRZYSZTOF FIRMA REKLAMOWA KUC, Kraków
(540) TARGÓWEK PARK



49 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT25/2017

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.18
(510), (511) 35 wynajmowanie urządzeń i wyposażenia 
biurowego, badania w dziedzinie działalności gospodar-
czej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, analiza kosztów, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, reklama, wynajmowanie nośników 
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, or-
ganizowanie wystaw i pokazów w celach handlowych lub 
reklamowych, pośrednictwo w zakresie nabywania usług 
telekomunikacyjnych, usługi związane z przenoszeniem 
przedsiębiorstw, zarządzanie hotelami, 36 zarządzanie nie-
ruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami zwią-
zane z lokalami do handlu detalicznego, administrowanie 
nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie majątku nieru-
chomego, dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nie-
ruchomości, wynajmowanie nieruchomości, wynajmowanie 
mieszkań, wynajmowanie powierzchni biurowej, doradztwo 
w zakresie zakupu, wynajmu oraz sprzedaży nieruchomości, 
organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, 
pobieranie czynszów, pośrednictwo w obrocie nierucho-
mościami, usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z centrami handlowymi, usługi developerskie w zakresie 
organizowania, finansowania oraz zarządzania przedsięwzię-
ciami związanymi ze wznoszeniem nieruchomości, usługi 
finansowe, usługi finansowe związane z nieruchomościami, 
organizowanie inwestycji, tworzenie funduszy inwestycyj-
nych, inwestycje związane z nieruchomościami, inwestycje 
kapitałowe, finansowanie inwestycji, w tym inwestycji budo-
wanych, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, sponso-
rowanie finansowe, wyceny finansowe, zarządzanie finansa-
mi, doradztwo w zakresie finansów i inwestycji finansowych, 
pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi w zakresie gwarancji 
i zabezpieczeń finansowych, 37 usługi budowlane w zakresie 
wznoszenia obiektów biurowych, mieszkalnych oraz handlo-
wych, usługi napraw oraz konserwacji budynków biurowych, 
mieszkalnych oraz handlowych, nadzór budowany, doradz-
two inżynieryjne w zakresie budownictwa, informacja bu-
dowlana, instalowanie, konserwacja oraz naprawy maszyn 
i urządzeń biurowych, instalowanie i naprawa telefonów, 
instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowa-
nie i naprawa wind, instalowanie i naprawy alarmów prze-
ciwwłamaniowych, instalowanie oraz naprawa urządzeń 
klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji alarmowych 
przeciwpożarowych, instalowanie oraz naprawa instalacji 
hydraulicznych, elektrycznych oraz centralnego ogrzewania, 
usługi porządkowe, usługi sprzątania biur, mieszkań oraz 
obiektów handlowych.

(210) 470211 (220) 2017 04 10
(731) KUC KRZYSZTOF FIRMA REKLAMOWA KUC, Kraków
(540) JANKI PARK

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.18
(510), (511) 35 wynajmowanie urządzeń i wyposażenia 
biurowego, badania w dziedzinie działalności gospodar-
czej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, analiza kosztów, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, reklama, wynajmowanie nośników 
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, or-
ganizowanie wystaw i pokazów w celach handlowych lub 
reklamowych, pośrednictwo w zakresie nabywania usług 
telekomunikacyjnych, usługi związane z przenoszeniem 
przedsiębiorstw, zarządzanie hotelami, 36 zarządzanie nie-
ruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami zwią-
zane z lokalami do handlu detalicznego, administrowanie 
nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie majątku nieru-
chomego, dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nie-
ruchomości, wynajmowanie nieruchomości, wynajmowanie 
mieszkań, wynajmowanie powierzchni biurowej, doradztwo 
w zakresie zakupu, wynajmu oraz sprzedaży nieruchomości, 
organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, 
pobieranie czynszów, pośrednictwo w obrocie nierucho-
mościami, usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z centrami handlowymi, usługi developerskie w zakresie 
organizowania, finansowania oraz zarządzania przedsięwzię-
ciami związanymi ze wznoszeniem nieruchomości, usługi 
finansowe, usługi finansowe związane z nieruchomościami, 
organizowanie inwestycji, tworzenie funduszy inwestycyj-
nych, inwestycje związane z nieruchomościami, inwestycje 
kapitałowe, finansowanie inwestycji, w tym inwestycji budo-
wanych, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, sponso-
rowanie finansowe, wyceny finansowe, zarządzanie finansa-
mi, doradztwo w zakresie finansów i inwestycji finansowych, 
pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi w zakresie gwarancji 
i zabezpieczeń finansowych, 37 usługi budowlane w zakresie 
wznoszenia obiektów biurowych, mieszkalnych oraz handlo-
wych, usługi napraw oraz konserwacji budynków biurowych, 
mieszkalnych oraz handlowych, nadzór budowany, doradz-
two inżynieryjne w zakresie budownictwa, informacja bu-
dowlana, instalowanie, konserwacja oraz naprawy maszyn 
i urządzeń biurowych, instalowanie i naprawa telefonów, 
instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowa-
nie i naprawa wind, instalowanie i naprawy alarmów prze-
ciwwłamaniowych, instalowanie oraz naprawa urządzeń 
klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji alarmowych 
przeciwpożarowych, instalowanie oraz naprawa instalacji 
hydraulicznych, elektrycznych oraz centralnego ogrzewa-
nia, usługi porządkowe, usługi sprzątania biur, mieszkań oraz 
obiektów handlowych.

(210) 470212 (220) 2017 04 10
(731) STOPKLATKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) STOPKLATKA tv

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aparaty i przyrządy kinematograficzne, 
aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania obrazu 
i dźwięku, telewizory, radia, komputery i sprzęt kompu-
terowy, dekodery, urządzenia do kodowania, wzmacnia-
cze, sprzęt  hi-fi, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, gry 
komputerowe i telewizyjne, kasety, płyty  CD, płyty DVD, 
35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod 
słownych, dźwiękowych, audiowizualnych, telewizyjnych, 
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multimedialnych i internetowych, usługi administrowania 
wszelkimi urządzeniami i środkami transmisji sygnału te-
lewizyjnego polegające na zarządzaniu urządzeniami słu-
żącymi do gromadzenia, przetwarzania, transmisji i two-
rzenia sygnału telewizyjnego, usługi zarządzania, usługa 
obsługi menedżerskiej polegająca na administrowaniu 
i zarządzaniu produkcją telewizyjną i filmową, usługi mar-
ketingowe, usługi w zakresie produkcji audycji i filmów re-
klamowych, usługi w zakresie badania opinii rynku, usługi 
prowadzenia centrum informacyjnego polegające na gro-
madzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji doty-
czących towarów, usługi wydarzeń, organizacja wystaw, 
targów i konkursów w celach reklamowych i handlowych, 
pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży, zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich towarów z branży mediów 
i rozrywki, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej oraz to-
warów takich jak: gadżety reklamowe, aparaty i przyrządy 
kinematograficzne, aparaty do rejestracji, przekazu i od-
twarzania obrazu i dźwięku, telewizory, radia, komputery 
i sprzęt komputerowy, dekodery, urządzenia do kodowa-
nia, wzmacniacze, sprzęt hi-fi , nagrania dźwiękowe i au-
diowizualne, gry komputerowe i telewizyjne, kasety, płyty 
CD, płyty DVD, papier, karton i wyroby z tych materiałów 
nie ujęte w innych klasach, druki akcydensowe, kalenda-
rze, foldery, prospekty afisze, plakaty, fotografie, nalepki, 
publikacje drukowane, czasopisma, książki, broszury, ma-
teriały piśmienne, papeterie, torby do pakowania z papieru 
i tworzyw sztucznych, papierowe materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, odzież, odzież sportowa, obuwie, nakry-
cia głowy, zabawki, gry planszowe i automatyczne, sprzęt 
sportowy, ozdoby na choinkę, lalki, artykuły spożywcze, 
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać te towary oraz 
zapoznawać się z opisem tych usług oraz kupować te to-
wary i zamawiać te usługi w sklepie, z katalogu, na stronie 
internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, 
za  pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystu-
jąc zamówienie korespondencyjne, używając środków 
telekomunikacji, 38 usługi produkcji i rozpowszechniania 
programów telewizyjnych, reportaży, filmów  dokumen-
talnych i fabularnych, programów informacyjnych, usługi: 
emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku 
i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania 
systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału 
cyfrowego, rozpowszechniania programów i informa-
cji za pośrednictwem sieci informatycznych - Internetu, 
sieci teleinformatycznych i przekazu satelitarnego, najem 
i wypożyczanie dekoderów i odbiorników programów 
zakodowanych i zaszyfrowanych, agencje informacyjne 
i prasowe, 41 usługi w zakresie organizowania i prowadze-
nia imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, 
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, 
rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, pokazów z wy-
korzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych 
oraz technik audiowizualnych, organizowanie i prowadze-
nie szkoleń, konferencji, kongresów i sympozjów, wystaw 
i targów w celach kulturalnych i edukacyjnych, wydawa-
nie publikacji multimedialnych i internetowych, usługi 
wydawnicze, 42 opracowywanie i wdrażanie programów 
komputerowych, wykonywanie opinii i badań w dziedzi-
nie środków komunikacji publicznej, multimedialnej, pro-
gnozy pogody.

(210) 470217 (220) 2017 04 10
(731) MEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Konotopa

(540) JAMES BRADLEY

(531) 27.05.01
(510), (511) 24 bielizna kąpielowa z wyjątkiem odzieży, ma-
teriały tekstylne, tkaniny, 25 bielizna, odzież, odzież sporto-
wa, ubrania.

(210) 470233 (220) 2017 04 10
(731) KUC KRZYSZTOF FIRMA REKLAMOWA KUC, Kraków
(540) RAWA PARK

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.18
(510), (511) 35 wynajmowanie urządzeń i wyposażenia 
biurowego, badania w dziedzinie działalności gospodar-
czej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, analiza kosztów, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, reklama, wynajmowanie nośników 
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, or-
ganizowanie wystaw i pokazów w celach handlowych lub 
reklamowych, pośrednictwo w zakresie nabywania usług 
telekomunikacyjnych, usługi związane z przenoszeniem 
przedsiębiorstw, zarządzanie hotelami, 36 zarządzanie nie-
ruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami zwią-
zane z lokalami do handlu detalicznego, administrowanie 
nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie majątku nieru-
chomego, dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nie-
ruchomości, wynajmowanie nieruchomości, wynajmowanie 
mieszkań, wynajmowanie powierzchni biurowej, doradztwo 
w zakresie zakupu, wynajmu oraz sprzedaży nieruchomości, 
organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, 
pobieranie czynszów, pośrednictwo w obrocie nierucho-
mościami, usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z centrami handlowymi, usługi developerskie w zakresie 
organizowania, finansowania oraz zarządzania przedsięwzię-
ciami związanymi ze wznoszeniem nieruchomości, usługi 
finansowe, usługi finansowe związane z nieruchomościami, 
organizowanie inwestycji, tworzenie funduszy inwestycyj-
nych, inwestycje związane z nieruchomościami, inwestycje 
kapitałowe, finansowanie inwestycji, w tym inwestycji budo-
wanych, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, sponso-
rowanie finansowe, wyceny finansowe, zarządzanie finansa-
mi, doradztwo w zakresie finansów i inwestycji finansowych, 
pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi w zakresie gwarancji 
i zabezpieczeń finansowych, 37 usługi budowlane w zakresie 
wznoszenia obiektów biurowych, mieszkalnych oraz handlo-
wych, usługi napraw oraz konserwacji budynków biurowych, 
mieszkalnych oraz handlowych, nadzór budowany, doradz-
two inżynieryjne w zakresie budownictwa, informacja bu-
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dowlana, instalowanie, konserwacja oraz naprawy maszyn 
i urządzeń biurowych, instalowanie i naprawa telefonów, 
instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowa-
nie i naprawa wind, instalowanie i naprawy alarmów prze-
ciwwłamaniowych, instalowanie oraz naprawa urządzeń 
klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji alarmowych 
przeciwpożarowych, instalowanie oraz naprawa instalacji 
hydraulicznych, elektrycznych oraz centralnego ogrzewa-
nia, usługi porządkowe, usługi sprzątania biur, mieszkań oraz 
obiektów handlowych.

(210) 470244 (220) 2017 04 10
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Pregna VOMI
(510), (511) 5 suplementy diety, żywność do celów medycz-
nych, żywność dietetyczna do celów medycznych, preparaty 
farmaceutyczne, preparaty do celów medycznych, globulki, 
kapsułki, kompresy, maści, płyny, kremy, żele do celów me-
dycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrun-
kowe, kosmetyki do celów medycznych, środki i preparaty 
higieniczne, testy do diagnostyki, preparaty diagnostyczne 
do celów medycznych.

(210) 470247 (220) 2017 04 10
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Pregna START
(510), (511) 5 suplementy diety, żywność do celów medycz-
nych, żywność dietetyczna do celów medycznych, preparaty 
farmaceutyczne, preparaty do celów medycznych, globulki, 
kapsułki, kompresy, maści, płyny, kremy, żele do celów me-
dycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrun-
kowe, kosmetyki do celów medycznych, środki i preparaty 
higieniczne, testy do diagnostyki, preparaty diagnostyczne 
do celów medycznych.

(210) 470260 (220) 2017 04 10
(731) SZULC MICHAŁ, Szczawnica
(540) PIENIŃSKIE JASNE Piwo Pienińskie

(531) 25.01.15, 03.13.01, 05.05.20, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwa rzemieślnicze.

(210) 470301 (220) 2017 04 10
(731) MAZASKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełm
(540) inijob

(531) 27.05.01, 26.13.25, 26.11.02, 29.01.14
(510), (511) 35 administrowanie działalności handlowej, 
analizy rynkowe, badania opinii publicznej, badania rynku, 
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospo-

darczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania persone-
lem, edycja tekstów, ekonomiczne prognozy, gromadzenia 
i wyszukiwania informacji o firmach, obróbka tekstów, or-
ganizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
pośrednictwo pracy, powielanie dokumentów, pozyskiwa-
nie danych do komputerowej bazy danych, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, przedstawicielstwa i kon-
sultingu na rzecz krajowych i zagranicznych podmiotów 
gospodarczych, przygotowywanie zeznań podatkowych, 
publikowanie tekstów reklamowych, publikowanie tekstów 
sponsorowanych, reklama za pośrednictwem sieci kompu-
terowej, reklamy korespondencyjne, rekrutacja personelu, 
rozpowszechnianie i uaktualnianie materiałów reklamo-
wych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sortowa-
nie danych w bazach komputerowych, systematyzacja da-
nych komputerowej bazy danych, tworzenie reklamowych 
i sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiałów rekla-
mowych, usługi porównywania cen, usługi przeglądu prasy, 
wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie 
reklamowej powierzchni, wyszukiwanie w komputerowych 
bazach danych, zarządzanie w działalności handlowej, zarzą-
dzanie zbiorami informatycznymi, zestawienia statystyczne.

(210) 470304 (220) 2017 04 10
(731) SFINKS SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno
(540) Chłopska Spiżarnia

(531) 27.05.01, 03.07.03, 29.01.01
(510), (511) 21 artykuły gospodarstwa domowego, 24 bieli-
zna pościelowa i koce, bielizna stołowa i kuchenne artykuły 
tekstylne, bielizna stołowa i pościelowa, pokrowce i narzu-
ty na meble, tekstylne artykuły kąpielowe, tkaniny, wyroby 
tekstylne do wieszania na ścianach, wyroby tekstylne i sub-
stytuty wyrobów tekstylnych, zasłony, 29 dżemy, dziczyzna, 
ekstra oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, drób, dipy, de-
sery mleczne, desery owocowe, buliony [gotowe], potrawy 
rybne, potrawy mięsne gotowane, jaja ptasie i produkty z jaj, 
gotowe posiłki zawierające [głównie] jajka, sałatki warzywne, 
sałatki gotowe, sałatki owocowe, pokrojone sałatki warzyw-
ne, sałatki z roślin strączkowych, sałatki podawane na przy-
stawkę, sałatki na bazie ziemniaków, warzywa mrożone, 
warzywa przetworzone, warzywa preparowane, warzywa 
konserwowane, konserwowane warzywa, warzywa mary-
nowane, warzywa liofilizowane, warzywa w słoikach, capo-
nata [duszone warzywa], warzywa konserwowane [w oleju], 
warzywa w plasterkach, konserwowe, pasty warzywne, wa-
rzywne pasty do smarowania, proszki warzywne, chipsy wa-
rzywne, burgery warzywne, mieszanki warzywne, galaretki, 
dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, gotowe dania 
warzywne, ekstrakty warzywne do gotowania, ekstrakty wa-
rzywne do gotowania [soki], zupy, zupy błyskawiczne, zupy 
bisque, zupy w puszkach, błyskawiczne zupy miso, zupy 
w proszku, składniki do sporządzania zup, pasztet z wątrób-
ki, pasztet z gęsich wątróbek, pasztet warzywny, pasty spo-
żywcze wytworzone z mięsa, pasty mięsne (w tym pasztety, 
smalec), pasty z wątróbki, opiekane kotleciki z pasty rybnej 
w kształcie rurek [chikuwa], gotowane na parze lub opieka-
ne kotleciki z pasty rybnej [kamaboko], pasty rybne, pasty 
z owoców morza, pasty z ryb wędzonych, pasty mleczne 
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do smarowania, pasty do smarowania na bazie mleka z niską 
zawartością tłuszczu, pasty do kromek zawierające tłuszcz, 
pasty z trufli, pasty do smarowania składające się z orze-
chów laskowych, pasty przyrządzone z orzechów, pasty 
na bazie orzechów, pasty do smarowania na bazie warzyw, 
pasty na bazie czosnku do smarowania, tapenady (pasty 
z oliwek, kaparów i oliwy), pasty do smarowania składające 
się głównie z owoców, pasty do zup, ryby, ryby solone, ryby 
przetworzone, ryby mrożone, ryby wędzone, ryby suszone, 
ryby marynowane, ryby konserwowane, mrożone gotowa-
ne ryby, ryby w puszkach, ryby w oliwie z oliwek, produkty 
z przetworzonej ryby do spożycia dla ludzi, owoce morza 
[nieżywe], konserwowe owoce morza, przetworzone owoce 
morza, przystawki mrożone składające się głównie z owoców 
morza, gotowe posiłki składające się głównie z owoców mo-
rza, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie 
z owoców morza, przystawki gotowe do spożycia, składające 
się przede wszystkim z owoców morza, mrożone pakowane 
przystawki składające się głównie z owoców morza, ciasto 
z krabem, zagęszczone sosy pomidorowe, fasola pieczona 
w sosie pomidorowym, przyprawy smakowe (pikle), surówka 
z szatkowanej białej kapusty, marchwi i majonezu (coleslaw), 
owoce morza konserwowane, suszone owoce morza, pro-
dukty z owoców morza, galaretki z owoców morza, pasta 
z owoców morza, ekstrakty z owoców morza, pasty rybne 
i z owoców morza, 30 pasty warzywne [sosy], przeciery wa-
rzywne [sosy], papki warzywne (sosy – żywność), zagęszcza-
cze warzywne, koncentraty warzywne stosowane jako przy-
prawy, pasztet w cieście (pâté en croûte), pasty curry, pasty 
spożywcze z curry, pasty czekoladowe do chleba, pikantne 
sosy, czatnej i pasty, pasty do smarowania na bazie majone-
zu, pasty czekoladowe [do smarowania], pasty na bazie cze-
kolady, pastylki cukiernicze do pieczenia, pasty czekoladowe 
do smarowania zawierające orzechy, pasty z czekolady i orze-
chów do smarowania kanapek, batoniki ze słodkiej pasty z fa-
soli w postaci galaretki [yohkan], pasty czekoladowe, pastylki 
nielecznicze, pastylki [wyroby cukiernicze], pastylki [nieme-
dyczne wyroby cukiernicze], piankowe pastylki na bazie cu-
kru, nielecznicze pastylki odświeżające do ust, pastylki [inne 
niż do celów medycznych], nielecznicze wyroby cukiernicze 
w postaci pastylek, pastylki miętowe [wyroby cukiernicze], 
inne niż do celów leczniczych, kanapki z filetem z ryby, goto-
wy lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mię-
sa, ryby lub warzyw, grube paluszki chlebowe, koncentraty 
do chleba, mieszanki do chleba, paluszki chlebowe, pudding 
z chleba, przekąski składające się głównie z chleba, świeży 
chleb, ciasto na chleb, chleb, zakwas chlebowy, mieszanki 
do chleba razowego, mieszanki do przyrządzania chleba, 
bułki, ciasto z przyprawionymi owocami, ciasto na bazie 
jaj, ciasto kruche z szynką, ciasto makaronowe nadziewane, 
ciasto na biszkopty, lukrowane ciasto, ciasto migdałowe, kru-
che ciasto, ciasto francuskie, ciasto śliwkowe, ciasto kruche, 
ciasto śniadaniowe, ciasto o przedłużonej trwałości, ciasto 
na słodkie wypieki, nieupieczone ciasto bez nadzienia, cien-
kie ciasto bazowe do tart, ciasto do pieczenia ciastek, ciasto 
do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego 
przygotowywania, mąka na ciasto, przekąski składające się 
z produktów zbożowych, przekąski zbożowe o smaku sera, 
krakersy z preparatów zbożowych, chipsy zbożowe, chrupki 
zbożowe, batony zbożowe i energetyczne, gotowe produkty 
spożywcze w postaci sosów, spaghetti w sosie pomidoro-
wym w puszce, sosy, przyprawy, mieszanki przypraw, lody, 
krem budyniowy w proszku, budyń ryżowy, budynie dese-
rowe, nadzienie na bazie kremu budyniowego do tortów 
i ciast, majonez z piklami, pasy do smarowania na bazie 
majonezu i keczupu, majonez, wyroby cukiernicze, 43 ofe-
rowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, ofe-

rowanie żywności i napojów dla gości, organizowanie i udo-
stępnianie zakwaterowania tymczasowego, organizowanie 
posiłków w hotelach, organizowanie bankietów, organizacja 
przyjęć weselnych [żywność i napoje], restauracje z grillem, 
restauracje serwujące delikatesy, restauracje samoobsługo-
we, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje dla tu-
rystów, puby, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie 
posiłków i napojów, serwowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i barach, świadczenie usług kateringowych obej-
mujących żywność i napoje w obiektach wystawienniczych, 
świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność 
i napoje w obiektach na zjazdy, usługi cateringu zewnętrz-
nego, usługi kateringowe dla centrów konferencyjnych, 
usługi kateringowe dla firm, usługi kateringowe dla szkół, 
usługi kateringowe dla szpitali, usługi kateringowe obwoźne, 
usługi mobilnych restauracji, usługi restauracji hotelowych, 
usługi restauracyjne, usługi snack-barów, usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej 
i zastawy stołowej, wypożyczanie przyborów kuchennych, 
wypożyczanie szklanych naczyń, wypożyczanie sztućców, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem (catering), hotele, hostele 
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, ofe-
rowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, ofe-
rowanie żywności i napojów w bistrach.

(210) 470353 (220) 2017 04 11
(731) CYRUL-KARPIŃSKA MAŁGORZATA, Warszawa
(540) MCK LEGAL

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.07
(510), (511) 45 usługi prawne.

(210) 470396 (220) 2017 04 12
(731) URBAN TOMASZ SCORPION EYEWEAR, Ząbki
(540) SeeMe
(510), (511) 9 przyrządy i urządzenia optyczne, okulary, oku-
lary ochronne, okulary przeciwsłoneczne, szkła do okularów 
optyczne i przeciwsłoneczne, soczewki optyczne, akcesoria 
do okularów, oprawki do okularów, futerały do okularów, 
etui na okulary, łańcuszki do okularów, sznurki do okularów, 
przyrządy i urządzenia optyczne dla celów badawczych i po-
znawczych, urządzenia i przyrządy do astronomii, teleskopy, 
lunety, lunety celownicze do broni palnej, mikroskopy, szkła 
powiększające, lasery, filtry optyczne, obiektywy optyczne, 
futerały na urządzenia optyczne, soczewki optyczne, so-
czewki antyrefleksyjne.

(210) 470397 (220) 2017 04 12
(731) URBAN TOMASZ SCORPION EYEWEAR, Ząbki
(540) sceyewear
(510), (511) 35 sprzedaż artykułów medycznych o przezna-
czeniu okulistycznym szkieł i oprawek do okularów, socze-
wek kontaktowych, płynów do soczewek kontaktowych oraz 
sprzętu do diagnozy medycznej w okulistyce dla gabinetów 
okulistycznych i zakładów optycznych, poprzez zgrupowanie 
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na rzecz osób trzecich tych towarów pozwalające nabywcy 
wygodnie oglądać i kupować w hurtowni i w sklepie także 
za pośrednictwem sieci teleinformatycznej, Internetu, usłu-
gi sprzedaży hurtowej i detalicznej odzieży, obuwia, nakryć 
głowy, galanterii skórzanej, dodatków do odzieży, biżuterii, 
sprzętu optycznego, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
za pośrednictwem internetu odzieży, obuwia, nakryć głowy, 
galanterii skórzanej, dodatków do odzieży, biżuterii, sprzętu 
optycznego, usługi informacji handlowej dotyczącej odzieży, 
obuwia, nakryć głowy, galanterii skórzanej, dodatków do odzie-
ży, biżuterii, sprzętu optycznego, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, ba-
dania rynku, badanie opinii publicznej, usługi w zakresie mar-
ketingu i prezentacji, pokazy towarów i prezentowanie usług 
w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży, 
publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatyczny-
mi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla kompu-
terowych baz danych, sortowanie danych w bazach danych, 
komputerowe zarządzanie plikami.

(210) 470398 (220) 2017 04 12
(731) URBAN TOMASZ SCORPION EYEWEAR, Ząbki
(540) tonnydesign
(510), (511) 35 sprzedaż artykułów medycznych o przezna-
czeniu okulistycznym szkieł i oprawek do okularów, socze-
wek kontaktowych, płynów do soczewek kontaktowych oraz 
sprzętu do diagnozy medycznej w okulistyce dla gabinetów 
okulistycznych i zakładów optycznych, poprzez zgrupowa-
nie na rzecz osób trzecich tych towarów pozwalające na-
bywcy wygodnie oglądać i kupować w hurtowni i w sklepie 
także za pośrednictwem sieci teleinformatycznej, Internetu, 
usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej odzieży, obuwia, 
nakryć głowy, galanterii skórzanej, dodatków do odzieży, 
biżuterii, sprzętu optycznego, usługi sprzedaży hurtowej 
i detalicznej za pośrednictwem Internetu odzieży, obuwia, 
nakryć głowy, galanterii skórzanej, dodatków do odzieży, 
biżuterii, sprzętu optycznego, usługi informacji handlowej 
dotyczącej odzieży, obuwia, nakryć głowy, galanterii skó-
rzanej, dodatków do odzieży, biżuterii, sprzętu optycznego, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publiko-
wanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
i materiałów reklamowych, badania rynku, badanie opinii 
publicznej, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, po-
kazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych 
i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów 
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz 
systematyzowanie danych dla komputerowych baz danych, 
sortowanie danych w bazach danych, komputerowe zarzą-
dzanie plikami.

(210) 470406 (220) 2017 04 12
(731) Kyncl Aleš, Chrudim, CZ
(540) Kleszczak
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i wetery-
naryjne, 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, ma-
teriały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środ-
ki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, 
herbicydy.

(210) 470414 (220) 2017 04 12
(731) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka
(540) Marimigran
(510), (511) 5 preparaty do leczenia migreny, środki na ból 
głowy, sztyfty na ból głowy, balsamy przeciwbólowe, leki 
ziołowe, preparaty farmaceutyczne, preparaty i substancje 
lecznicze, preparaty witaminowe, tabletki witaminowe, wy-
ciągi z roślin leczniczych, preparaty ziołowe do celów me-
dycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, 
nalewki do celów medycznych, olejki lecznicze.

(210) 470418 (220) 2017 04 12
(731) NAVIEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) P FindPark by naviexpert

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18, 01.15.15
(510), (511) 9 urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lo-
kalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, oprogra-
mowanie ładowalne oraz stałe, komputerowe bazy danych, 
komputerowe mapy cyfrowe, utrwalone na nośnikach infor-
macje i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowi-
zualne, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia 
do wymiany danych, urządzenia do łączności bezprzewodo-
wej, elektroniczne automaty do wydawania biletów parkin-
gowych, mechanizmy na monety do bram na parkingach 
samochodowych, 35 usługi reklamowe, marketingowe i pro-
mocyjne, badania rynku i badania marketingowe, analizy 
i raporty statystyczne, pozyskiwanie i systematyzacja danych 
związanych z działalnością gospodarczą, zbieranie i prze-
twarzanie danych do celów administracyjnych, pozyskiwa-
nie informacji do komputerowych baz danych, aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 
aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, usługi 
doradcze w zakresie franchisingu, zarządzanie przedsiębior-
stwami franchisingowymi, usługi sprzedaży towarów: urzą-
dzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do na-
mierzania celu i kartograficzne, oprogramowanie ładowalne 
oraz stałe, komputerowe bazy danych, komputerowe mapy 
cyfrowe, utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządze-
nia technologii informacyjnej i audiowizualne, urządzenia 
do komunikacji wewnętrznej, urządzenia łączności bezprze-
wodowej, elektroniczne automaty do wydawania biletów 
parkingowych, mechanizmy na monety do bram na par-
kingach samochodowych, akcesoria komputerowe oraz 
do elektroniki użytkowej, magnetyczne, cyfrowe i optyczne 
nośniki oraz czytniki danych, programy cyfrowe, książki elek-
troniczne, usługi lokalizacji miejsc parkingowych w oparciu 
o bazy danych, 38 przesyłanie informacji, przesyłanie infor-
macji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, zapew-
nianie dostępu do baz danych, transmisja plików cyfrowych, 
udostępnianie forów internetowych, usługi elektronicznej 
wymiany danych, udostępnianie urządzeń łącznościowych 
do wymiany danych elektronicznych, 39 parkowanie i prze-
chowywanie pojazdów, udzielanie informacji dotyczących 
usług parkowania pojazdów, usługi nawigacji transportowej, 
usługi lokalizacyjne, usługi transportowe, usługi parkingowe, 
usługi organizowania podróży, usługi doradcze i informacyj-
ne w zakresie transportu, podróży i nawigacji, parkowania, 
prowadzenie parkingów, udostępnianie miejsc parkingo-
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wych, udostępnianie parkingów i usługi związane z parkowa-
niem samochodów, usługi rezerwacji miejsc parkingowych, 
42 analizy systemów komputerowych, badania naukowe, 
techniczne, sporządzanie raportów naukowo-technicznych, 
usługi pisania oprogramowania komputerowego, doradz-
two w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu i oprogra-
mowania komputerowego, dostarczanie/opracowywanie 
wyszukiwarek internetowych, oprogramowanie jako usłu-
ga – SaaS, projektowanie, powielanie, instalacja, aktualiza-
cja, konserwacja, wypożyczanie oraz doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, doradztwo, informacje 
i konsultacje w zakresie technologii informacyjnych.

(210) 470422 (220) 2017 04 12
(731) ROS - Retail Outlet Shopping GmbH, Parndorf, AT
(540) do designer outlet Gdańsk

(531) 26.04.16, 26.04.18, 29.01.12, 24.17.05, 24.17.07
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności 
gospodarczej, doradztwo organizacyjne odnośnie do opty-
malizacji organizacji i zarządzania w zakresie centrów han-
dlowych i sklepów handlu detalicznego, administrowanie 
działalnością gospodarczą, prace biurowe, administrowanie 
działalnością gospodarczą w zakresie sklepów, centrów han-
dlowych i pasaży handlowych, usługi centrum handlowego, 
mianowicie zarządzanie centrum handlowym i marketing, 
organizowanie i koordynacja codziennych procesów i usługi 
pomocy w centrum handlowym, mianowicie organizowa-
nie i organizacja imprez reklamowych, planowanie (pomoc) 
przy zarządzaniu działalnością gospodarczą sklepów handlu 
detalicznego i centrów handlowych i kompleksów handlo-
wych, sporządzanie analiz rynkowych dla handlu detaliczne-
go, usługi doradztwa biznesowego w dziedzinie sprzedaży 
detalicznej i dystrybucji produktów, publikowanie tekstów 
reklamowych, pomoc (planowanie) i doradztwo w kwe-
stiach zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie sklepów 
handlu detalicznego i przedsiębiorstw handlowych, cen-
trów i kompleksów handlowych, usługi badawcze i fideliza-
cji klienta poprzez reklamę drogą pocztową (mailing), usługi 
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 
organizacja, przeprowadzanie i nadzorowanie sprzedaży 
i programów wspierających sprzedaż, mianowicie plano-
wanie i przeprowadzanie działań reklamowych, organizacja 
i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizowanie 
pokazów mody do celów reklamowych i do celów promo-
cji sprzedaży, publikacja wyrobów drukarni (także w postaci 
elektronicznej) do celów reklamowych, reklamy radiowe, de-
koracja wystaw sklepowych, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, redagowanie tekstów reklamowych, promocja 
punktów sklepowych, centrów i pasaży handlowych, wynaj-
mowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów 
reklamowych, reklama korespondencyjna, kolportaż próbek, 
bezpośrednia reklama pocztowa, dystrybucja materiałów 
reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień, zarządza-
nie działalnością gospodarczą punktów sprzedaży i centrów 

handlowych, prezentacja towarów i usług, pokazy towarów 
do celów promocyjnych, pośrednictwo i realizacja transakcji 
handlowych, także w ramach handlu elektronicznego, orga-
nizowanie kontaktów handlowych i biznesowych, również 
za pośrednictwem Internetu, promocja sprzedaży, promocja 
sprzedaży towarów w sklepach, centrach handlowych i pa-
sażach handlowych, usługi handlu detalicznego w zakresie 
odzieży, obuwia i akcesoriów mody, usługi handlu deta-
licznego w zakresie tekstyliów domowych, łazienkowych 
i pościelowych i bielizny pościelowej, usługi handlu deta-
licznego w zakresie toreb, torebek, portmonetek i odzieży 
skórzanej oraz rękawiczek skórzanych, usługi handlu deta-
licznego w zakresie biżuterii, sztucznej biżuterii i zegarków, 
usługi handlu detalicznego w zakresie artykułów sporto-
wych i artykułów dla sportowców, usługi handlu detalicz-
nego w zakresie produktów drogeryjnych i perfumeryjnych, 
usługi handlu detalicznego w zakresie mebli, oświetlenia 
i przedmiotów wyposażenia wnętrz, usługi handlu detalicz-
nego w zakresie przyborów kuchennych i wyrobów porce-
lanowych, wyrobów szklanych, sztućców, garnków i patelni, 
usługi handlu detalicznego w zakresie okularów, okularów 
przeciwsłonecznych i wyrobów optycznych, usługi handlu 
detalicznego w zakresie odzieży dla niemowląt i dzieci, zaba-
wek dla niemowląt, małych dzieci i dzieci, wózków dla dzieci 
i wózków sportowych, krzeseł wysokich dla dzieci, siedzeń 
dla dzieci, fotelików bezpieczeństwa dla niemowląt i dzie-
ci do samochodów, artykułów higienicznych dla niemow-
ląt i małych dzieci, żywności dla niemowląt i małych dzieci 
i urządzeń do monitorowania niemowląt, usługi handlu de-
talicznego w zakresie towarów kempingowych i do użytku 
na świeżym powietrzu, usługi zestawiania ofert sprzedażo-
wych i handlowych dla klientów, 36 majątek nieruchomy, 
wynajem, podnajem i dzierżawa nieruchomości, wynajmo-
wanie i dzierżawa lokali handlowych i sklepów, rozwijanie 
finansowe projektów w zakresie nieruchomości, usługi pod-
miotów odpowiedzialnych za budowę poprzez przygotowa-
nie budowy pod względem finansowym, administrowanie 
domami czynszowymi, agencje nieruchomości, zarządzanie 
nieruchomością, inwestycje kapitałowe, zarządzanie finansa-
mi, emisja bonów wartościowych, emisja bonów upominko-
wych i zakupowych, 41 usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe 
i kulturalne, planowanie, organizowanie i prowadzenie im-
prez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych, wystawianie 
spektakli na żywo, organizowanie balów, loterii, konkursów 
piękności, przedstawień rozrywkowych i konkursów.

(210) 470423 (220) 2017 04 12
(731) BRZESKI JULIUSZ J B PARTNER , Łódź
(540) JBP

(531) 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 9 elektroniczne urządzenia, przyrządy oraz 
akcesoria wykorzystywane do działalności szpiegowskiej 
(wywiadowczej), detektywistycznej, wojskowej lub w in-
nej działalności, grze czy zabawie śledczej, kamery, kamery 
na podczerwień, mikrokamery, kamery bezpieczeństwa, 
kamery wideo do nadzoru, kamery wideo przystosowa-
ne do celów monitoringowych, kamery z opcją podglądu 
do wielu klatek, kamery cofania do pojazdów, taśmy do re-
jestracji dźwięku, urządzenia do rejestrowania dźwięku, 
urządzenia systemu GPS, dyktafony, podsłuchy, podsłuchy 
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telefonu komórkowego GSM, pluskwy podsłuchowe, zesta-
wy podsłuchowe, wykrywacze podsłuchów, wykrywacze 
kamer, rejestratory, zagłuszacze, mikrosłuchawki, mikrofo-
ny, noktowizory, karty pamięciowe, systemy i urządzenia 
do monitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii 
GPS, alarmy, czujniki, czujnik ruchu, czujniki ultradźwięko-
we, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania, napędy 
elektryczne do bram, fotokomórki, elektryczne siłowniki 
linowe, sygnalizacyjne lampy, syreny, urządzenia nawigacyj-
ne GPS, zamki centralne do pojazdów silnikowych, 35 usługi 
prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz usługi w zakresie 
gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wy-
korzystaniem telekomunikacji następujących towarów: 
elektroniczne urządzenia, przyrządy oraz akcesoria wyko-
rzystywane do działalności szpiegowskiej (wywiadowczej), 
detektywistycznej, wojskowej lub w innej działalności, grze 
czy zabawie śledczej, kamery, kamery na podczerwień, mi-
krokamery, kamery bezpieczeństwa, kamery wideo do nad-
zoru, kamery wideo przystosowane do celów monitorin-
gowych, kamery z opcją podglądu do wielu klatek, kamery 
cofania do pojazdów, taśmy do rejestracji dźwięku, urządze-
nia do rejestrowania dźwięku, urządzenia systemu GPS, dyk-
tafony, podsłuchy, podsłuchy telefonu komórkowego GSM, 
pluskwy podsłuchowe, zestawy podsłuchowe, wykrywacze 
podsłuchów, wykrywacze kamer, rejestratory, zagłuszacze, 
mikrosłuchawki, mikrofony, noktowizory, karty pamięciowe, 
systemy i urządzenia do monitorowania pojazdów z wyko-
rzystaniem technologii GPS, alarmy, czujniki, czujnik ruchu, 
czujniki ultradźwiękowe, instalacje elektryczne do zdalne-
go sterowania, napędy elektryczne do bram, fotokomórki, 
elektryczne siłowniki linowe, sygnalizacyjne lampy, syreny, 
urządzenia nawigacyjne GPS, zamki centralne do pojazdów 
silnikowych.

(210) 470426 (220) 2017 04 12
(731) ROS - Retail Outlet Shopping GmbH, Parndorf, AT
(540) do designer outlet Sosnowiec

(531) 24.17.05, 24.17.07, 29.01.12, 26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodar-
czej, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospo-
darczej, doradztwo organizacyjne odnośnie do optymalizacji 
organizacji i zarządzania w zakresie centrów handlowych i skle-
pów handlu detalicznego, administrowanie działalnością go-
spodarczą, prace biurowe, administrowanie działalnością go-
spodarczą w zakresie sklepów, centrów handlowych i pasaży 
handlowych, usługi centrum handlowego, mianowicie zarzą-
dzanie centrum handlowym i marketing, organizowanie i ko-
ordynacja codziennych procesów i usługi pomocy w centrum 
handlowym, mianowicie organizowanie i organizacja imprez 
reklamowych, planowanie (pomoc) przy zarządzaniu działal-
nością gospodarczą sklepów handlu detalicznego i centrów 
handlowych i kompleksów handlowych, sporządzanie analiz 
rynkowych dla handlu detalicznego, usługi doradztwa bizneso-

wego w dziedzinie sprzedaży detalicznej i dystrybucji produk-
tów, publikowanie tekstów reklamowych, pomoc (planowanie) 
i doradztwo w kwestiach zarządzania przedsiębiorstwem w za-
kresie sklepów handlu detalicznego i przedsiębiorstw handlo-
wych, centrów i kompleksów handlowych, usługi badawcze 
i fidelizacji klienta poprzez reklamę drogą pocztową (mailing), 
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamo-
wych, organizacja, przeprowadzanie i nadzorowanie sprzedaży 
i programów wspierających sprzedaż, mianowicie planowanie 
i przeprowadzanie działań reklamowych, organizacja i prze-
prowadzanie imprez reklamowych, organizowanie pokazów 
mody do celów reklamowych i do celów promocji sprzedaży, 
publikacja wyrobów drukami (także w postaci elektronicznej) 
do celów reklamowych, reklamy radiowe, dekoracja wystaw 
sklepowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
redagowanie tekstów reklamowych, promocja punktów skle-
powych, centrów i pasaży handlowych, wynajmowanie prze-
strzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, 
reklama korespondencyjna, kolportaż próbek, bezpośrednia re-
klama pocztowa, dystrybucja materiałów reklamowych, zarzą-
dzanie w zakresie zamówień, zarządzanie działalnością gospo-
darczą punktów sprzedaży i centrów handlowych, prezentacja 
towarów i usług, pokazy towarów do celów promocyjnych, 
pośrednictwo i realizacja transakcji handlowych, także w ra-
mach handlu elektronicznego, organizowanie kontaktów han-
dlowych i biznesowych, również za pośrednictwem Internetu, 
promocja sprzedaży, promocja sprzedaży towarów w sklepach, 
centrach handlowych i pasażach handlowych, usługi handlu 
detalicznego w zakresie odzieży, obuwia i akcesoriów mody, 
usługi handlu detalicznego w zakresie tekstyliów domowych, 
łazienkowych i pościelowych i bielizny pościelowej, usługi 
handlu detalicznego w zakresie toreb, torebek, portmonetek 
i odzieży skórzanej oraz rękawiczek skórzanych, usługi handlu 
detalicznego w zakresie biżuterii, sztucznej biżuterii i zegarków, 
usługi handlu detalicznego w zakresie artykułów sportowych 
i artykułów dla sportowców, usługi handlu detalicznego w za-
kresie produktów drogeryjnych i perfumeryjnych, usługi han-
dlu detalicznego w zakresie mebli, oświetlenia i przedmiotów 
wyposażenia wnętrz, usługi handlu detalicznego w zakresie 
przyborów kuchennych i wyrobów porcelanowych, wyrobów 
szklanych, sztućców, garnków i patelni, usługi handlu deta-
licznego w zakresie okularów, okularów przeciwsłonecznych 
i wyrobów optycznych, usługi handlu detalicznego w zakresie 
odzieży dla niemowląt i dzieci, zabawek dla niemowląt, małych 
dzieci i dzieci, wózków dla dzieci i wózków sportowych, krzeseł 
wysokich dla dzieci, siedzeń dla dzieci, fotelików bezpieczeń-
stwa dla niemowląt i dzieci do samochodów, artykułów higie-
nicznych dla niemowląt i małych dzieci, żywności dla niemow-
ląt i małych dzieci i urządzeń do monitorowania niemowląt, 
usługi handlu detalicznego w zakresie towarów kempingo-
wych i do użytku na świeżym powietrzu, usługi zestawiania 
ofert sprzedażowych i handlowych dla klientów, 36 majątek 
nieruchomy, wynajem, podnajem i dzierżawa nieruchomości, 
wynajmowanie i dzierżawa lokali handlowych i sklepów, roz-
wijanie finansowe projektów w zakresie nieruchomości, usługi 
podmiotów odpowiedzialnych za budowę poprzez przygoto-
wanie budowy pod względem finansowym, administrowanie 
domami czynszowymi, agencje nieruchomości, zarządzanie 
nieruchomością, inwestycje kapitałowe, zarządzanie finansami, 
emisja bonów wartościowych, emisja bonów upominkowych 
i zakupowych, 41 usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kultu-
ralne, planowanie, organizowanie i prowadzenie imprez kul-
turalnych, sportowych i rozrywkowych, wystawianie spektakli 
na żywo, organizowanie balów, loterii, konkursów piękności, 
przedstawień rozrywkowych i konkursów.
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(210) 470429 (220) 2017 04 12
(731) INTEGRATED SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Polska Winieta

(531) 29.01.12, 07.11.10, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.16
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarza-
nia danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia 
do gaszenia ognia, 12 pojazdy, urządzenia służące do po-
ruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, 35 reklama, 
zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie 
działalności gospodarczej, prace biurowe, 39 transport, 
pakowanie i składowanie towarów, organizowanie po-
dróży, 42 badania oraz usługi - naukowe i techniczne, oraz 
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, 
projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania 
komputerowego, 45 usługi prawne- licencjonowanie opro-
gramowania komputerowego, usługi prywatne i społeczne 
usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia 
potrzeb poszczególnych osób, tj. śledzenie skradzionych 
przedmiotów oraz kontrola bezpieczeństwa bagażu, usłu-
gi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób 
i mienia.

(210) 470498 (220) 2017 04 14
(731) TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica
(540) Magnat Non Reflex
(510), (511) 2 środki antykorozyjne, lakiery i emalie, środki 
do konserwacji drewna, farby, farby akwarelowe, wodne, 
bakteriobójcze, ognioodporne, przeciw zanieczyszczeniom, 
farby do emalii, farby stosowane w ceramice, podkłady, kit: 
stolarki, rzeźbiarski, folie metalowe dla malarzy, barwniki 
do obuwia, preparaty zabezpieczające do metali, smary 
i oleje przeciwrdzewne, rozcieńczalniki do farb i lakierów, 
utrwalacze do farb i lakierów, barwniki, zaprawy farbiarskie, 
zagęszczacze do farb i barwników, bejce, formy proszkowe 
dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, 19 tynki i masy 
dekoracyjne, zaprawy cementowe.

(210) 470499 (220) 2017 04 14
(731) TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica
(540) Magnat Refresh
(510), (511) 2 środki antykorozyjne, lakiery i emalie, środki 
do konserwacji drewna, farby, farby akwarelowe, wodne, 
bakteriobójcze, ognioodporne, przeciw zanieczyszczeniom, 
farby do emalii, farby stosowane w ceramice, podkłady, kit: 
stolarki, rzeźbiarski, folie metalowe dla malarzy, barwniki 

do obuwia, preparaty zabezpieczające do metali, smary 
i oleje przeciwrdzewne, rozcieńczalniki do farb i lakierów, 
utrwalacze do farb i lakierów, barwniki, zaprawy farbiarskie, 
zagęszczacze do farb i barwników, bejce, formy proszkowe 
dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, 19 tynki i masy 
dekoracyjne, zaprawy cementowe.

(210) 470514 (220) 2017 04 14
(731) ISL INNOWACYJNE SYSTEMY LOGISTYCZNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) LogiCrane

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 6 regały paletowe z metalu, regały [konstruk-
cje] z metalu do podpierania rur, regały [konstrukcje] z me-
talu do podpierania kabli, magazyny metalowe, stalowe 
silosy magazynowe, pojemniki metalowe [magazynowanie, 
transport], systemy regałów [struktury] metalowe do maga-
zynowania, metalowe konstrukcje, konstrukcje przenośne 
metalowe, przenośne konstrukcje metalowe, przenośne 
konstrukcje z metalu, przenośne metalowe konstrukcje bu-
dowlane, przenośne konstrukcje wykonane z metalu, meta-
lowe konstrukcje i budynki przenośne konstrukcje stalowe, 
konstrukcje stalowe [budownictwo], 7 sterowniki do wind, 
windy i podnośniki, urządzenia napędowe do wind, napędy 
elektryczne do wind platformy parkingowe dla pojazdów 
[karuzelowe systemy parkingowe, podnośniki [windy], pod-
nośniki [urządzenia], dystrybutory automatyczne, automa-
tyczne instalacje przenośnikowe, ramiona układnie, dźwigi, 
wyciągi [dźwigi], maszyny dźwigowe, 9 sprzęt do magazy-
nowania danych, urządzenia komputerowe do magazyno-
wania danych, oprogramowanie, oprogramowanie inter-
fejsowe, oprogramowanie przemysłowe, oprogramowanie 
zabezpieczające, oprogramowanie komputerowe, urządze-
nia zabezpieczające do wind, automatyczne systemy kon-
troli dostępu, automatyczne systemy sterowania dostępem, 
automatyczne urządzenia kontroli dostępu, 20 regały, regały 
[meble], regały metalowe, systemy półkowe [regały], regały 
do przechowywania, regały z metalu [meble], regały meta-
lowe (systemy półkowe) [meble], regały metalowe [stojaki 
z półkami], półki magazynowe, 37 budowa i naprawa maga-
zynów, instalowanie obiektów i urządzeń magazynowych, 
instalacja wind, instalowanie wind, naprawy lub konserwacja 
wind [windy], usługi montażu wind, instalowanie, konserwa-
cja i naprawa wind i dźwigów, naprawa i konserwacja wind, 
instalowanie i naprawa wind, prace budowlane w zakresie 
konstrukcji stalowych, serwisowanie dźwigów, 39 magazy-
nowanie, wynajmowanie magazynów, wynajem magazy-
nów, usługi magazynowe, magazynowanie dokumentów, 
magazynowanie mebli, magazynowanie żywności, magazy-
nowanie części, magazynowanie odzieży, magazynowanie 
broszur, magazynowanie płynów, magazynowanie cieczy, 
magazynowanie kosmetyków, magazynowanie paczek, 
magazynowanie towarów, wynajem przestrzeni magazy-
nowej, wynajem miejsc magazynowych, magazynowanie 
urządzeń elektrycznych, magazynowanie towarów han-
dlowych, magazynowanie i składowanie, magazynowanie 
części pojazdów, magazynowanie w chłodniach, składowa-
nie towarów w magazynach, świadczenie usług magazyno-
wania i udostępnianie sprzętu i obiektów magazynowych, 
magazynowanie, przechowywanie pod nadzorem odzieży, 
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wynajem obiektów i urządzeń magazynowych, składowanie 
produktów rolnych w magazynach, składowanie zamrożonej 
żywności w magazynach, udzielanie informacji związanych 
z usługami magazynowania, usługi w zakresie bezpieczne-
go magazynowania [transport], usługi związane z magazy-
nowaniem towarów, magazynowanie towarów w dużych 
ilościach, magazynowanie urządzeń do użytku domowe-
go, magazynowanie elektronicznych nośników danych lub 
dokumentów, usługi doradcze w zakresie magazynowania 
towarów, składowanie, składowanie farmaceutyków, towary 
(składowanie -), składowanie towarów, transport i składowa-
nie, informacja o składowaniu, usługi składowania towarów, 
42 usługi programowania komputerowego do magazyno-
wania danych, instalacja oprogramowania sprzętowego, 
oprogramowanie komputerowe (projektowanie -), oprogra-
mowanie komputerowe (aktualizacja -), oprogramowanie 
komputerowe (wypożyczanie -), oprogramowanie kompu-
terowe (instalacje -), instalacja oprogramowania kompute-
rowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, 
opracowywanie oprogramowania komputerowego, opra-
cowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie 
systemów składowania.

(210) 470524 (220) 2017 04 14
(731) DIPANI AMIT, Janki
(540) SWISSMAN
(510), (511) 21 suszarki do bielizny, durszlaki, cedzaki, 
cedzaki jako przybory gospodarstwa domowego, deski 
do krojenia chleba, deski do krojenia do kuchni, kosze 
na chleb, miseczki, miski, miski ze szkła, łopatki do ciasta, 
formy do ciastek, cukiernice, filiżanki, pudełka na herba-
tę, czajniczki do herbaty, czajniki nieelektryczne, deski 
do prasowania, pokrowce na deski do prasowania, dzban-
ki, dzbanki do kawy, nieelektryczne dzbanki do parzenia 
kawy, nieelektryczne formy, foremki do ciast jako przybory 
kuchenne, łopatki jako sztućce, frytkownice nieelektrycz-
ne, miksery domowe nieelektryczne, gałki jako uchwy-
ty porcelanowe, naczynia, garnki, garnki do gotowania 
na parze, nieelektryczne garnki kuchenne jako komplety, 
młynki do użytku domowego, ręczne gąbki do celów do-
mowych, dozowniki do mydła, gofrownice do ciast nie-
elektryczne, pędzle do golenia, naczynia, naczynia sto-
łowe, przybory do użytku w gospodarstwie domowym, 
grille kuchenne, koziołki pod noże na stół, sitka do herbaty, 
pojemniki kuchenne, lejki, zaparzaczki do herbaty, imbry-
ki nieelektryczne, kosze na śmieci, lodówki turystyczne, 
młynki do kawy ręczne, otwieracze do butelek, pojemniki 
na kleje, łyżki do butów, wyciskacze do owoców nieelek-
tryczne do celów domowych, patelnie, przybory kuchen-
ne, młynki do pieprzu ręczne, pieprzniczki, solniczki, po-
krywki do garnków, kubki, maselniczki, prasy do czosnku 
jako sprzęt kuchenny, przybory do użytku w gospodar-
stwie domowym, zestawy do przypraw, dozowniki ręcz-
ników papierowych metalowe, rękawice do polerowania, 
rękawice do prac domowych, rondelki, tygielki, rękawice 
ogrodnicze, salaterki, sita jako przybory gospodarstwa 
domowego, sitka do zaparzania herbaty, spryskiwacze, 
sitka do herbaty, stoliki jako tace, tace do użytku domo-
wego, szczotki, szczoteczki do zębów, szczotki do butów, 
szybkowary nieelektryczne, ściereczki do czyszczenia, tar-
ki jako sprzęt kuchenny, termosy, klamerki do mocowania 
bielizny na sznurze, szmatki do czyszczenia, mopy, palniki 
do olejków zapachowe, łyżki do mieszania jako przybory 
kuchenne, świeczniki.

(210) 470555 (220) 2017 04 18
(731) BELIBE SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Będzin
(540) S

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 25 kostiumy kąpielowe, kostiumy kąpielowe dla 
kobiet, kostiumy kąpielowe dla mężczyzn i kobiet, kostiumy 
kąpielowe dla mężczyzn, kostiumy kąpielowe z usztywniany-
mi miseczkami, bermudy -szorty, bermudy, bikini, bluzy dre-
sowe, bluzy sportowe, bokserki, bokserki damskie -bielizna, 
buty do kąpieli, buty do wody, chusty pareo, chusty plażo-
we, czepki damskie, czepki dziecinne, czepki do waterpolo, 
czepki damskie -nakrycia głowy, czepki męskie, czepki kąpie-
lowe, czepki pod prysznic, figi, japonki, kąpielowe kostiumy, 
kąpielówki, kostiumy taneczne, koszulki sportowe z krótkimi 
rękawami, koszulki z nadrukami, krótkie spodnie, majtki przy-
pominające szorty z luźną nogawką, minispódniczki, obuwie 
do celów rekreacji, obuwie do uprawiania sportów, obuwie 
na plażę, obuwie plażowe, odzież dla chłopców, odzież 
dziewczęca, odzież dziecięca, odzież gimnastyczna, odzież 
męska, odzież sportowa, odzież taneczna, odzież damska, 
pantofle kąpielowe, okrycia kąpielowe, parea, płaszcze kąpie-
lowe, płaszcze plażowe, spodenki, spodenki kąpielowe, stro-
je jednoczęściowe, stroje plażowe, stroje kąpielowe moniki-
ni, szlafroki wypoczynkowe, szlafroki, stroje sportowe, szorty, 
szorty ciążowe, szorty gimnastyczne, szorty kąpielowe, szorty 
sportowe, T-shirty z krótkim rękawem, topy -odzież, wstaw-
ki do kostiumów kąpielowych -części odzieży, 35 sprzedaż 
hurtowa i detaliczna w placówkach stacjonarnych i za po-
średnictwem sieci Internet w związku z: kostiumami kąpie-
lowymi, kostiumami kąpielowymi dla kobiet, kostiumami ką-
pielowymi dla mężczyzn i kobiet, kostiumami kąpielowymi 
dla mężczyzn, kostiumami kąpielowymi z usztywnianymi 
miseczkami, bermudami -szortami, bermudami, bikini, blu-
zami dresowymi, bluzami sportowymi, bokserkami, bokser-
kami damskimi -bielizną, butami do kąpieli, butami do wody, 
chustami pareo, chustami plażowymi, czepkami damskimi, 
czepkami dziecinnymi, czepkami do waterpolo, czepkami 
damskimi -nakryciami głowy, czepkami męskimi, czepka-
mi kąpielowymi, czepkami pod prysznic, figami, japonka-
mi, kąpielowymi kostiumami, kąpielówkami, kostiumami 
tanecznymi, koszulkami sportowymi z krótkimi rękawami, 
koszulkami z nadrukami, krótkimi spodniami, majtkami przy-
pominającymi szorty z luźną nogawką, minispódniczkami, 
obuwiem do celów rekreacji, obuwiem do uprawiania spor-
tów, obuwiem na plażę, obuwiem plażowym, odzieżą dla 
chłopców, odzieżą dziewczęcą, odzieżą dziecięcą, odzieżą 
gimnastyczną, odzieżą męską, odzieżą sportową, odzieżą ta-
neczną, odzieżą damską, pantoflami kąpielowymi, okryciami 
kąpielowymi, pareami, płaszczami kąpielowymi, płaszczami 
plażowymi, spodenkami, spodenkami kąpielowymi, strojami 
jednoczęściowymi, strojami plażowymi, strojami kąpielo-
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wymi monikini, szlafrokami wypoczynkowymi, szlafrokami, 
strojami sportowymi, szortami, szortami ciążowymi, szortami 
gimnastycznymi, szortami kąpielowymi, szortami sportowy-
mi, T-shirtami z krótkim rękawem, topami -odzież, wstawka-
mi do kostiumów kąpielowych -częściami odzieży.

(210) 470560 (220) 2017 04 18
(731) GENERIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

(540) Super Miedziak
(510), (511) 1 nawozy, gleba do upraw, guano, humus, pod-
łoża do upraw bezglebowych, pokrycia humusowe, środki 
chemiczne dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, z wyjąt-
kiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środkom 
przeciw pasożytom, 5 pestycydy, algicydy, bakteriocydy, 
fungicydy, herbicydy, środki roztoczobójcze, środki do tępie-
nia insektów, środki do tępienia pasożytów, środki do tępie-
nia szkodników zwierzęcych.

(210) 470603 (220) 2017 04 19
(731) NOWAK RAFAŁ BIORGANIX, Bydgoszcz
(540) JUKKA ORGANIC

(531) 27.05.01, 05.03.11
(510), (511) 29 orzechy suszone, suszone owoce, suszone 
truskawki, suszona żurawina, suszony ananas, suszone dak-
tyle, suszone grzyby jadalne, mieszanki owoców i orzechów, 
mieszanki owoców suszonych, produkty z suszonych owo-
ców, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie suszo-
nych owoców, daktyle, 30 zboża przetworzone do spożycia 
przez ludzi, przetworzone ziarna, przetworzone ziarna zbóż 
do pokarmów spożywanych przez ludzi, artykuły spożywcze 
ze zbóż, preparaty zbożowe, suszone ziarna pełnego zboża, 
sproszkowane ziarno zbóż, przekąski na bazie zbóż, przetwo-
ry spożywcze na bazie ziaren, jęczmień do spożycia przez 
ludzi, owies do spożycia przez ludzi, pszenica do spożycia 
przez ludzi, konserwowane ziarna pełnego zboża, mieszanki 
spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych 
owoców, płatki zbożowe, 31 orzechy, zboże w ziarnach 
nieprzetworzone.

(210) 470606 (220) 2017 04 19
(731) TORREFAZIONE CAFFE’ MICHELE BATTISTA S.R.L., 

Triggiano, IT
(540) VIDA Battistino

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.05.02
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, 
sago, substytuty kawy.

(210) 470658 (220) 2017 04 19
(731) STOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Malbork

(540) Obudź w sobie wojownika
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, 
bezalkoholowe napoje gazowane.

(210) 470682 (220) 2017 04 20
(731) WACŁAWSKI ADAM, Borówiec
(540) FRUZIA

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.04, 21.03.19, 13.01.01, 21.01.25, 
05.07.16, 01.01.01, 01.01.02, 24.17.02

(510), (511) 41 usługi artystyczne polegające na śpiewaniu 
piosenek, recytacji wierszy, czytaniu opowiadań.

(210) 470704 (220) 2017 04 20
(731) PIASECKI MARIUSZ, Kiełczów
(540) Lenkozaur

(531) 29.01.15, 27.05.01, 04.03.25
(510), (511) 20 pościel, poduszki, pufy typu sako, 24 kocyki 
dziecięce, kocyki dla niemowląt, bielizna pościelowa, po-
ściel, 28 namioty do zabawy w pomieszczeniach, namioty 
do zabawy.

(210) 470753 (220) 2017 04 21
(731) HPBA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) BEAUTY BY ANN
(510), (511) 3 kosmetyki, wyroby kosmetyczne, kremy, 
emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy do skóry, mydła, środ-
ki do mycia i kąpieli, środki do mycia i pielęgnacji włosów, 
środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, 
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olejki eteryczne, dezodoranty i środki przeciw poceniu, środ-
ki do makijażu i demakijażu, środki do pielęgnacji i malowa-
nia ust, środki do pielęgnacji i malowania paznokci, środki 
do higieny intymnej, środki do opalania i chroniące przed 
promieniowaniem ultrafioletowym, środki do samoopalania, 
środki do depilacji, pudry do makijażu, pudry po kąpieli, pu-
dry higieniczne, artykuły toaletowe.

(210) 470765 (220) 2017 04 21
(731) CAN AGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Dąbrówka

(540) FARMCID
(510), (511) 1 środki chemiczne dla rolnictwa, środki che-
miczne powierzchniowo czynne do użytku w rolnictwie, 
chemiczne środki czyszczące do stosowania w procesach 
przemysłowych, detergenty do użytku w procesach prze-
mysłowych, detergenty o właściwościach dezynfekcyjnych 
stosowane w procesach produkcyjnych, chemiczne środ-
ki czyszczące oraz środki bakteriobójcze do zastosowania 
w przemyśle przetwórstwa żywności, w tym w przemyśle 
mleczarskim, 3 środki czyszczące, preparaty myjące, 5 środ-
ki odkażające, płyny dezynfekujące inne niż mydło, biocydy, 
środki odkażające do zastosowania w przemyśle przetwór-
stwa żywności, w tym w przemyśle mleczarskim.

(210) 470766 (220) 2017 04 21
(731) TOMASZYCKA-TOŁŁOCZKO GABRIELA GABGA, 

Warszawa
(540) BRUMMCIUCH
(510), (511) 25 odzież, odzież dla dzieci, pajace, śpiochy, 
kaftaniki, body, śliniaki, spódnice, sukienki, bluzy, bluzki, bo-
lerka, kamizelki, swetry, pulowery, koszule, koszulki, T- shirty, 
spodnie, spodenki, szorty, legginsy, getry, bezrękawniki, kurt-
ki, płaszcze, kombinezony, piżamy, szlafroki, skarpety, getry, 
rajstopy, leginsy, wyprawki dziecięce(odzież), okrycia głowy, 
obuwie, 35 reklama, marketing, udostępnianie Informacji 
handlowych w Internecie, dystrybucja materiałów reklamo-
wych, pokazy towarów, promocja sprzedaży na rzecz osób 
trzecich, organizowanie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż 
Internetowa: odzieży, obuwia i nakryć głowy.

(210) 470767 (220) 2017 04 21
(731) CAN AGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Dąbrówka

(540) FARMSOL
(510), (511) 1 środki chemiczne dla rolnictwa, środki che-
miczne powierzchniowo czynne do użytku w rolnictwie, 
chemiczne środki czyszczące do stosowania w procesach 
przemysłowych, detergenty do użytku w procesach prze-
mysłowych, detergenty o właściwościach dezynfekcyjnych 
stosowane w procesach produkcyjnych, chemiczne środ-
ki czyszczące oraz środki bakteriobójcze do zastosowania 
w przemyśle przetwórstwa żywności, w tym w przemyśle 
mleczarskim, 3 środki czyszczące, preparaty myjące, 5 środ-
ki odkażające, płyny dezynfekujące inne niż mydło, biocydy, 
środki odkażające do zastosowania w przemyśle przetwór-
stwa żywności, w tym w przemyśle mleczarskim.

(210) 470769 (220) 2017 04 21
(731) PYTELEWSKI PIOTR FIRMA HANDLOWA, Płock
(540) COSMO COSMETICS

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosme-
tyki, płyny do pielęgnacji włosów, lakiery do paznokci, ko-
smetyki do stylizacji paznokci.

(210) 470777 (220) 2017 04 21
(731) BOYAKHCHYAN ARMEN ICHIBAN, Warszawa
(540) MASAMI SUSHI

(531) 27.05.01, 26.01.03, 26.01.18, 28.03.99, 29.01.13
(510), (511) 43 restauracje.

(210) 470788 (220) 2017 04 21
(731) RSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suwałki
(540) RSL

(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 złącza metalowe, śruby metalowe, metalowe 
barierki bezpieczeństwa na drogach, 9 sprzęt elektronicz-
ny powszechnego użytku nie zawarte w innych klasach, 
elementy elektroniczne nie zawarte w innych klasach, elek-
troniczne obwody drukowane, sprzęt telekomunikacyjny 
nie zawarty w innych klasach, urządzenia pomiarowe, przy-
rządy pomiarowe, przetworniki pomiarowe, czujniki ruchu, 
detektory ruchu, kontrolery ruchu, urządzenia pomiarowe 
do kontroli natężenia ruchu drogowego, urządzenia po-
miarowe do kontroli prędkości i innych parametrów ruchu 
drogowego, wskaźniki prędkości, radary, kamery, lampy 
bezpieczeństwa, 37 instalowanie urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych, instalowanie maszyn przemysłowych, in-
stalowanie urządzeń pomiarowych, instalowanie systemów 
pomiaru natężenia ruchu.
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(210) 470792 (220) 2017 04 21
(731) PURUS AER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Prostki
(540) PURUSAER

(531) 26.04.07, 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 filtry do klimatyzacji, agregaty klimatyzacyj-
ne, urządzenia klimatyzacyjne, instalacje do filtrowania po-
wietrza, filtry do oczyszczania powietrza, wentylatory jako 
części instalacji klimatyzacyjnych, wentylatory elektryczne 
do użytku osobistego, wentylatory nie zawarte w innych 
klasach, wyciągi wentylacyjne, 35 prowadzenie sklepu i/lub 
hurtowni z: filtrami do klimatyzacji, agregatami klimatyza-
cyjnymi, urządzeniami klimatyzacyjnymi, instalacjami do fil-
trowania powietrza, filtrami do oczyszczania powietrza, 
wentylatorami jako części instalacji klimatyzacyjnych, wenty-
latorami elektrycznymi do użytku osobistego, wentylatorami 
nie zawartymi w innych klasach, wyciągami wentylacyjnymi, 
37 instalowanie urządzeń elektrycznych, instalowanie ma-
szyn przemysłowych, instalowanie urządzeń klimatyzacyj-
nych i wentylacyjnych.

(210) 470794 (220) 2017 04 21
(731) PSYCHO SPARROW BOOTS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Giżycko
(540) PSYCHO SPARROW FREE YOUR PASSION

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, koszulki z krótkim rękawem, obuwie, 
buty sportowe, okucia metalowe do obuwia, 28 buty łyżwiar-
skie z przymocowanymi łyżwami, łyżwy, łyżworolki, akcesoria 
do łyżew, 35 prowadzenie sklepu i/lub hurtowni z obuwiem, 
okuciami do obuwia, odzieżą, łyżwami, łyżworolkami, akce-
soriami do łyżew, butami łyżwiarskimi, butami sportowymi, 
koszulkami sportowymi, reklama, doradztwo w zakresie or-
ganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

(210) 470808 (220) 2017 04 24
(731) KACPRZAK WOJCIECH MACGRAF DESIGN, Piaseczno
(540) VELTISS
(510), (511) 16 opakowania z papieru, opakowania z karto-
nu, kartonowe pudełka, papierowe pudełka, składane pu-
dełka kartonowe, chusteczki higieniczne, chusteczki do nosa 
papierowe, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, 
szyldy reklamowe z tektury, tablice reklamowe z kartonu, 
drukowany materiał promocyjny, 35 usługi reklamowe, pro-

mocyjne i marketingowe, reklama, w szczególności reklama 
graficzna, udostępnianie powierzchni reklamowej, produko-
wanie, rozpowszechnianie i dystrybucja materiałów rekla-
mowych, wykonywanie materiałów reklamowych, produkcja 
wizualnych materiałów reklamowych, publikowanie materia-
łów, tekstów i treści reklamowych, przygotowywanie pu-
blikacji reklamowych, rozpowszechnianie reklamy na rzecz 
osób trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich, 
promocja sprzedaży, doradztwo dotyczące ww. usług, infor-
macja o ww. usługach.

(210) 470815 (220) 2017 04 24
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) SKÓRA GOTOWA NA ROLĘ GŁÓWNĄ
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielę-
gnacji skóry, emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, 
żele, pianki, oliwki, peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, se-
rum do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olej-
ki eteryczne do pielęgnacji skory, talk i pudry do ciała, prepa-
raty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, 
przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty 
do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody 
toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, prepa-
raty do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji ust, środki 
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe , 5 pre-
paraty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji 
skóry o działaniu leczniczym, kosmetyki do celów leczni-
czych, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy lecznicze, 
sole do kąpieli do celów medycznych, kąpiele lecznicze.

(210) 470817 (220) 2017 04 24
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE PERFOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starachowice

(540) PEREKO

(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 urządzenia do ogrzewania, kotły grzewcze 
do centralnego ogrzewania na paliwo ciekłe, stałe i gazowe, 
nagrzewnice powietrzno - wodne, kotły przemysłowe, kana-
ły kominowe do kotłów grzewczych, rury do kotłów grzew-
czych, urządzenia zasilające do kotłów grzewczych, grzejniki, 
wymienniki ciepła, filtry jako części instalacji: domowych 
i przemysłowych, wyciągi kominowe, paleniska, ruszty pa-
leniskowe, palniki, pompy cieplne, rury kotłowe centralnego 
ogrzewania, wymienniki i zasobniki ciepła, wyciągi i regula-
tory do wyciągów dla ogrzewnictwa, 37 usługi w zakresie 
montażu, przeglądów, konserwacji, remontów i moderni-
zacji kotłów grzewczych, grzejników i instalacji centralnego 
ogrzewania, 42 prace badawcze i rozwojowe w dziedzinie 
nauk technicznych dla osób trzecich, opracowywanie pro-
jektów technicznych, projektowanie kotłów grzewczych i in-
stalacji centralnego ogrzewania, badania i analizy technicz-
ne, ekspertyzy inżynieryjne, testowanie materiałów, kontrola 
jakości, doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie 
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produkcji i eksploatacji kotłów grzewczych, wzornictwo 
przemysłowe, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, 
doradztwo w zakresie doboru kotłów grzewczych.

(210) 470845 (220) 2017 04 24
(731) ANIMEX-ANIMPOL SF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) Pasztet Prochowicki

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 pasztety, w tym mięsne, drobiowe, mięsno - 
warzywne, drobiowo-warzywne.

(210) 470860 (220) 2017 04 24
(731) NEW MEDIA VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) REBOOSTER
(510), (511) 9 komputery, programy komputerowe [opro-
gramowanie do pobrania], 35 agencje informacji handlowej, 
agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymy-
wanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, faktu-
rowanie,  pozyskiwanie danych do komputerowych baz 
danych, komputerowe zarządzanie plikami, projektowanie 
materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać 
za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy 
telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, telefoniczne udzie-
lanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarke-
ting, tworzenie tekstów reklamowych, usługi ekspertów 
w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, 36 emisja bonów wartościowych, faktoring, organi-
zacja zbiórek, transakcje finansowe, transfer elektroniczny 
środków pieniężnych, udostępnianie informacji finansowych 
za pośrednictwem strony internetowej, udzielanie rabatów 
w uczestniczących obiektach innych osób poprzez wykorzy-
stanie karty członkowskiej, 41 organizowanie loterii, 42 opro-
gramowanie jako usługa [SaaS], prace badawczo-rozwojowe 
nad nowymi produktami dla osób trzecich, projektowanie 
oprogramowania komputerowego, usługi graficzne.

(210) 470861 (220) 2017 04 24
(731) NEW MEDIA VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) AGENCJA FREEBEE
(510), (511) 35 agencje reklamowe, doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
reklama, reklama online za pośrednictwem sieci kompu-
terowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 38 agencje 
informacyjne.

(210) 470863 (220) 2017 04 24
(731) NEW MEDIA VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) freebee Agencja

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 35 agencje reklamowe, doradztwo w zakresie or-
ganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, rekla-
ma, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, promo-
cja sprzedaży dla osób trzecich , 38 agencje informacyjne.

(210) 470864 (220) 2017 04 24
(731) BROWAR WASZCZUKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wasilków

(540) W BROWAR WASZCZUKOWE

(531) 26.05.01, 26.05.08, 26.05.18, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.

(210) 470910 (220) 2017 04 25
(731) VENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) veneo
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności kon-
sumenta, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, 
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych ba-
zach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w reje-
strach, badania biznesowe, badania dotyczące działalności 
gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, 
badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama poczto-
wa, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych pu-
blic relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj-
nych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie za-
rządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących 
kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne pro-
gnozy, fakturowanie, fotokopiowanie, indeksowanie stron 
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, po-
zyskiwanie danych do komputerowych baz danych, kompu-
terowe zarządzanie plikami, optymalizacja stron interneto-
wych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji 
dodatkowej, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie 
scenariuszy do celów reklamowych, prezentowanie produk-
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja 
filmów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
reklama, reklama i usługi reklamowe, reklama koresponden-
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cyjna, reklamy on-line, reklama on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklama banerowa, 
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie 
reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlo-
wych lub reklamowych, statystyczne zestawienia, systema-
tyzacja danych w komputerowych bazach danych, trans-
krypcja wiadomości [prace biurowe], tworzenie tekstów 
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usłu-
gi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi 
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi mar-
ketingowe, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług 
telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi w zakresie 
opracowania graficznego do celów reklamowych, wyceny 
handlowe, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wyna-
jem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie 
urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materia-
łów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wysta-
wy w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie 
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, za-
pewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, dostarczanie informacji i świad-
czenie usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego, 
audyt skomputeryzowany, audyt stawek za media dla osób 
trzecich, konsultacje dotyczące zarządzania korporacyjnego, 
badania w zakresie wizerunku korporacyjnego, usługi rekla-
mowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsa-
mości marki, aktualizowanie stron internetowych, reklama 
biznesowych stron internetowych, doradztwo biznesowe, 
konsultacje dotyczące optymalizacji wyszukiwarek, konsul-
tacje dotyczące zarządzania korporacyjnego, konsultacje 
w zakresie zatrudnienia, przygotowywanie reklam, publika-
cja reklam, produkcja reklam, reklamy kinowe, umieszczanie 
reklam, kompilacja reklam, rozpowszechnianie reklam, pro-
mocja sprzedaży, marketing dotyczący promocji, promocja 
[reklama] koncertów, skomputeryzowana promocja działal-
ności gospodarczej, promocja targów do celów handlowych, 
usługi w zakresie promocji, zarządzanie promocją sławnych 
osób, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi doradcze 
dotyczące promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie pro-
mocji sprzedaży, wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, 
organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, 
usługi reklamowe w zakresie promocji napojów, konsultacje 
w zakresie promocji działalności gospodarczej, usługi w za-
kresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi reklamowe w za-
kresie promocji sprzedaży napojów, promocja on-line sieci 
komputerowych i stron internetowych, promocja serii fil-
mów na rzecz osób trzecich, pomoc w zarządzaniu w zakre-
sie promocji działalności gospodarczej, zawieranie umów 
w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, usługi 
konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczą-
ce promocji kampanii pozyskiwania funduszy, usługi w za-
kresie promocji działalności gospodarczej świadczone za po-
średnictwem środków audiowizualnych, usługi modelek 
i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży do-
radztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketin-
gu i promocji, usługi w zakresie promocji działalności gospo-
darczej świadczone za pośrednictwem teleksu, usługi 
w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone 
za pośrednictwem telefonu, promocja towarów i usług osób 
trzecich poprzez dystrybucję kuponów, modelki i modele 
do celów reklamowych i promocji sprzedaży, usługi agencji 
modelek i modeli związane z promocją sprzedaży, usługi 
agencji modelek i modeli do celów promocji sprzedaży, 
usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za po-
średnictwem środków audiowizualnych, zarządzanie progra-
mami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, usługi 

w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), promocja, 
reklama i marketing stron internetowych on-line, usługi re-
klamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, 
promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, 
usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za po-
średnictwem teleksu, usługi promocji działalności gospodar-
czej świadczone za pośrednictwem telefonu, optymalizacja 
dla wyszukiwarek internetowych, reklama biznesowych 
stron internetowych, organizacja subskrypcji usług interne-
towych, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, 
usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek inter-
netowych, usługi konsultingowe w zakresie marketingu in-
ternetowego, reklama za pośrednictwem mediów elektro-
nicznych, w szczególności Internetu, dostarczanie informacji 
dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednic-
twem Internetu, indeksowanie stron internetowych w celach 
handlowych lub reklamowych, promocja, reklama i marke-
ting stron internetowych on-line, usługi doradztwa w zakre-
sie zarządzania biznesowego za pośrednictwem Internetu, 
promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednic-
twem reklam na stronach internetowych, porady w zakresie 
marketingu, analiza w zakresie marketingu, analizy w zakre-
sie marketingu, pomoc w zakresie marketingu, usługi rekla-
mowe i marketingowe, udzielanie informacji dotyczących 
marketingu, doradztwo reklamowe i marketingowe, dostar-
czanie biznesowych informacji marketingowych, doradztwo 
specjalistyczne w zakresie marketingu, usługi doradztwa 
w zakresie marketingu, usługi konsultacyjne w zakresie mar-
ketingu, usługi w zakresie marketingu produktów, badania 
rynku i badania marketingowe, usługi reklamowe, promocyj-
ne i marketingowe, świadczenie doradczych usług marketin-
gowych dla producentów, marketing towarów i usług 
na rzecz innych, doradztwo w zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące marketingu, porady w zakresie działalno-
ści gospodarczej dotyczące marketingu, doradztwo marke-
tingowe w zakresie mediów społecznościowych, usługi 
marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek interneto-
wych, usługi konsultingowe w zakresie marketingu interne-
towego, usługi w zakresie marketingu baz danych, doradz-
two biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, 
badania w dziedzinie strategii marketingowych, oceny sza-
cunkowe do celów marketingowych, organizacja i przepro-
wadzanie wydarzeń marketingowych, sporządzanie rapor-
tów do celów marketingowych, doradztwo w zakresie 
zarządzania marketingowego, opracowywanie strategii i po-
mysłów marketingowych, usługi badawcze w zakresie rekla-
my i marketingu, usługi marketingowe świadczone za po-
mocą sieci cyfrowych, usługi promocyjno-marketingowe 
przy użyciu mediów audiowizualnych, dostarczanie informa-
cji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, 
rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketin-
gu i publicity, promocja, reklama i marketing stron interneto-
wych on-line, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie 
działalności marketingowej, usługi reklamowe i marketingo-
we świadczone za pośrednictwem bloga, doradztwo w dzie-
dzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, 
opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych 
na rzecz innych, doradztwo i zarządzanie biznesowe w za-
kresie działalności marketingowej, usługi reklamowe i marke-
tingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi rekla-
mowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów 
społecznościowych, organizowanie i prowadzenie promo-
cyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, po-
rady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące konsul-
tacji w zakresie zarządzania marketingowego, dostarczanie 
biznesowych informacji marketingowych, konsultacje doty-
czące przygotowywania statystyk biznesowych, usługi w za-
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kresie strategii biznesowych, konsultacje w zakresie badan 
biznesowych, 38 zapewnianie dostępu do platform handlu 
elektronicznego w Internecie, udostępnianie internetowego 
forum dyskusyjnego, udostępnianie forów internetowych 
on-line, przekierowanie wszelkiego rodzaju wiadomości 
na adresy internetowe [przesyłanie wiadomości interneto-
wych], usługi dostawców usług internetowych (ISP), przesy-
łanie wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, 
zapewnianie dostępu do portali internetowych na rzecz 
osób trzecich, 41 kursy szkoleniowe w zakresie planowania 
strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketin-
giem i biznesem, usługi rozrywkowe dostarczane przez In-
ternet, organizowanie konkursów za pośrednictwem Inter-
netu, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem 
baz danych lub Internetu, wykłady na temat umiejętności 
marketingowych, usługi szkoleniowe dotyczące marketingu 
w handlu detalicznym, kursy szkoleniowe w zakresie plano-
wania strategicznego związanego z reklamą, promocją, mar-
ketingiem i biznesem, doradztwo w zakresie szkoleń bizne-
sowych, 42 doradztwo w zakresie projektowania stron 
internetowych, dostarczanie informacji o technologii kom-
puterowej i programowaniu za pośrednictwem strony inter-
netowej, hosting stron internetowych, hosting spersonalizowa-
nych stron internetowych, hosting serwerów, oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], tworzenie i projektowanie indeksów infor-
macji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich 
[usługi informatyczne], projektowanie oprogramowania 
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych,  
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokaliza-
cją użytkownika, usługi doradcze w dziedzinie technologii 
komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii te-
lekomunikacyjnej, usługi graficzne, usługi konsultacyjne 
w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów 
zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania 
danych, wynajmowanie serwerów WWW, monitoring syste-
mów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, kon-
serwacja oprogramowania używanego w obszarze handlu 
elektronicznego, hosting platform przeznaczonych do han-
dlu elektronicznego przez Internet, programowanie opro-
gramowania do platform handlu elektronicznego, progra-
mowanie spersonalizowanych stron internetowych, hosting 
spersonalizowanych stron internetowych, doradztwo kom-
puterowe, doradztwo projektowe, doradztwo technologicz-
ne, programowanie spersonalizowanych stron interneto-
wych, usługi utrzymywania stron internetowych, usługi 
projektowania wyszukiwarek internetowych, programowa-
nie komputerów na potrzeby Internetu, usługi testowania 
użyteczności witryn internetowych, doradztwo w projekto-
waniu stron internetowych, projektowanie i opracowywanie 
stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie witryn inter-
netowych, programowanie oprogramowania do platform 
internetowych, tworzenie stron internetowych dla innych, 
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, usługi testo-
wania obciążenia stron internetowych, doradztwo w dziedzi-
nie bezpieczeństwa internetowego, programowanie oprogra-
mowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów 
i forów internetowych, tworzenie platform internetowych 
do handlu elektronicznego, projektowanie stron domowych 
i stron internetowych, usługi w zakresie tworzenia witryn in-
ternetowych, aktualizowanie stron internetowych dla osób 
trzecich, projektowanie i opracowywanie stron głównych 
i stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron inter-
netowych do telefonów komórkowych, projektowanie i ak-
tualizacja stron głównych i stron internetowych, doradztwo 
związane z tworzeniem i projektowaniem stron interneto-
wych, doradztwo w zakresie projektowania stron głównych 

i stron internetowych, doradztwo związane z tworzeniem 
stron głównych i stron internetowych, projektowanie i wdra-
żanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie 
i utrzymywanie witryn internetowych dla osób trzecich, pro-
jektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, tworzenie i prowadzenie stron internetowych na te-
lefony komórkowe, tworzenie, utrzymywanie i hosting stron 
internetowych dla osób trzecich, hosting strony interneto-
wej on-line do tworzenia i hostingu mikrowitryn dla przed-
siębiorstw, dostarczanie informacji o technologii komputero-
wej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, 
doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron 
internetowych do handlu elektronicznego, planowanie, pro-
jektowanie i rozwój stron internetowych on-line na rzecz 
osób trzecich, skomputeryzowane przechowywanie infor-
macji biznesowych.

(210) 470918 (220) 2017 04 25
(731) KASIURAK ANDRZEJ PANDOR BILLBOARDS, Rzeszów
(540) Deco Kennel

(531) 03.06.03, 27.05.01
(510), (511) 20 budy dla psów, budy, kojce i legowiska dla 
zwierząt domowych, klatki dla zwierząt, 42 usługi projek-
towania mebli, bud i klatek dla zwierząt, usługi dekoracji 
wnętrz, usługi wzornictwa przemysłowego.

(210) 470928 (220) 2017 04 25
(731) TRANSSYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Wola Dalsza
(540) TRANSSYSTEM

(531) 14.01.02, 14.03.20, 26.05.04, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, konstrukcje 
metalowe, konstrukcje metalowe budowlane, konstrukcje 
hali, konstrukcje metalowe przenośne, szkielety budynków, 
budowle oraz hale metalowe, kabiny dźwiękochłonne, ko-
miny metalowe i ich trzony, maszty metalowe, materiały 
konstrukcyjne metalowe, okładziny metalowe budowlane, 
okucia metalowe, palety transportowe metalowe, palety 
i pojemniki transportowe metalowe, 7 przenośniki trans-
portowe podwieszane, przenośniki transportu saniowego 
(skidowego), przenośniki taśmowe, przenośniki kubełkowe, 
przenośniki podłogowe, przenośniki płytkowe, przenośniki 
rolkowe, narzędzia ręczne sterowane mechanicznie, urzą-
dzenia dźwigowe, dźwigi, dźwigniki, obudowy maszyn, 
transportery, urządzenia podnośnikowe, urządzenia trans-
portu ręcznego, 19 materiały budowlane niemetalowe, kon-
strukcje przenośne niemetalowe, konstrukcje niemetalowe, 
konstrukcyjne materiały niemetalowe, 37 montaż maszyn 
i urządzeń, montaż przenośników transportowych, montaż 



64 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT25/2017

konstrukcji stalowych, doradztwo budowlane, 39 transport 
wewnątrzzakładowy, 42 projektowanie budynków, hal, ma-
szyn i urządzeń.

(210) 470930 (220) 2017 04 25
(731) TRANSSYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wola Dalsza
(540) TRANSSYSTEM Moving industries forward

(531) 14.01.02, 14.03.20, 26.05.04, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, konstrukcje 
metalowe, konstrukcje metalowe budowlane, konstrukcje 
hali, konstrukcje metalowe przenośne, szkielety budynków, 
budowle oraz hale metalowe, kabiny dźwiękochłonne, ko-
miny metalowe i ich trzony, maszty metalowe, materiały 
konstrukcyjne metalowe, okładziny metalowe budowlane, 
okucia metalowe, palety transportowe metalowe, palety 
i pojemniki transportowe metalowe, 7 przenośniki trans-
portowe podwieszane, przenośniki transportu saniowego 
(skidowego), przenośniki taśmowe, przenośniki kubełkowe, 
przenośniki podłogowe, przenośniki płytkowe, przenośniki 
rolkowe, narzędzia ręczne sterowane mechanicznie, urzą-
dzenia dźwigowe, dźwigi, dźwigniki, obudowy maszyn, 
transportery, urządzenia podnośnikowe, urządzenia trans-
portu ręcznego, 19 materiały budowlane niemetalowe, kon-
strukcje przenośne niemetalowe, konstrukcje niemetalowe, 
konstrukcyjne materiały niemetalowe, 37 montaż maszyn 
i urządzeń, montaż przenośników transportowych, montaż 
konstrukcji stalowych, doradztwo budowlane, 39 transport 
wewnątrzzakładowy, 42 projektowanie budynków, hal, ma-
szyn i urządzeń.

(210) 470931 (220) 2017 04 25
(731) TRANSSYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wola Dalsza
(540) TRANSSYSTEM

(531) 14.01.02, 14.03.20, 27.05.01, 26.13.25, 26.05.04
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, konstrukcje 
metalowe, konstrukcje metalowe budowlane, konstrukcje 
hali, konstrukcje metalowe przenośne, szkielety budynków, 
budowle oraz hale metalowe, kabiny dźwiękochłonne, ko-
miny metalowe i ich trzony, maszty metalowe, materiały 
konstrukcyjne metalowe, okładziny metalowe budowlane, 
okucia metalowe, palety transportowe metalowe, palety 
i pojemniki transportowe metalowe, 7 przenośniki trans-
portowe podwieszane, przenośniki transportu saniowego 
(skidowego), przenośniki taśmowe, przenośniki kubełkowe, 
przenośniki podłogowe, przenośniki płytkowe, przenośniki 
rolkowe, narzędzia ręczne sterowane mechanicznie, urzą-
dzenia dźwigowe, dźwigi, dźwigniki, obudowy maszyn, 
transportery, urządzenia podnośnikowe, urządzenia trans-
portu ręcznego, 19 materiały budowlane niemetalowe, kon-
strukcje przenośne niemetalowe, konstrukcje niemetalowe, 
konstrukcyjne materiały niemetalowe, 37 montaż maszyn 
i urządzeń, montaż przenośników transportowych, montaż 

konstrukcji stalowych, doradztwo budowlane, 39 transport 
wewnątrzzakładowy, 42 projektowanie budynków, hal, ma-
szyn i urządzeń.

(210) 470932 (220) 2017 04 25
(731) TRANSSYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wola Dalsza
(540) TRANSSYSTEM Moving industries forward

(531) 26.04.04, 26.04.09, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, konstrukcje 
metalowe, konstrukcje metalowe budowlane, konstrukcje 
hali, konstrukcje metalowe przenośne, szkielety budynków, 
budowle oraz hale metalowe, kabiny dźwiękochłonne, ko-
miny metalowe i ich trzony, maszty metalowe, materiały 
konstrukcyjne metalowe, okładziny metalowe budowlane, 
okucia metalowe, palety transportowe metalowe, palety 
i pojemniki transportowe metalowe, 7 przenośniki trans-
portowe podwieszane, przenośniki transportu saniowego 
(skidowego), przenośniki taśmowe, przenośniki kubełkowe, 
przenośniki podłogowe, przenośniki płytkowe, przenośniki 
rolkowe, narzędzia ręczne sterowane mechanicznie, urzą-
dzenia dźwigowe, dźwigi, dźwigniki, obudowy maszyn, 
transportery, urządzenia podnośnikowe, urządzenia trans-
portu ręcznego, 19 materiały budowlane niemetalowe, kon-
strukcje przenośne niemetalowe, konstrukcje niemetalowe, 
konstrukcyjne materiały niemetalowe, 37 montaż maszyn 
i urządzeń, montaż przenośników transportowych, montaż 
konstrukcji stalowych, doradztwo budowlane, 39 transport 
wewnątrzzakładowy, 42 projektowanie budynków, hal, ma-
szyn i urządzeń.

(210) 470936 (220) 2017 04 26
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA KREM-FORMUŁA INFUZYJNA
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielę-
gnacji skóry, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i prepa-
raty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych.

(210) 470937 (220) 2017 04 26
(731) POPIELUCH KARINA, Warszawa
(540) KAIZEN IT SKILLS DEVELOPER

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 audyty, działalność gospodarcza - doradztwo 
w zakresie organizacji i zarządzania, rekrutacja personelu, za-
rządzanie personalne - doradztwo w zakresie wyboru perso-
nelu, 41 nauczanie (szkolenia), organizowanie i prowadzenie 
konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, teksty 
jako pisanie artykułów branżowych innych niż reklamowe.

(210) 470947 (220) 2017 04 26
(731) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
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(540) NOSPAMIZYNA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u lu-
dzi, mianowicie preparaty i środki rozkurczowe, przeciwbólo-
we i przeciwzapalne.

(210) 470956 (220) 2017 04 26
(731) Thomson Reuters Global Resources Unlimited 

Company , Baar, CH
(540) ONESOURCE
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do groma-
dzenia danych i zarządzania danymi, obliczeń matema-
tycznych oraz dostarczania danych podatkowych i finan-
sowych w zakresie zgodności z przepisami i do analizy 
w zakresie zgodności z przepisami podatkowymi oraz 
przygotowania deklaracji podatkowych dla korporacyj-
nych płatników podatków, 35 usługi doradztwa podat-
kowego w zakresie rachunkowości, usługi doradztwa 
w zakresie zgodności z przepisami podatkowymi, usługi 
przygotowywania deklaracji podatkowych, usługi przy-
gotowania deklaracji podatkowych dla korporacyjnych 
płatników podatków, dostarczanie danych podatkowych 
w zakresie zgodności z przepisami i do analizy w zakresie 
zgodności z przepisami podatkowymi oraz przygotowa-
nia deklaracji podatkowych dla korporacyjnych płatników 
podatków oraz płatników stanowiących fundusze powier-
nicze, 36 dostarczanie danych finansowych w zakresie 
zgodności z przepisami i do analizy w zakresie zgodności 
z przepisami podatkowymi oraz przygotowania deklara-
cji podatkowych dla korporacyjnych płatników podat-
ków oraz płatników stanowiących fundusze powiernicze, 
42 dostarczanie w trybie online oprogramowania do po-
brania oraz nie do pobrania oraz usług dostawcy aplikacji 
do gromadzenia danych i zarządzania danymi, obliczeń 
matematycznych oraz dostarczania danych podatkowych 
i finansowych w zakresie zgodności z przepisami i do ana-
lizy w zakresie zgodności z przepisami podatkowymi oraz 
przygotowania deklaracji podatkowych dla korporacyj-
nych płatników podatków.

(210) 470963 (220) 2017 04 26
(731) BUJNOWICZ MARCIN BUJNOWICZ KONSORCJUM, 

Katowice
(540) ESPORTS ACADEMY

(531) 24.01.03, 24.01.05, 24.01.13, 24.01.15, 24.01.17, 26.03.01, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, dostarczanie fil-
mów i programów telewizyjnych nie do pobrania przy 
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, infor-

macja o edukacji, imprezach rozrywkowych i rekreacji, 
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 
kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, kur-
sy korespondencyjne, montaż taśm wideo, nagrywanie 
na taśmach wideo, nauczanie indywidualne, organizowa-
nie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, warsz-
tatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja 
lub rozrywka], widowisk [impresariat], wystaw w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, zawodów sportowych, 
planowanie przyjęć [rozrywka], produkcja filmów innych 
niż reklamowe, mikrofilmów, programów radiowych i te-
lewizyjnych, widowisk, publikowanie książek, publikowa-
nie on-line elektronicznych książek i czasopism, teksty 
inne niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywko-
we, redagowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 
rezerwowanie miejsc na pokazy, sprawdziany edukacyjne, 
studia filmowe, szkoły z internatem, telewizyjne usługi 
rozrywkowe, udostępnianie filmów on-line nie do pobra-
nia, obiektów i sprzętu rekreacyjnego oraz sportowego, 
publikacji elektronicznych nie do pobrania, usługi agencji 
dystrybucji biletów [rozrywka], usługi edukacyjne świad-
czone przez szkoły, usługi gier oferowane w systemie 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi 
klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia 
[zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi przekwalifikowania 
zawodowego, usługi reporterskie, rozrywkowe, usługi stu-
dia nagrań, usługi trenera osobistego [trening sprawności 
fizycznej] i trenerskie, usługi w zakresie obozów wakacyj-
nych [rozrywka], usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 
wynajem urządzeń do gier, obiektów sportowych, stadio-
nów, wyższe uczelnie [edukacja], 45 doradztwo w zakre-
sie własności intelektualnej, licencjonowanie własności 
intelektualnej, monitorowanie praw własności intelektu-
alnej do celów doradztwa prawnego, usługi arbitrażowe, 
usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób 
trzecich, usługi serwisów społecznościowych on-line, wy-
najem nazw domen internetowych, zarządzanie prawami 
autorskimi.

(210) 470964 (220) 2017 04 26
(731) POPIELUCH KARINA KAIZEN HR, Warszawa
(540) KAIZEN HR KARINA POPIELUCH

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 audyty, działalność gospodarcza: - doradztwo 
w zakresie organizacji i zarządzania, specjalistyczne doradz-
two w zakresie rekrutacja personelu, zarządzanie personal-
ne: - doradztwo w zakresie wyboru personelu, 41 nauczanie 
(szkolenia), organizowanie i prowadzenie konferencji, organi-
zowanie i prowadzenie seminariów, teksty jako pisanie arty-
kułów branżowych innych niż reklamowe.

(210) 470968 (220) 2017 04 26
(731) PROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) HEPA MIKSTURA OLEI WSPOMAGA REGENERACJĘ 
WĄTROBY Zawiera: sylimarynę, fosfolipidy

(531) 02.09.25, 26.01.01, 26.01.18, 08.07.25, 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, su-
plementów diety dla ludzi, olei jadalnych.

(210) 470975 (220) 2017 04 26
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WYDAWNICZE 

RZECZPOSPOLITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) DETEKTYW

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, optyczne 
nośniki danych, publikacje elektroniczne, 16 ilustrowane 
albumy, czasopisma, publikacje drukowane, gazety, mate-
riały drukowane, rysunki, książki, 35 dystrybucja materiałów 
reklamowych, prenumerata gazet, prezentowanie produk-
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, obróbka 
tekstów, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, roz-
powszechnianie materiałów reklamowych, reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, przygotowywanie 
reklam prasowych, skomputeryzowana edycja tekstów, two-
rzenie tekstów reklamowych, organizowanie targów i wy-
staw, 41 wydawanie czasopism, dystrybucja filmów, publi-
kacja gazet elektronicznych on-line, elektroniczna publikacja 
tekstów i druków innych niż reklamowe, w Internecie, publi-
kacja elektroniczna on-line periodyków i książek, wydawanie 
audiobooków.

(210) 470976 (220) 2017 04 26
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WYDAWNICZE 

RZECZPOSPOLITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) DETEKTYW extra

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, optyczne 
nośniki danych, publikacje elektroniczne, 16 ilustrowane 
albumy, czasopisma, publikacje drukowane, gazety, ma-
teriały drukowane, rysunki, książki, 35 dystrybucja mate-
riałów reklamowych, prenumerata gazet, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
obróbka tekstów, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
przygotowywanie reklam prasowych, skomputeryzo-
wana edycja tekstów, tworzenie tekstów reklamowych, 
organizowanie targów i wystaw, 41 wydawanie czaso-
pism, dystrybucja filmów, publikacja gazet elektronicz-
nych on-line, elektroniczna publikacja tekstów i druków, 
innych niż reklamowe, w Internecie, publikacja elektro-
niczna on-line periodyków i książek, wydawanie audio 
booków.

(210) 470986 (220) 2017 04 26
(731) DERLACKI ŁUKASZ, Warszawa; 

KASIAK KATARZYNA, Legionowo
(540) A ARS RETAIL GROUP

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 negocjowanie umów, analizy kosztów, 
analizy rynkowe, badania rynku, doradztwo specja-
listyczne w sprawach działalności gospodarczej, do-
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, 36 doradztwo w zakresie najmu 
powierzchni handlowych, biurowych i komercyjnych, 
pomoc w wyszukiwaniu powierzchni handlowych, biu-
rowych i komercyjnych do wynajęcia, 37 budowa skle-
pów i salonów firmowych, generalne wykonawstwo 
Inwestycji, usługi zarządzania realizacją projektów Inwe-
stycyjnych, doradztwo w zakresie budownictwa, insta-
lowanie, konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń 
dla sklepów i biur, nadzór budowlany, 42 sporządzanie 
projektów architektonicznych, opracowywanie doku-
mentacji budowlanej, projektowanie sklepów i salonów 
firmowych, projektowanie wystroju wnętrz, doradztwo 
architektoniczne, opracowywanie projektów technicz-
nych, wzornictwo przemysłowe.
(551) wspólne prawo ochronne
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(210) 471007 (220) 2017 04 27
(731) WARWIN SPÓŁKA AKCYJNA, Warka
(540) dobre BERRY dobre BERRY Z NAJLEPSZYCH ODMIAN 

POLSKICH OWOCÓW

(531) 19.07.01, 25.01.15, 25.01.17, 05.07.08, 01.15.24, 27.05.01, 
29.01.15

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

(210) 471010 (220) 2017 04 27
(731) ŚLUSARCZYK PAWEŁ CD3D 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Łódź

(540) CD3D CENTRUM DRUKU 3D

(531) 04.05.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów 
i próbek w postaci druków, plakatów, prospektów, broszur, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszech-
nianie ogłoszeń reklamowych, materiałów reklamowych 
i ofert reklamowych, usługi reklamowania i sprzedaży za po-
średnictwem sieci komputerowej - Internet, oferowanie 
do sprzedaży towarów w ramach sklepu internetowego, do-
radztwo i konsulting w zakresie doboru metod i technik re-
klamowania, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, do-
radztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, 
doradztwo dotyczące reklamy prasowej, doradztwo doty-
czące reklamy w zakresie działalności gospodarczej, doradz-
two dotyczące reklamy, doradztwo dotyczące zarządzania 
marketingowego, doradztwo marketingowe w zakresie me-
diów społecznościowych, doradztwo reklamowe i marke-
tingowe, doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, 
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w rekla-

mie, doradztwo w zakresie analizy zachowań zakupowych 
konsumentów, doradztwo w zakresie działalności gospodar-
czej dotyczące marketingu, doradztwo w zakresie promocji 
sprzedaży, doradztwo w zakresie usług reklamowych i pro-
mocyjnych, doradztwo w zakresie zarządzania marketingo-
wego, konsultacje w zakresie działalności gospodarczej do-
tyczące reklamy, konsultacje w zakresie promocji działalności 
gospodarczej, konsultacje związane z organizacją kampanii 
promocyjnych na rzecz firm, organizacja promocji przy uży-
ciu mediów audiowizualnych, pomoc w zakresie marketin-
gu, porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
marketingu, porady w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania marketingowe-
go, porady w zakresie marketingu, usługi doradcze dotyczą-
ce promocji sprzedaży, usługi doradcze dotyczące reklamy, 
usługi doradcze odnoszące się do akcji promocyjnych, usługi 
doradcze w zakresie marketingu, usługi doradztwa w zakre-
sie marketingu, usług konsultacyjne w zakresie marketingu, 
usług konsultacyjne w zakresie marketingu bezpośredniego, 
usług konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, 
usługi konsultingowe dotyczące reklamy, 41 usługi wydaw-
nicze, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wy-
dawnicze), usługi wydawnicze, z wyjątkiem prac drukarskich, 
usługi wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, usługi 
wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowa-
nych, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, 
usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi 
wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism 
w Internecie, organizowanie i prowadzenie konferencji, orga-
nizowanie i prowadzenie eventów wydawniczych, szkolenia 
edukacyjne, szkolenia biznesowe.

(210) 471012 (220) 2017 04 27
(731) WIDAWSKI KRZYSZTOF, Strzałków
(540) KORNER

(531) 26.01.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 bambus, dekoracje przestawne, taśmy drew-
niane, drzwi do mebli, fiszbin jako surowiec lub półprodukt, 
meble, lustra, wykończeniowe elementy plastikowe i drew-
niane do mebli, półki meblowe, blaty meblowe, płyty meblo-
we, osprzęt niemetalowy do drzwi i okien, osprzęt niemeta-
lowy do mebli, obrzeża meblowe, okleiny meblowe, wyroby 
stolarstwa meblowego, zamki nieelektryczne i niemetalo-
we do mebli, zawiasy niemetalowe, 35 usługi prowadzenia 
agencji importowo - eksportowych, zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wy-
godnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej 
dotyczącej sprzedaży mebli, maszyn i urządzeń, towarów 
budowlanych i do produkcji mebli, zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wy-
godnie oglądać i kupować te towary w sklepie i hurtowni 
z meblami, maszynami i urządzeniami, towarami budowla-
nymi i do produkcji mebli, 37 usługi budowlane, nadzór bu-
dowlany, wynajem sprzętu budowlanego, tapicerstwo, usłu-
gi stolarsko - meblarskie, naprawy stolarskie, usługi montażu 
mebli, montaż urządzeń kuchennych, instalacja, konserwacja 
i naprawa maszyn, usługi stacji obsługi pojazdów, 39 usługi 
holowania pojazdów, dostarczanie towarów, dystrybucja to-
warów, wypożyczanie pojazdów i samochodów, pomoc dro-
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gowa, pośrednictwo transportowe, przewożenie ładunków, 
usługi transportowe, transport samochodowy, pakowanie 
i składowanie towarów, usługi kurierskie, magazynowanie, 
wynajmowanie magazynów, 40 obróbka drewna i materia-
łów drewnopochodnych, frezowanie, heblowanie, grawero-
wanie, kompletowanie materiałów na zamówienie, obróbka 
tkanin, przygotowanie elementów do produkcji mebli przez 
nawiercanie, prasowanie, oklejanie.

(210) 471028 (220) 2017 04 27
(731) CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek
(540) O’KURCZE
(510), (511) 29 tuszki drobiowe, mięso drobiowe, wędliny 
drobiowe, wyroby garmażeryjne z mięsa drobiowego, po-
droby drobiowe, konserwy drobiowe, buliony drobiowe.

(210) 471033 (220) 2017 04 27
(731) HENKEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FIBRE FORCE STRONG & FLEXIBLE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.16, 26.01.20, 27.05.01, 24.17.25, 
26.11.07, 26.11.08

(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, kleje do celów przemysłowych, kleje do płytek ścien-
nych, 19 materiały budowlane niemetalowe, mieszaniny 
uzupełniające do tynku, powłoki będące materiałami budow-
lanymi, powłoki cementowe, masy do renowacji ścian, zapra-
wy budowlane, beton, cement, asfalt, smoła, bitumy, listwy 
niemetalowe do tynków, materiały gruntujące dla budow-
nictwa, podłogowe masy poziomujące dla budownictwa.

(210) 471039 (220) 2017 04 27
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) natei naturals color balance
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do włosów, szampony.

(210) 471044 (220) 2017 04 27
(731) AGENCJA BIEGŁYCH REWIDENTÓW BADEX SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) BADEX
(510), (511) 35 analizy kosztów, badania w dziedzinie dzia-
łalności gospodarczej, rachunkowość i prowadzenie ksiąg 
finansowych i list plac, zeznania i sprawozdania podatkowe, 
wyceny działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, zarządzanie przedsiębiorstwami, 
doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, organizo-
wanie działalności gospodarczej, 36 analizy finansowe, ope-
racje bankowe, doradztwo w sprawach finansowych, eks-
pertyzy dla celów fiskalnych, wyceny finansowe, informacje 

finansowe, usługi finansowe, nadzór nad inwestycjami kapi-
tałowymi, nadzór nad kredytowaniem i kredytami ratalnymi, 
likwidacja przedsiębiorstw, zarządzanie majątkiem, operacje 
bankowe, finansowe, oszacowanie wartości dla celów fiskal-
nych, ekspertyzy i wyceny podatkowe, rozrachunkowość, 
transakcje finansowe.

(210) 471059 (220) 2017 04 27
(731) OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) offcoffee

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, ryż, 
tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby 
cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa, drożdże, 
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), 
przyprawy, lód.

(210) 471065 (220) 2017 04 27
(731) PETBOTTLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) PETBOTTLE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.07.01, 03.07.16, 03.07.24
(510), (511) 39 pakowanie prezentów, pakowanie towa-
rów, pakowanie i opakowywanie towarów, pakowanie 
i składowanie towarów, zawijanie [pakowanie] towarów,  
40 dmuchanie szkła, druk sitowy, drukowanie, drukowanie 
litograficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie szablonów, 
drukowanie zdjęć, fotograwiura, frezowanie, grawerowanie, 
drukowanie fotograficzne, drukowanie wzorów, drukowanie 
fotograwiury, drukowanie cyfrowe, drukowanie reklam, dru-
kowanie wzorów dla osób trzecich, drukowanie ozdobnych 
wzorów na opakowaniach prezentów, informacje o obrób-
ce materiałów, introligatorstwo, laminowanie, laminowanie 
papieru, laminowanie tkanin, laminowanie tworzyw sztucz-
nych, lutowanie, obróbka [przetwarzanie] odpadów, ob-
róbka i przetwarzanie papieru, blacharstwo, chromowanie, 
cięcie metalu, recykling odpadów i śmieci, składanie mate-
riałów na zamówienie dla osób trzecich, srebrzenie, szlifowa-
nie, obróbka powierzchni metalowych poprzez szlifowanie 
dokładne i polerowanie ścierne, szlifowanie szkła optyczne-
go, usługi w zakresie fotokompozycji, złocenie, 42 badania 
w dziedzinie mechaniki, doradztwo w zakresie projektowa-
nia i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w za-
kresie projektowania stron internetowych, doradztwo w za-
kresie projektowania stron głównych i stron internetowych, 
opracowywanie projektów technicznych, projektowanie 
opakowań i materiałów do pakowania, projektowanie opa-
kowań, projektowanie oprogramowania komputerowego, 
przechowywanie danych elektronicznych, testowanie [kon-
trola] pojazdów pod kątem sprawności, testowanie materia-
łów, testowanie i ocena materiałów, usługi doradcze w dzie-
dzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii 
komputerowej, usługi graficzne, usługi projektowania gra-
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ficznego wspomaganego komputerowo, usługi ilustrowania 
graficznego na rzecz osób trzecich, usługi inżynieryjne, usłu-
gi inżynieryjne oraz usługi inżynieryjne wspomagane kom-
puterowo, usługi inżynieryjne w dziedzinie robotyki, usługi 
inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, badania 
techniczne, pisanie techniczne.

(210) 471069 (220) 2017 04 27
(731) LAI LEYI, Walendów
(540) 

(531) 25.01.25, 29.01.14
(510), (511) 25 odzież i obuwie.

(210) 471074 (220) 2017 04 28
(731) KARCZ-PITALA KAROLINA MARIA, Wieliczka
(540) K Koncept

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble biurowe, meble kuchenne, meble tapi-
cerowane, meble skrzyniowe, meble gastronomiczne, meble 
do mieszkań, meble z drewna, szkła i stali, wyroby stolarstwa 
meblowego, 42 usługi architektoniczne, ekspertyzy inży-
nierskie w zakresie budownictwa i architektury, projektowa-
nie budynków, w tym mieszkalnych i przemysłowych, usługi 
w zakresie grafiki, planowanie urbanistyczne, projektowanie 
i administrowanie stronami komputerowymi, usługi projek-
tantów mody, projektowanie wnętrz i dekoracji wnętrz, pro-
jektowanie opakowań, wzornictwo przemysłowe.

(210) 471076 (220) 2017 04 28
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) AMORIS
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
środki sanitarne do celów medycznych, żywność dietetycz-
na i substancje przystosowane do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi, środki do zwal-
czania robactwa, fungicydy.

(210) 471080 (220) 2017 04 28
(731) BROWAR WBREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) WBREW
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, piwo, napoje 
bezalkoholowe o smaku piwa, kwas chlebowy, drinki na ba-
zie piwa, napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje ga-

zowane, niegazowane napoje bezalkoholowe, soki, koktajle 
bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, 
wody, napoje orzeźwiające, preparaty do produkcji napojów, 
wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, brzeczka piwna, 
ekstrakty chmielowe do sporządzania napojów, koncentraty 
do sporządzania napojów bezalkoholowych, syropy do wy-
robu napojów.

(210) 471084 (220) 2017 04 28
(731) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) Soiler

(531) 29.01.14, 27.05.01, 25.05.01, 05.05.16, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 1 adiuwanty wykorzystywane w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie, środki wspomagające działanie 
herbicydów, 5  pestycydy.

(210) 471087 (220) 2017 04 28
(731) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) Pianox

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.02.07
(510), (511) 1 adiuwanty wykorzystywane w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie, środki wspomagające działanie 
herbicydów, 5 pestycydy.

(210) 471089 (220) 2017 04 28
(731) TOWARZYSTWA BIZNESOWE SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) PŚ polski ślad

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 audyt przedsiębiorstw, reklama, promocja 
sprzedaży, promocja towarów i usług, promocja przedsię-
biorstw, promocja firm, rozpowszechnianie ogłoszeń i mate-
riałów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
organizowanie wystaw, targów i pokazów w celach han-
dlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży towarów 
i usług, organizowanie programów promocyjnych, agen-
cje informacji handlowej, badania w dziedzinie działalności 
gospodarczej, doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospo-
darczej, doradztwo mające na celu przygotowanie przed-
siębiorstw do procesu certyfikacji, działalność informacyjna 
w zakresie działalności gospodarczej, dystrybucja informacji, 
pozyskiwanie danych do komputerowej bazy danych, syste-
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matyzacja danych komputerowych baz danych, 42 kontrola 
jakości, certyfikowanie produktów i usług, certyfikowanie 
przedsiębiorstw, certyfikowanie firm, stwierdzanie auten-
tyczności, usługi testowania w celu certyfikacji jakości lub 
standardów, informacja o powyższych usługach.

(210) 471097 (220) 2017 04 28
(731) BOMIS SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) BOMIS S.A.

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 belki stropowe metalowe, konstrukcje metalo-
we, szkielety ramowe jako konstrukcje metalowe stosowane 
w budownictwie, konstrukcje stalowe stosowane w budow-
nictwie, kosze metalowe, kratownice metalowe, kratownice 
metalowe jako kładki, kraty metalowe, materiały konstruk-
cyjne metalowe, metalowe materiały zbrojeniowe dla bu-
downictwa, prefabrykowane konstrukcje metalowe, słupy 
metalowe, słupy metalowe jako elementy konstrukcyjne, 
metalowe ścianki z pali jako palisady, pokrycia ścian meta-
lowe stosowane w budownictwie, wsporniki metalowe dla 
budownictwa, metalowe materiały zbrojeniowe do betonu, 
ogniotrwałe metalowe materiały konstrukcyjne, 19 materiały 
budowlane niemetalowe, betonowe elementy budowlane, 
niemetalowe konstrukcje budowlane, zbrojenia niemetalo-
we dla budownictwa, 37 budownictwo, montaż rusztowań, 
wynajem sprzętu budowlanego, konsultacje budowlane, 
usługi doradztwa budowlanego, nadzór budowlany.

(210) 471106 (220) 2017 04 28
(731) STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) LOKOMNIAMKI
(510), (511) 5 żywność dietetyczna do celów leczniczych, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, ekstrakty roślinne 
i ziołowe do celów leczniczych, guma do żucia do celów me-
dycznych, słodycze do celów leczniczych, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, mineralne suplementy diety, środki 
zmniejszające apetyt do celów medycznych, dietetyczne na-
poje przystosowane do celów medycznych, preparaty zio-
łowe do celów medycznych, uzupełniające dodatki do żyw-
ności do celów medycznych, krople do oczu, krople do uszu, 
płyny dezynfekujące [inne niż mydło], roztwory do płukania 
soczewek kontaktowych, roztwory nawilżające do soczewek 
kontaktowych, spraye do jamy ustnej do użytku medyczne-
go, spraye antybakteryjne, spraye do nosa do użytku lecz-
niczego, spraye antyalergiczne, spraye ziołowe do celów 
medycznych, spraye lecznicze do gardła, żele nawilżające 
do użytku osobistego, żele przeciwzapalne, żele do ciała 
do użytku farmaceutycznego, żele do stosowania miejsco-
wego do użytku medycznego i terapeutycznego, maści 
lecznicze do stosowania na skórę, maść do oczu do użytku 
medycznego, maści o właściwościach leczniczych, maści 
do celów farmaceutycznych, maści przeciwzapalne, pastyl-
ki na kaszel, pastylki do ssania na gardło, lecznicze pastylki 
do ssania, pastylki na kaszel do użytku medycznego, pastylki 
do ssania do celów farmaceutycznych, aerozole chłodzące 
do celów medycznych, toniki do skóry [lecznicze], toniki 
[lecznicze], czopki, czopki przeciw hemoroidom, 30 prepa-

raty ziołowe do sporządzania napojów, wyroby cukiernicze, 
słodycze nielecznicze, produkty zbożowe w postaci bato-
nów, 31 nieprzetworzone zioła, nieprzetworzone owoce, 
surowe i nieprzetworzone ziarna, 32 napoje bezalkoholowe, 
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami die-
tetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środ-
kami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z wyrobami cukierniczymi, organizowanie wystaw i targów 
w celach handlowych i reklamowych.

(210) 471109 (220) 2017 04 28
(731) EURO TRADE  PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kajetany
(540) Q FIX SPARE PARTS

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów sa-
mochodów i motocykli, części samochodowych i akceso-
riów, paliw, prod. chemicznych, maszyn dla przemysłu, ma-
szyn i urządzeń pozostałych, złomu, mebli, export- import, 
37 naprawa i konserwacja pojazdów samochód i motocykli.

(210) 471134 (220) 2017 04 30
(731) HOŁUBIŃSKA JOANNA MUSIC 4 EVENT, Warszawa
(540) Electric Girls
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlo-
wej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa 
i kulturalna, 45 usługi prawne, prywatne i społeczne usługi 
świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia po-
szczególnych osób, usługi w zakresie zapewniania bezpie-
czeństwa i ochrony osób i mienia.

(210) 471206 (220) 2017 05 04
(731) MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) max energy
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(531) 26.03.04, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością gospodarczą w za-
kresie projektów budowlanych, usługi administracyjne w za-
kresie kierowania na konsultacje do generalnych wykonaw-
ców, budowlanych, analizy kosztów, analizy ekonomiczne 
do celów działalności gospodarczej, analizy gospodarcze, ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działal-
nością gospodarczą, organizacja działalności gospodarczej, 
promowanie działalności gospodarczej, planowanie działalno-
ści gospodarczej, organizacja zarządzania działalnością go-
spodarczą, nadzór nad działalnością gospodarczą, opraco-
wywanie statystyk handlowych, opracowywanie statystyk 
gospodarczych, 37 asfaltowanie, betonowanie, brukarstwo 
i kafelkowanie, budowa autostrad, budowa biur, budowa blo-
ków mieszkalnych, budowa boisk sportowych, budowa bu-
dynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków 
na zamówienie, budowa budynków przeznaczonych na za-
kwaterowanie wakacyjne, budowa cieplarni i szklarni, budowa 
części budynków, budowa domów, budowa domów na za-
mówienie, budowa dróg, budowa dróg na zamówienie, bu-
dowa fabryk, budowa fabryk na zamówienie, budowa funda-
mentów, budowa fundamentów budynków, budowa 
fundamentów dla konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, bu-
dowa fundamentów dróg, budowa fimdamentów mostów, 
budowa fundamentów pod tamy, budowa galerii, budowa 
ganków, budowa hal sportowych, budowa i konserwacja ru-
rociągów, budowa i naprawa magazynów, budowa jezdni, 
budowa kabin, budowa kominów, budowa kompleksów biz-
nesowych, budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej po-
przez wylewanie betonu, budowa konstrukcji inżynierii wod-
no-lądowej poprzez formowanie betonu, budowa konstrukcji 
inżynierii wodno-lądowej poprzez kładzenie betonu, budowa 
konstrukcji podziemnych, budowa konstrukcji stalowych 
na budynki, budowa kuchni, budowa nieruchomości [budow-
nictwo], budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nie-
ruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemy-
słowych, budowa obiektów do celów sportowych, budowa 
obiektów do celów rekreacyjnych, budowa obiektów inżynie-
rii wodno-lądowej, budowa obiektów medycznych, budowa 
obiektów publicznych, budowa obiektów rolnych, budowa 
obiektów sportowych, budowa obiektów wypoczynkowych, 
budowa parkingów wielopoziomowych, budowa pasaży 
podziemnych, budowa pływalni, budowa podkładów pod 
drogi, budowa podłóg, budowa pomieszczeń, budowa przy-
budówek, budowa przeszklonych pomieszczeń, budowa 
saun, budowa schodów z drewna, budowa ścian, budowa 
ścian działowych we wnętrzach, budowa ścian osłonowych, 
budowa ścianek działowych, budowa ścian szczelinowych, 
budowa sieci autostrad, budowa sieci transportu podziemne-
go, budowa sklepów, budowa stoisk i sklepów targowych, 
budowa stoisk na targach handlowych i wystawach, budowa 
stoisk wystawowych, budowa stropów, budowa systemów 
odwadniających,  budowa szkłami, budowa systemów ście-
ków, budowa szkół, budowa szpitali , budowa terenów spor-
towych, budowa tuneli, budowa ulic, budowa utwardzanych 
miejsc parkingowych, budowa w ramach robót publicznych, 
budowa zakładów przemysłowych, budowa znaków, budo-
wanie domów, budowanie konstrukcji żelbetowych przy wyko-
rzystaniu szalunków przesuwnych i wznoszących, budowanie 
nieruchomości budowanie platform [tarasów], budownictwo, 
budownictwo wodno-lądowe, ciesielstwo, czyszczenie bu-
dynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, 
czyszczenie fasad budynków, czyszczenie elewacji budynków, 
czyszczenie wewnętrznych powierzchni budynków, demon-
taż maszyn, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], doradz-
two w zakresie inżynierii wodno-lądowej [usługi budowlane], 

drenaż gruntu, impregnacja wodoodporna budynków pod-
czas budowy, informacja budowlana, informują o konserwacji 
sprzętu pomiarowego i urządzeń testujących, informacja 
o najmie sprzętu budowlanego, informacja o naprawach, in-
stalacja alarmów, instalacja folii okiennych, instalacja izolacji 
na murach szczelinowych, instalacja izolacji rur, instalacja izola-
cji termicznej w budynkach, instalacja maszyn, instalacja mate-
riałów izolacyjnych, instalacja mebli, instalacja, naprawa i kon-
serwacja rur kotłowych, instalacja, naprawa i konserwacja 
sprzętu grzewczego, instalacja, naprawa i konserwacja obiek-
tów i sprzętu pomieszczeń czystych, instalacja odgromników, 
instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, instalacja 
osprzętu do zamków, instalacja osprzętu i wyposażenia w bu-
dynkach, instalacja pieców przemysłowych, instalacja pokryć 
dachowych, instalacja przewodów wodociągowych, instalacja 
rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, 
instalacja systemów oprzyrządowania, instalacja systemów 
ogrzewania słonecznego, instalacja systemów ochrony środo-
wiska, instalacja systemów kontroli środowiska, instalacja sys-
temów inżynierii środowiska, instalacja systemów do zbierania 
wody deszczowej, instalacja systemów do wentylacji i usuwa-
nia kurzu, instalacja systemów do odprowadzania wody desz-
czowej, instalacja systemów do kontroli środowiska w czy-
stych pomieszczeniach, instalacja systemów do gromadzenia 
wody deszczowej, instalacja systemów do czystych pomiesz-
czeń, instalacja stoisk przeznaczonych na wystawy, instalacja 
sprzętu hydraulicznego, instalacja samozamykaczy do drzwi, 
instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów 
elektroenergetycznych, instalacja systemów oświetlenio-
wych, instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, 
instalacja systemów zabezpieczających, instalacja syste-
mów zarządzania ruchem, instancja szamb, instalacja szkła 
izolacyjnego w cieplarniach, oknach, drzwiach i szklarniach, 
instalacja szkła w cieplarniach, oknach, drzwiach i szklarniach, 
instalacja urodzeń do ogrzewania i chłodzenia, instalacja urzą-
dzeń do oszczędzania energii, instalacja urządzeń do otwiera-
nia drzwi, instalacja urządzeń do otwierania i zamykania drzwi, 
instalacja urządzeń do usuwania kurzu, instalacja urządzeń 
do suszenia, instalacja urządzeń do wytwarzania energii, insta-
lacja urządzeń do zaopatrzenia w gaz i do dystrybucji gazu, 
instalacja urządzeń do zaopatrzenia w wodę, instalacja urzą-
dzeń elektrycznych, instalacja urządzeń elektrycznych i gene-
ratorów prądu, instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja 
urządzeń łazienkowych, instalacja urządzeń oświetleniowych, 
instalacja urządzeń sanitarnych, instalacja urządzeń wentyla-
cyjnych, instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, 
instalacja wind, instalacja, wymiana i naprawa zamków, instala-
cja zbiorników na wodę deszczową, instalowanie alarmów 
przeciwwłamaniowych, instalowanie alarmów przeciwpoża-
rowych, instalowanie gotowych elementów konstrukcyjnych, 
instalowanie i konserwacja systemów nawadniających, insta-
lowanie kotw wbijanych do ziemi, instalowanie konstrukcji 
tymczasowych na targi handlowe, instalowanie ram okien-
nych, instalowanie podwójnych szyb, instalowanie oszklonych 
konstrukcji budowlanych, instalowanie oraz naprawa urzą-
dzeń, klimatyzacyjnych, instalowanie okien, instalowanie sys-
temów rurociągów do przesyłania cieczy, instalowanie syste-
mów rurociągów do przesyłania pary wodnej, instalowanie 
systemów rur przewodzących gazy, instalowanie systemów 
rur doprowadzających gaz, instalowanie systemów zasilanych 
energią słoneczną, instalowanie ulicznych afiszy informacyj-
nych, instalowanie ulicznych obiektów publicznego użytku, 
instalowanie urządzeń biurowych, izolacja ścian wewnętrz-
nych i zewnętrznych, sufitów i dachów, izolacja rurociągów, 
izolacja rur, izolacja dachów, inżynieria wodno-lądowa w za-
kresie terenów wiejskich, inżynieria wodno-lądowa w zakresie 
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zapobiegania zalewaniu terenów wodą powodziową, inżynie-
ria wodno-lądowa w zakresie zapobiegania zalewaniu budyn-
ków wodą powodziową, inżynieria wodno-lądowa w zakresie 
terenów rolniczych, inżynieria wodno-lądowa w zakresie na-
wadniania, instalowanie zabezpieczeń przed przeciągami 
na oknach otwieranych pionowo, instalowanie wyposażenia 
budynków, instalowanie wewnętrznych ścianek działowych 
w budynkach, instalowanie wewnętrznych ścianek działo-
wych, instalowanie urządzeń zapobiegających kradzieżom, 
instalowanie urządzeń sanitarnych, instalacja kabli do dostępu 
do Internetu, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń 
do nadawania, instalacją, konserwacja i naprawa maszyn, izo-
lacja ścian zewnętrznych, izolacja termiczna budynków, izola-
cja termiczna okien, izolowanie budynków, izolowanie budyn-
ków gotowych, izolowanie budynków w trakcie budowy, 
izolowanie dachów, izolowanie rurociągów, karczowanie ko-
rzeni drzew, konserwacja budynków, konserwacja dachów, 
konserwacja dróg, konserwacja i naprawa rynien dachowych, 
konserwacja i naprawa rurociągów, konserwacja i naprawa rur 
używanych w urządzeniach przemysłowych, konserwacja 
i naprawa rur odpływowych, konserwacja i naprawa kanałów 
deszczowych, konserwacja i naprawa systemów zawierają-
cych węże doprowadzające płyny, konserwacja i naprawa sys-
temów komunikacyjnych, konserwacja i naprawa urządzeń 
do oczyszczania wody, konserwacja i naprawa wyposażenia 
budynków, konserwacja i naprawa zbiorników magazyno-
wych, konserwacja i naprawy budynków, konserwacja okien, 
konserwacja nieruchomości, konserwacja instalacji wodno-ka-
nalizacyjnej, konserwacja przewodów, konsultacje w zakresie 
nadzoru budowlanego, konsultacje budowlane, konstrukcja 
i naprawa budynków, konstrukcja budynków, konserwacja 
znaków, konserwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania 
energii, kruszenie betonu, lakierowanie desek, malowanie bu-
dynków, malowanie domów, malowanie metalowych po-
wierzchni w celu zapobiegania korozji, malowanie natryskowe, 
malowanie natryskowe metali, malowanie powierzchni bu-
dynków, malowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrz-
nych, malowanie ram okiennych, montaż [instalacja] konstruk-
cji budynków, montaż i naprawa szkła płaskiego, montaż 
i naprawa żaluzji okiennych, montaż i naprawa instalacji grzew-
czych, montaż folii okiennych, montaż drzwi i okien, montaż 
drzwi, montaż dodatkowej warstwy szkła, montaż belkowania 
dachu, montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, mon-
taż i konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego, moderni-
zacja instalacji do ogrzewania budynków, modernizacja insta-
lacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, 
montaż instalacji centralnego ogrzewania, montaż instalacji 
do zmiękczania wody, montaż instalacji kanalizacyjnych, gazo-
wych i wodociągowych, montaż instalacji przemysłowych, 
montaż izolacji do budynków, montaż ogrodzeń, montaż okuć 
do drzwi, montaż okuć okiennych, montaż paneli gipsowych, 
montaż płyt ściennych, montaż podłóg drewnianych, montaż 
podłóg podniesionych, montaż półpięter, montaż rusztowań, 
montaż ścian działowych kartonowo-gipsowych, nadzór bu-
dowlany, nadawanie faktury sufitom lub ścianom, montaż 
zamków, montaż wykładzin kanałów ściekowych, montaż 
urządzeń grzewczych, montaż urządzeń centralnego ogrze-
wania, montaż tymczasowych ogrodzeń, montaż tymczaso-
wych barierek, nadzór budowlany na miejscu inwestycji w za-
kresie obiektów inżynierii wodno-lądowej, nadzór budowlany 
na miejscu, nadzór budowlany w zakresie projektów inżynierii 
wodno-lądowej, nadzór nad budowaniem konstrukcji, nadzór 
remontami budynków, nadzór md renowacją budynków, nad-
zór nad robotami budowlanymi, nadzór nad wyburzaniem 
budynków, nadzorowanie konstruowania budynków, najem 
maszyn do kopania, nakładanie faktur na sufity, nakładanie 
farb ochronnych na drewno, nakładanie farb ochronnych 

na budynki, nakładanie folii zabezpieczających na szyby, na-
kładanie powłok na budynki, nakładanie powłok nieprzema-
kalnych na dachy, nakładanie powłok ochronnych na budynki, 
nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie zbiorników, 
nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie budynków, 
nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie wgłębień, 
nakładanie powłok w celu naprawy powierzchni budynków, 
nakładanie powłok w celu naprawy ścian, nakładanie powłok 
w tunelach, nakładanie wylewki posadzkowej, nakładanie wo-
doodpornych wykładzin, naprawa budynków, naprawa i kon-
serwacja budynków na wypadek rozbiórki, naprawa i konser-
wacja budynków biurowych, naprawa i konserwacja 
budynków mieszkalnych, naprawa i konserwacja instalacji ga-
zowych i elektrycznych, naprawa i konserwacja instalacji 
do wytwarzania energii, naprawa i konserwacja sprzętu do bu-
dowy dróg, naprawa i renowacja budynków, naprawa instala-
cji do zaopatrzenia w wodę, naprawa instalacji do zaopatrze-
nia w energię, oczyszczanie strumieniowo-ścieme powierzchni 
metalowych, oczyszczanie strumieniowo-ścieme powierzch-
ni, oczyszczanie strumieniowo-ścieme powierzchni niemeta-
lowych, oczyszczanie terenu, odblokowywanie odpływów, 
odnawianie budynków, odnawianie i renowacja budynków, 
osuszanie terenów, podziemne prace konstrukcyjne w zakre-
sie układania odpływów wody, podziemne prace konstrukcyj-
ne w zakresie ścieków, podziemne prace budowlane w zakre-
sie instalowania rur, podziemne prace budowlane w zakresie 
systemu rur, podwodne prace budowlane i konstrukcyjne, 
pompowanie betonu, pokrywanie dachów papą, pokrywanie 
odpływów, pokrywanie powierzchni chodników, pokrywanie 
przejść (korytarzy), podziemnie prace konstrukcyjne w zakre-
sie wodociągów, podziemne prace konstrukcyjne dotyczące 
okablowania, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie wy-
lewania fundamentów, podziemne prace konstrukcyjne w za-
kresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, podziemne prace 
konstrukcyjne w zakresie rur wodnych, podziemne prace kon-
strukcyjne w zakresie gazociągów, podziemne prace konstruk-
cyjne w zakresie rur gazowych, ponowna obróbka powierzch-
ni dachów, powlekanie betonu, powielcie kanałów ściekowych, 
powlekanie murów, powlekanie przewodów, powlekanie rur, 
prace budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, prace kon-
serwacyjne na autostradach, prace konstrukcyjne domów 
z prefabrykatów, przygotowanie powierzchni podłóg do po-
łożenia podkładów i pokryć, przygotowywanie terenu pod 
budowę, regulacja nachylenia gruntu, renowacja podziem-
nych rur, renowacja i naprawa budynków, renowacja budyn-
ków, renowacja betonu, remontowanie budynków, remont 
nieruchomości, renowacja rur kanalizacyjnych, renowacja 
wnętrz pomieszczeń handlowych, rozbieranie dróg, rozbiórka 
budynków, rozbiórka dachów, rozbiórka kominów, rozbiórka 
konstrukcji, rozbiórka rusztowań, spawanie do celów napraw-
czych, stawianie szalunków, stawianie szalunków wznoszą-
cych, stawianie fundamentów, stabilizacja gruntu, tynkowanie, 
udzielanie informacji budowlanych, udzielanie informacji 
w związku z wynajmem maszyn i urządzeń budowlanych, 
udzielanie informacji związanych z wyburzaniem budynków, 
układanie kabli, układanie i zakopywanie kabli, układanie i bu-
dowa rurociągów, układanie dachówki, murowanie lub muro-
wanie z bloczków, układanie dachówek i płytek łupkowych, 
udzielanie informacji związanych ze wznoszeniem, naprawą 
i konserwacją budynków, układanie nawierzchni drogowych, 
układanie parkietów, układanie płytek podłogowych, układa-
nie podłóg warstwowych, układanie pokryć podłogowych, 
układanie pokryć sufitów, układanie przewodów głównych, 
układanie rur, układanie sufitów, usługi brukarskie, usługi bu-
dowlane, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowla-
ne i naprawy budynków, usługi budowlane w zakresie stawia-
nia budynków, usługi budowlane w zakresie budynków 
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mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie budowania na po-
trzeby przemysłu, usługi budownictwa wodno-lądowego, 
usługi ciśnieniowego fugowania, usługi doradcze dotyczące 
renowacji budynków, usługi doradcze dotyczące przebudo-
wy budynków, usługi doradcze dotyczące remontów budyn-
ków, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, 
usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne związane z pu-
blicznymi robotami budowlanymi, usługi doradcze w zakresie 
konserwacji budynków, usługi doradcze w zakresie budowa-
nia, usługi doradcze w zakresie asfaltowania, usługi doradcze 
w zakresie kładzenia rur, usługi doradcze w zakresie renowacji 
rowów, usługi doradcze w zakresie projektów obróbki po-
wierzchni, usługi doradcze w zakresie kopania w ziemi, usługi 
doradcze w zakresie remontów budynków, usługi doradztwa 
budowlanego, usługi doradztwa w zakresie budowy budyn-
ków, usługi doszczelniania budynków, usługi doradcze zwią-
zane z publicznymi robotami budowlanymi, usługi doradcze 
związane z wyburzaniem budynków, usługi generalnych wy-
konawców budowlanych, usługi informacyjne dotyczące re-
nowacji budynków, usługi informacyjne w zakresie konstrukcji 
budynków, usługi instalacji dachów, usługi instalowania rur, 
usługi izolacyjne, usługi nadzoru budowlanego w zakresie 
projektów budowlanych, usługi nadzoru budowlanego w za-
kresie projektów dotyczących nieruchomości, usługi monta-
żowe rusztowań budowlanych, usługi konserwacji podłóg, 
usługi konserwacji rur , usługi szalunkowe, usługi rozbiórkowe, 
usługi szklenia budynków, usługi układania płytek ceramicz-
nych, usługi układania przewodów elektrycznych, usługi ukła-
dania rur, usługi uszczelniania wnętrz, usługi w zakresie mon-
tażu rusztowań, usługi w zakresie malowania i dekorowania 
budynków, usługi w zakresie kopania w ziemi w celu weryfika-
cji położenia uzbrojenia, usługi w zakresie kontroli erozji gleb, 
usługi w zakresie konstrukcji hydraulicznych, usługi w zakresie 
instalowania kanałów ściekowych, usługi w zakresie instalowa-
nia rur odpływowych, usługi w zakresie instalacji elektrycz-
nych, usługi w zakresie rozbiórek, usługi w zakresie remontów 
budynków, usługi w zakresie stabilizacji gruntu poprzez 
wstrzykiwanie cementu, usługi w zakresie stawiania ogrodzeń, 
usługi w zakresie stabilizacji gruntu poprzez wkładanie prętów 
wzmacniających, usługi w zakresie wykopywania, usługi w za-
kresie wyściełania rur, usługi w zakresie zabezpieczania przed 
wilgocią budynków w trakcie budowy, usuwanie nawierzchni, 
uszczelnianie betonu, uszczelnianie budynków, uszczelnianie 
budynków podczas budowy, uszczelnianie i rozbieranie dróg, 
uszczelnianie nawierzchni, uszczelnianie dróg, wykrywanie 
ciągów powietrza w budynkach, wyburzanie obiektów inży-
nierii wodno-lądowej, wstawianie szkła, wstawianie szyb, wy-
krywanie nieszczelności w budynkach, wylewanie (układanie) 
fundamentów, wymiana okien, wynajem maszyn budowla-
nych, wynajem sprzętu budowlanego, wypożyczanie pojaz-
dów budowlanych do burzenia, wyrównywanie terenu budo-
wy, wyrównywanie betonu, zabezpieczanie przed wilgocią 
w czasie budowy, zapobieganie dostawaniu się pyłu do bu-
dynków, zapobieganie osiadaniu budynków i poprawki w tym 
zakresie, zapobieganie zapadaniu się budynków i poprawki 
w tym zakresie, zarządzanie projektami budowlanymi na tere-
nie budowy, zarządzanie projektem budowy, wykrywanie cią-
gów powietrza w budynkach, wyburzanie obiektów inżynierii 
wodno-lądowej , wstawianie szkła, wstawianie szyb, wykrywa-
nie nieszczelności w budynkach, wylewanie (układanie) fun-
damentów, wymiana okien, wynajem maszyn budowlanych, 
wynajem sprzętu budowlanego, wypożyczanie pojazdów bu-
dowlanych do burzenia, wyrównywanie terenu budowy, wy-
równywanie betonu, zabezpieczanie przed wilgocią w czasie 
budowy, zapobieganie dostawaniu się pyłu do budynków, za-
pobieganie osiadaniu budynków i poprawki w tym zakresie, 
zapobieganie zapadaniu się budynków i poprawki w tym za-

kresie, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budo-
wy, zarządzanie projektem budowy, 44 doradztwo związane 
z sadzeniem drzew, sadzenie drzew, doradztwo z zakresu 
ogrodnictwa, ogrodnictwo krajobrazowe, ogrodnictwo, sa-
dzenie roślin, sadzenie drzew ogrodowych, układanie darni, 
układanie sztucznej darni, doradztwo w zakresie projektowa-
nia krajobrazu, projektowanie ogrodów i krajobrazów, projek-
towanie ogrodów krajobrazowych na rzecz osób trzecich, 
usługi doradcze w zakresie projektowania darni, usługi dorad-
cze związane z projektowaniem ogrodów, usługi w zakresie 
architektury krajobrazu, usługi w zakresie projektowania 
ogrodów.

(210) 471246 (220) 2017 05 05
(731) THE SPAGHETTI MSHG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 471310 (220) 2017 05 08
(731) AMBIT LICZNERSKI I WALDER SPÓŁKA JAWNA, 

Gdynia
(540) AMBIT CENTRUM EDUKACYJNE

(531) 26.04.06, 26.04.16, 26.04.18, 20.07.01, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.12

(510), (511) 41 nauczanie.
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(210) 471322 (220) 2017 05 08
(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie
(540) POVAB
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
antyperspiranty jako przybory toaletowe, aromaty jako olejki 
eteryczne, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy inne 
niż do celów medycznych, barwniki do celów kosmetycz-
nych, barwniki kosmetyczne, bazy do perfum kwiatowych 
błyszczyki do ust, chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania 
makijażu, cytrynowe olejki eteryczne, dezodoranty dla lu-
dzi i zwierząt, ekstrakty kwiatowe jako perfumy, ekstrakty 
ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed 
promieniowaniem słonecznym, esencja mięty jako olejek 
eteryczny, esencje eteryczne, etui na szminkę, farby do wło-
sów, henna jako barwnik kosmetyczny, jonony jako wyroby 
perfumeryjne, kadzidełka, kadzidła na patyczkach, kalkoma-
nia ozdobna do celów kosmetycznych, kamień ałun jako śro-
dek ściągający, kleje do celów kosmetycznych, kleje do przy-
mocowywania sztucznych rzęs, kleje do przymocowywania 
sztucznych włosów, kosmetyki, kosmetyki do brwi, kosme-
tyki do makijażu kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki 
do rzęs, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, 
lakier do włosów, środki do usuwania lakierów, lakiery do pa-
znokci, maski kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów 
kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosme-
tycznych, mydła, mydła przeciwpotowe do stóp, mydło dez-
odorujące, mydło do golenia, mydło migdałowe, naklejane 
ozdoby do paznokci, neutralizatory do trwałej ondulacji, 
odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejek bergamotowy, 
olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy, ole-
jek migdałowy, olejek różany, olejek terpentynowy jako pre-
parat odtłuszczający, olejki do celów kosmetycznych, olejki 
do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne 
z drzewa cedrowego, ołówki do brwi, paski wybielające zęby, 
płukanki do oczu nie do celów medycznych, płyny do pielę-
gnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycz-
nych, płyny do przemywania pochwy, do higieny intymnej 
lub dezodoryzacji, pomadki do ust, pomady do celów ko-
smetycznych, preparaty do demakijażu, preparaty do depi-
lacji, preparaty do golenia, preparaty do kąpieli nielecznicze, 
preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących 
jako przybory toaletowe, preparaty do kąpieli nielecznicze, 
preparaty do kręcenia włosów, preparaty do odymiania 
jako perfumy, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty 
do prostowania włosów, preparaty do samoopalania jako ko-
smetyki, preparaty fito kosmetyczne, preparaty kolagenowe 
do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 
preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty ściągają-
ce do celów kosmetycznych, preparaty toaletowe, produkty 
do odświeżania oddechu w sprayu, produkty perfumeryjne, 
mydła przeciwpotowe, puder do twarzy, pumeks, sztuczne 
rzęsy, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, suche 
szampony, szampony, szmergiel, sztuczne paznokcie, środki 
czyszczące do higieny intymnej nielecznicze, talk kosme-
tyczne, terpeny jako olejki eteryczne, tłuszcze do celów ko-
smetycznych, tusze do rzęs, waciki do celów kosmetycznych, 
wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda 
kolońska, woda lawendowa, woda perfumowana, woda 
utleniona do celów kosmetycznych, wybielacze jako od-
barwiacze do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków: 
zmywacze do paznokci, żele do masażu inne niż do celów 
medycznych, żele do wybielania zębów, 5 lecznicze prepara-
ty toaletowe, lecznicze suche szampony, podpaski higienicz-
ne, 16 papierowe chusteczki do nosa, chusteczki papierowe 
do usuwania makijażu, papier higieniczny, 21 gąbki do ma-
kijażu, kosmetyczki na przybory toaletowe, kosmetyczne 

puderniczki jako kompakty, pędzle kosmetyczne, przybory 
kosmetyczne, przybory toaletowe, przyrządy do demakijażu, 
puszki do pudru, rozpylacze do perfum, rozpylacze zapacho-
we, szczoteczki do brwi, szczoteczki do paznokci, szczoteczki 
do rzęs, szpatułki kosmetyczne.

(210) 471326 (220) 2017 05 08
(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie
(540) POVABE
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
antyperspiranty jako przybory toaletowe, aromaty jako olejki 
eteryczne, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy inne 
niż do celów medycznych, barwniki do celów kosmetycz-
nych, barwniki kosmetyczne, bazy do perfum kwiatowych, 
błyszczyki do ust, chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania 
makijażu, cytrynowe olejki eteryczne, dezodoranty dla lu-
dzi i zwierząt, ekstrakty kwiatowe jako perfumy, ekstrakty 
ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed 
promieniowaniem słonecznym, esencja mięły jako olejek 
eteryczny, esencje eteryczne, etui na szminkę, farby do wło-
sów, henna jako barwnik kosmetyczny, jonony jako wyroby 
perfumeryjne, kadzidełka, kadzidła na patyczkach, kalkoma-
nia ozdobna do celów kosmetycznych, kamień ałun jako śro-
dek ściągający, kleje do celów kosmetycznych, kleje do przy-
mocowywania sztucznych rzęs, kleje do przymocowywania 
sztucznych włosów, kosmetyki: kosmetyki do brwi, kosme-
tyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki 
do rzęs, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, 
lakier do włosów, środki do usuwania lakierów, lakiery do pa-
znokci, maski kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów 
kosmetycznych1 mleczko oczyszczające do celów kosme-
tycznych, mydła, mydła przeciwpotowe do stóp, mydło dez-
odorujące, mydło do golenia, mydło migdałowe, naklejane 
ozdoby do paznokci, neutralizatory do trwałej ondulacji, 
odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejek bergamotowy, 
olejek golleriowy, olejek jaśminowy olejek lawendowy, ole-
jek migdałowy, olejek różany olejek terpentynowy jako pre-
parat odtłuszczający, olejki do celów kosmetycznych, olejki 
do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne 
z drzewa cedrowego: ołówki do brwi, paski wybielające zęby, 
płukanki do oczu nie do celów medycznych, płyny do pielę-
gnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycz-
nych, płyny do przemywania pochwy, do higieny intymnej 
lub dezodoryzacji, pomadki do ust, pomady do celów ko-
smetycznych, preparaty do demakijażu, preparaty do depi-
lacji, preparaty do golenia, preparaty do kąpieli nielecznicze, 
preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących 
jako przybory toaletowe, preparaty do kąpieli nielecznicze, 
preparaty do kręcenia włosów, preparaty do odymiania 
jako perfumy, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty 
do prostowania włosów, preparaty do samoopalania jako ko-
smetyki, preparaty fito kosmetyczne, preparaty kolagenowe 
do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 
preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty ściągają-
ce do celów kosmetycznych, preparaty toaletowe, produkty 
do odświeżania oddechu w sprayu, produkty perfumeryjne, 
mydła przeciwpotowe, puder do twarzy, pumeks, sztuczne 
rzęsy, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, suche 
szampony szampony, szmergiel, sztuczne paznokcie, środki 
czyszczące do higieny intymnej nielecznicze, talk kosme-
tyczne, terpeny jako olejki eteryczne: tłuszcze do celów ko-
smetycznych, tusze do rzęs, waciki do celów kosmetycznych, 
wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda 
kolońska, woda lawendowa, woda perfumowana, woda 
utleniona do celów kosmetycznych, wybielacze jako od-
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barwiacze do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, 
zmywacze do paznokci, żele do masażu inne niż do celów 
medycznych, żele do wybielania zębów, 5 lecznicze prepara-
ty toaletowe, lecznicze suche szampony, podpaski higienicz-
ne, 16 papierowe chusteczki do nosa, chusteczki papierowe 
do usuwania makijażu, papier higieniczny, 21 gąbki do ma-
kijażu, kosmetyczki na przybory toaletowe, kosmetyczne 
puderniczki jako kompakty, pędzle kosmetyczne, przybory 
kosmetyczne, przybory toaletowe, przyrządy do demakijażu 
puszki do pudru, rozpylacze do perfum, rozpylacze zapacho-
we, szczoteczki do brwi, szczoteczki do paznokci, szczoteczki 
do rzęs, szpatułki kosmetyczne.

(210) 471345 (220) 2017 05 08
(731) KHIMCHUK GANNA, Warszawa
(540) ULIK

(531) 26.05.01, 26.03.23, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 28 zabawki, 41 edukacja, nauczanie, nauczanie 
języków obcych, organizowanie wyjazdów wakacyjnych, 
obozów, pokazów kulturalnych i naukowych, imprez kultu-
ralnych, świetlice, wychowanie przedszkolne - prowadzenie 
przedszkola niepublicznego.

(210) 471348 (220) 2017 05 08
(731) SALTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) ASAMI
(510), (511) 25 odzież, bielizna osobista.

(210) 471365 (220) 2017 05 09
(731) CHABINOWSKA CECYLIA ZOFIA, Kraków
(540) NIGHT TRAM PARTY

(531) 18.01.11, 07.01.08, 07.01.12, 07.01.24, 25.01.13, 27.05.01, 
29.01.15, 07.01.01, 07.01.03

(510), (511) 39 usługi planowania tras, czarterowanie dojaz-
dów do transportu, organizacja wycieczek, organizacja wy-
cieczek ze zwiedzaniem, organizacja wycieczek turystycz-
nych, organizowanie wycieczek, organizowanie wycieczek 
jednodniowych, organizowanie zwiedzania miasta, orga-
nizowanie wypraw wycieczek jednodniowych i wycieczek 
za zwiedzaniem, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem 

miasta, organizowanie wycieczek z przewodnikiem, organi-
zowanie wycieczek ze zwiedzaniem, transport podróżnych 
tramwajem, transport tramwajowy, usługi tramwajów, ob-
sługa naziemna pasażerów, koordynowanie planów podróży 
dla osób prywatnych i grup, organizacja i rezerwacja podróży, 
czarterowanie transportu, organizacja wynajmu pojazdów, 
doradztwo w zakresie podróży, organizowanie wycieczek 
ze zwiedzaniem, wypożyczanie tramwajów, 41 doradztwo 
w zakresie planowania imprez specjalnych, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizacja zawodów rekreacyj-
nych, organizacja zawodów dotyczących pojazdów mecha-
nicznych, organizowanie corocznych konferencji związanych 
z logistyką, organizowanie corocznych konferencji edukacyj-
nych, dyskoteki, centra rozrywki, didżeje na przyjęcia i im-
prezy specjalne, rozrywka, rozrywka interaktywna, planowa-
nie przyjęć, organizowanie zawodów, sympozja związane 
z rozrywką, rozrywka w formie pokazów laserowych, nocne 
kluby.

(210) 471382 (220) 2017 05 09
(731) KACZYŃSKI ANDRZEJ KACZAN, Ostrów Mazowiecka
(540) KACZAN

(531) 26.04.01, 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 pościel (oprócz bielizny pościelowej), podusz-
ki, podgłówki, wałki, nakładki na materace, maty do drzemki 
[poduszki lub materace], dopasowane pokrowce materia-
łowe do mebli, 22 materiały do wyściełania i wypychania, 
wypełnienia do kołder, wypełnienia do poduszek, 24 wyro-
by tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, bielizna po-
ścielowa, kołdry, prześcieradła, tekstylia do sypialni, artykuły 
tekstylne do użytku jako pościel, przykrycia na łóżka, koce, 
poszewki na kołdry, poszewki na poduszki, pokrowce na ma-
terace, elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin, zasło-
ny, bielizna stołowa, obrusy, tekstylne artykuły kąpielowe, 
ręczniki, ściereczki do naczyń, 35 usługi sprzedaży detalicz-
nej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu 
sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomu-
nikacji następujących towarów: pościel (oprócz bielizny po-
ścielowej), poduszki, podgłówki, wałki, nakładki na materace, 
maty do drzemki [poduszki lub materace], dopasowane po-
krowce materiałowe do mebli, materiały do wyściełania i wy-
pychania, wypełnienia do kołder, wypełnienia do poduszek, 
wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, bielizna 
pościelowa, kołdry, prześcieradła, tekstylia do sypialni, arty-
kuły tekstylne do użytku jako pościel, przykrycia na łóżka, 
koce, poszewki na kołdry, poszewki na poduszki, pokrowce 
na materace, elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin, 
zasłony, bielizna stołowa, obrusy, tekstylne artykuły kąpielo-
we, ręczniki, ściereczki do naczyń.

(210) 471385 (220) 2017 05 09
(731) STAND-UP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) STAND-UP POLSKA
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(531) 16.01.13, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 41 wystawianie spektakli na żywo, wystawianie 
spektakli rewiowych, organizowanie i prowadzenie koncer-
tów, organizowanie widowisk [impresariat], pisanie piosenek, 
pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż 
reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], produkcja pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk.

(210) 471391 (220) 2017 05 09
(731) TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) INVEST PRO PRIMER
(510), (511) 2 farby, lakiery i środki zapobiegające korozji, 
35 usługi selekcji i przedstawienia asortymentu usług zwią-
zanych ze sprzedażą farb, lakierów i środków zapobiegają-
cych korozji tak, aby ich nabywca mógł dokonać między 
nimi wyboru - prowadzone tradycyjnie lub on-line w tym 
za pośrednictwem Internetu, świadczenie usług reklamo-
wych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach 
handlowych lub reklamowych, prowadzenie usług promocji 
i sprzedaży dla osób trzecich.

(210) 471397 (220) 2017 03 03
(731) KAŁKA NATALIA, Dębno Polskie
(540) KapuCup

(531) 17.05.25, 24.17.25, 25.07.20, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 miarki [naczynia pomiarowe], pojemniki szkla-
ne głębokie do pomiarów, 21 pojemniki kuchenne, pojem-
niki ze szkła, pojemniki z tworzyw sztucznych [pojemniki dla 
gospodarstwa domowego], miarki, w szczególności miarki 
do mleka i do wody.

(210) 471409 (220) 2017 05 09
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) ProCholterol
(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, bal-
samy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów 
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, 
chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mine-
ralne do żywności, eliksiry, preparaty farmaceutyczne, środ-
ki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, 
lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, 
napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, 
wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów 
farmaceutycznych, farmaceutyczne preparaty, przeciwbólo-
we środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pie-
lęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki 
do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów 
leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów lecz-
niczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów 

leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa 
przeciw zaparciom, witaminowe preparaty, środki oczysz-
czające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów 
medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, 
środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceu-
tyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów 
farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, 
preparaty medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, piguł-
ki do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające.

(210) 471410 (220) 2017 05 09
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) ProMigren

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, bal-
samy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów 
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, 
chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mine-
ralne do żywności, eliksiry, preparaty farmaceutyczne, środ-
ki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, 
lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, 
napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, 
wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów 
farmaceutycznych, farmaceutyczne preparaty, przeciwbólo-
we środki, zioła lecznicze preparaty farmaceutyczne do pie-
lęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki 
do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów 
leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów lecz-
niczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów 
leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa 
przeciw zaparciom witaminowe preparaty, środki oczyszcza-
jące, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów 
medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, 
środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceu-
tyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów 
farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, 
preparaty medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, piguł-
ki do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające.

(210) 471411 (220) 2017 05 09
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) ProDeacid

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, bal-
samy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów 
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, 
chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mine-
ralne do żywności, eliksiry, preparaty farmaceutyczne, środ-
ki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, 
lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, 
napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, 
wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów 
farmaceutycznych, farmaceutyczne preparaty, przeciwbólo-
we środki, zioła lecznicze preparaty farmaceutyczne do pie-
lęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki 
do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów 
leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów lecz-
niczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów 
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leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa 
przeciw zaparciom witaminowe preparaty, środki oczyszcza-
jące, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów 
medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, 
środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceu-
tyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów 
farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, 
preparaty medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, piguł-
ki do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające.

(210) 471412 (220) 2017 05 09
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) ProSlimer

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, bal-
samy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów 
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, 
chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mine-
ralne do żywności, eliksiry, preparaty farmaceutyczne, środ-
ki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, 
lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, 
napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, 
wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów 
farmaceutycznych, farmaceutyczne preparaty, przeciwbólo-
we środki, zioła lecznicze preparaty farmaceutyczne do pie-
lęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki 
do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów 
leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów lecz-
niczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów 
leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa 
przeciw zaparciom witaminowe preparaty, środki oczyszcza-
jące, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów 
medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, 
środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceu-
tyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów 
farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, 
preparaty medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, piguł-
ki do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające.

(210) 471414 (220) 2017 05 09
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) BorelissPro

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, bal-
samy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów 
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, 
chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mine-
ralne do żywności, eliksiry, preparaty farmaceutyczne, środ-
ki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, 
lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, 
napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, 
wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów 
farmaceutycznych, farmaceutyczne preparaty, przeciwbólo-
we środki, zioła lecznicze preparaty farmaceutyczne do pie-
lęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki 
do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów 
leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów lecz-
niczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów 
leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa 

przeciw zaparciom witaminowe preparaty, środki oczyszcza-
jące, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów 
medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, 
środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceu-
tyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów 
farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, 
preparaty medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, piguł-
ki do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające.

(210) 471416 (220) 2017 05 09
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) INTENO
(510), (511) 3 nawilżane chusteczki kosmetyczne, kosmety-
ki, 5 pieluchomajtki dla osób cierpiących na inkontynencję, 
podkłady medyczne, wkładki higieniczne, pieluchy i inne 
wyroby chłonne dla celów sanitarnych i do użytkowania 
przez osoby cierpiące na nietrzymanie moczu, 16 chusteczki 
higieniczne, 24 podkłady na łóżko.

(210) 471418 (220) 2017 05 09
(731) LUXMAT-TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) LUXMAT TELECOM

(531) 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej, tele-
fony, karty telefoniczne, modemy telefoniczne, terminale 
telefoniczne, baterie do telefonów komórkowych, zestawy 
słuchawkowe do telefonów, urządzenia do telefonii bezprze-
wodowej, centrale telefoniczne, kodowane karty telefonicz-
ne, oprogramowanie do telefonów komórkowych, przewody 
USB do telefonów komórkowych, obudowy wymienne do te-
lefonów komórkowych, urządzenia telefoniczne do łączności 
wewnętrznej, telefony komórkowe do użytku w pojazdach, 
grafika do pobrania do telefonów komórkowych, dzwonki 
do pobierania do telefonów komórkowych, oprogramo-
wanie gier komputerowych do użytku na telefonach ko-
mórkowych, oprogramowanie komputerowe do zdalnego 
sterowania zestawami telefonicznymi i radiotelefonicznymi, 
czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, myszy kom-
puterowe, notesy elektroniczne, programy gier komputero-
wych, programy komputerowe jako software ładowalny, pro-
gramy komputerowe nagrane, urządzenia do nawigacji dla 
pojazdów, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia 
do nadawania, przekazywania i odbierania działające w sys-
temie telefonii komórkowej, 35 usługi sprzedaży w zakresie 
elektrycznych artykułów użytku domowego, oprogramo-
wania, sprzętu komputerowego, elektronicznego, telekomu-
nikacyjnego i części, sprzętu biurowego, drukarek, kseroko-
piarek, telefonów, kart telefonicznych, modemów i terminali 
telefonicznych, baterii do telefonów komórkowych, zesta-
wów słuchawkowych do telefonów, urządzeń do telefonii 
bezprzewodowej, centrali telefonicznych, kodowanych kart 
telefonicznych, oprogramowania do telefonów komórko-
wych, przewodów USB do telefonów komórkowych, obu-
dów wymiennych do telefonów komórkowych, urządzeń 
telefonicznych do łączności wewnętrznej, telefonów komór-
kowych do użytku w pojazdach, grafiki do pobrania do tele-
fonów komórkowych, dzwonków do pobierania do telefo-
nów komórkowych, oprogramowania gier komputerowych 
do użytku na telefonach komórkowych, oprogramowania 
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komputerowego do zdalnego sterowania zestawami te-
lefonicznymi i radiotelefonicznymi, czystych i zapisanych 
magnetycznych nośników danych, myszy komputerowych, 
notesów elektronicznych, programów gier komputerowych, 
programów komputerowe jako software ładowalny, progra-
mów komputerowych nagranych, urządzeń do nawigacji 
dla pojazdów, urządzeń do nawigacji satelitarnej, urządzeń 
do nadawania, przekazywania i odbierania działających 
w systemie telefonii komórkowej, 37 usługi instalacji, konser-
wacji i naprawy urządzeń elektrycznych, grzewczych, wen-
tylacyjnych, klimatyzacyjnych, urządzeń do zaopatrzenia 
w wodę, usługi instalacji, konserwacji i naprawy systemów 
i urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, usługi instalacji, 
konserwacji i naprawy sieci telekomunikacyjnych, linii tele-
fonicznych, linii transmisyjnych, systemów komputerowych, 
sprzętu radiotelefonicznego, telefonów, komputerów, insta-
lowanie systemów odkurzania centralnego, instalowanie 
zintegrowanych sieci radiowych oraz skomputeryzowanych 
systemów informacyjnych, usługi instalacji sprzętu ochro-
niarskiego i bezpieczeństwa, instalacja okablowania w bu-
dynkach do przekazu telekomunikacyjnego, usługi doradcze 
w zakresie instalacji komputerów, sprzętu telefonicznego, 
sprzętu audiowizualnego, usługi doradcze związane z in-
stalacją sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, usługi 
doradcze związane z instalacją urządzeń do ogrzewania 
i chłodzenia, usługi budowlane i konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, usługi naprawy budynków, usługi nadzoru 
budowlanego w zakresie projektów budowlanych,  usługi 
doradcze w zakresie usług budowlanych, usługi moderni-
zacji instalacji: do klimatyzacji budynków, do wentylacji bu-
dynków, do ogrzewania budynków, usługi instalacji osprzętu 
i wyposażenia w budynkach, usługi dozorcze i pielęgnacji 
budynków, usługi dozorowania i stróżowania, wynajem ma-
szyn, narzędzi i urządzeń do użytku w budowie budynków, 
wynajem maszyn budowlanych, wynajem sprzętu budow-
lanego, doradztwo inżynieryjne w zakresie usług budow-
lanych, doradztwo w zakresie inżynierii wodno - lądowej, 
38 telekomunikacja, udostępnianie i dostarczanie instalacji 
telekomunikacyjnych oraz telekonferencyjnych, udzielanie 
informacji dotyczących telekomunikacji, transmisja i odbiór 
informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomuni-
kacyjnej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące telekomunikacji, usługi bezpiecznej transmisji danych, 
dźwięków i obrazów, usługi call center, 42 badania i analizy 
techniczne, instalowanie, konserwowanie, aktualizowanie, 
konfigurowanie i utrzymanie oprogramowania komputero-
wego, usługi projektowania budowlanego oraz inspekcji bu-
dowlanej, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, 
projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa 
danych elektronicznych, usługi w zakresie monitorowania 
systemów bezpieczeństwa komputerowego, opracowy-
wanie oprogramowania do bezpiecznych operacji w sieci, 
usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania 
systemów informatycznych, projektowanie i doradztwo 
techniczne, projektowanie i planowanie techniczne sprzę-
tu telekomunikacyjnego oraz sieci telekomunikacyjnych, 
opracowanie projektów technicznych w dziedzinie budow-
nictwa, udzielanie informacji technicznych w zakresie kom-
puterów, usługi doradztwa technicznego w zakresie tech-
nologii informacyjnej, zapewnianie wsparcia technicznego 
w zakresie nadzoru nad sieciami komputerowymi, hosting 
stron internetowych, usługi architektoniczne i inżynieryjne, 
badania inżynieryjne, projektowanie systemów inżynierii 
budowlanej, usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi, 
analizy w zakresie inżynierii technologicznej, usługi w za-
kresie inżynierii elektrycznej, usługi inżynieryjne dotyczące 
technologii informacyjnej, projektowanie i opracowywanie 

produktów inżynieryjnych, konsultacja techniczna w dzie-
dzinie inżynierii środowiska, doradztwo w zakresie inżynierii 
wodno-lądowej, usługi inżynieryjne w dziedzinie technolo-
gii budowlanej, 45 usługi zabezpieczania budynków, usługi 
informacyjne i doradcze w zakresie bezpieczeństwa, usługi 
bezpieczeństwa w zakresie ochrony osób, usługi elektronicz-
nego monitorowania w celach bezpieczeństwa, usługi w za-
kresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.

(210) 471419 (220) 2017 05 09
(731) LUXMAT-TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) LUXMAT
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej, tele-
fony, karty telefoniczne, modemy telefoniczne, terminale 
telefoniczne, baterie do telefonów komórkowych, zestawy 
słuchawkowe do telefonów, urządzenia do telefonii bezprze-
wodowej, centrale telefoniczne, kodowane karty telefonicz-
ne, oprogramowanie do telefonów komórkowych, przewody 
USB do telefonów komórkowych, obudowy wymienne do te-
lefonów komórkowych, urządzenia telefoniczne do łączności 
wewnętrznej, telefony komórkowe do użytku w pojazdach, 
grafika do pobrania do telefonów komórkowych, dzwonki 
do pobierania do telefonów komórkowych, oprogramo-
wanie gier komputerowych do użytku na telefonach ko-
mórkowych, oprogramowanie komputerowe do zdalnego 
sterowania zestawami telefonicznymi i radiotelefonicznymi, 
czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, myszy kom-
puterowe, notesy elektroniczne, programy gier komputero-
wych, programy komputerowe jako software ładowalny, pro-
gramy komputerowe nagrane, urządzenia do nawigacji dla 
pojazdów, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia 
do nadawania, przekazywania i odbierania działające w sys-
temie telefonii komórkowej, 35 usługi sprzedaży w zakresie 
elektrycznych artykułów użytku domowego, oprogramowa-
nia, sprzętu komputerowego, elektronicznego, telekomunika-
cyjnego i części, sprzętu biurowego, drukarek, kserokopiarek, 
telefonów, kart telefonicznych, modemów i terminali tele-
fonicznych, baterii do telefonów komórkowych, zestawów 
słuchawkowych do telefonów, urządzeń do telefonii bez-
przewodowej, centrali telefonicznych, kodowanych kart te-
lefonicznych, oprogramowania do telefonów komórkowych, 
przewodów USB do telefonów komórkowych, obudów wy-
miennych do telefonów komórkowych, urządzeń telefonicz-
nych do łączności wewnętrznej, telefonów komórkowych 
do użytku w pojazdach, grafiki do pobrania do telefonów 
komórkowych, dzwonków do pobierania do telefonów ko-
mórkowych, oprogramowania gier komputerowych do użyt-
ku na telefonach komórkowych, oprogramowania kompute-
rowego do zdalnego sterowania zestawami telefonicznymi 
i radiotelefonicznymi, czystych i zapisanych magnetycznych 
nośników danych, myszy komputerowych, notesów elek-
tronicznych, programów gier komputerowych, programów 
komputerowe jako software ładowalny, programów kompu-
terowych nagranych, urządzeń do nawigacji dla pojazdów, 
urządzeń do nawigacji satelitarnej, urządzeń do nadawania, 
przekazywania i odbierania działających w systemie telefonii 
komórkowej, 37 usługi instalacji, konserwacji i naprawy urzą-
dzeń elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyza-
cyjnych, urządzeń do zaopatrzenia w wodę, usługi instalacji, 
konserwacji i naprawy systemów i urządzeń wodociągowo-
kanalizacyjnych, usługi instalacji, konserwacji i naprawy sieci 
telekomunikacyjnych, linii telefonicznych, linii transmisyjnych, 
systemów komputerowych, sprzętu radiotelefonicznego, 
telefonów, komputerów, instalowanie systemów odkurzania 
centralnego, instalowanie zintegrowanych sieci radiowych 
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oraz skomputeryzowanych systemów informacyjnych, usługi 
instalacji sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, instala-
cja okablowania w budynkach do przekazu telekomunika-
cyjnego, usługi doradcze w zakresie instalacji komputerów, 
sprzętu telefonicznego, sprzętu audiowizualnego, usługi 
doradcze związane z instalacją sprzętu ochroniarskiego i bez-
pieczeństwa, usługi doradcze związane z instalacją urządzeń 
do ogrzewania i chłodzenia, usługi budowlane i konstrukcyj-
ne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi naprawy budynków, 
usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowla-
nych, usługi doradcze w zakresie usług budowlanych, usługi 
modernizacji i instalacji: do klimatyzacji budynków, do wen-
tylacji budynków, do ogrzewania budynków, usługi insta-
lacji osprzętu i wyposażenia w budynkach, usługi dozorcze 
i pielęgnacji budynków, usługi dozorowania i stróżowania, 
wynajem maszyn, narzędzi i urządzeń do użytku w budowie 
budynków, wynajem maszyn budowlanych, wynajem sprzę-
tu budowlanego, doradztwo inżynieryjne w zakresie usług 
budowlanych, doradztwo w zakresie inżynierii wodno lądo-
wej, 38 telekomunikacja, udostępnianie i dostarczanie instala-
cji telekomunikacyjnych oraz telekonferencyjnych, udzielanie 
informacji dotyczących telekomunikacji, transmisja i odbiór 
informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomuni-
kacyjnej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące telekomunikacji, usługi bezpiecznej transmisji danych, 
dźwięków i obrazów, usługi call center, 42 badania i analizy 
techniczne, instalowanie, konserwowanie, aktualizowanie, 
konfigurowanie i utrzymanie oprogramowania komputero-
wego, usługi projektowania budowlanego oraz inspekcji bu-
dowlanej, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, 
projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa 
danych elektronicznych, usługi w zakresie monitorowania 
systemów bezpieczeństwa komputerowego, opracowy-
wanie oprogramowania do bezpiecznych operacji w sieci, 
usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania 
systemów informatycznych, projektowanie i doradztwo 
techniczne, projektowanie i planowanie techniczne sprzętu 
telekomunikacyjnego oraz sieci telekomunikacyjnych, opra-
cowanie projektów technicznych w dziedzinie budownictwa, 
udzielanie informacji technicznych w zakresie komputerów, 
usługi doradztwa technicznego w zakresie technologii in-
formacyjnej, zapewnianie wsparcia technicznego w zakresie 
nadzoru nad sieciami komputerowymi, hosting stron inter-
netowych, usługi architektoniczne i inżynieryjne, badania 
inżynieryjne, projektowanie systemów inżynierii budowlanej, 
usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi, analizy w za-
kresie inżynierii technologicznej, usługi w zakresie inżynierii 
elektrycznej, usługi inżynieryjne dotyczące technologii in-
formacyjnej, projektowanie i opracowywanie produktów 
inżynieryjnych, konsultacja techniczna w dziedzinie inżynierii 
środowiska, doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej, 
usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii budowlanej, 
45 usługi zabezpieczania budynków, usługi informacyjne 
i doradcze w zakresie bezpieczeństwa, usługi bezpieczeń-
stwa w zakresie ochrony osób, usługi elektronicznego mo-
nitorowania w celach bezpieczeństwa, usługi w zakresie za-
pewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.

(210) 471420 (220) 2017 05 09
(731) CARGILL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 471421 (220) 2017 05 09
(731) FOOD DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) deli

(531) 09.01.10, 27.05.01, 29.01.03, 29.01.11
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
usługi cateringu zewnętrznego, organizacja cateringu na im-
prezy urodzinowe, obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem (catering), serwowanie 
napojów alkoholowych, usługi barowe, usługi restauracyjne, 
usługi kawiarni, udzielanie informacji związanych z przygo-
towywaniem żywności i napojów.

(210) 471427 (220) 2017 05 09
(731) MEGA DISPOSABLES S.A., Aharnes, GR
(540) wet hankies by Mega

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 chusteczki nasączane środkami dezynfekują-
cymi i preparatami przeciwbakteryjnymi, biocydy.

(210) 471451 (220) 2017 05 10
(731) SARKER SHAHJAHAN, Warszawa
(540) SHAHI KEBAB kebab & grill

(531) 01.15.05, 02.09.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne restauracji i bary.

(210) 471454 (220) 2017 05 10
(731) CIECH R&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) Ciech Vitrosilicon

(531) 26.11.13, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 bentonit, dodatki do betonów, krzemian glinu, 
materiały ceramiczne zwłaszcza do filtrów, materiały filtracyj-
ne w postaci substancji mineralnych, mieszanka ceramiczna 
do spiekania w postaci ziarnistej i sypkiej, pochłaniacze jako 
substancje aktywne, preparaty wodoszczelne stosowane 
w murarstwie, specjalne materiały ceramiczne do filtrów, 
szkliwo ceramiczne, szkło wodne w postaci krzemianów, 
19 granulat szklany do znakowania dróg, szkło budowlane, 
szkło izolacyjne, ścienne okładziny niemetalowe dla budow-
nictwa, płytki niemetalowe dla budownictwa, 21 butelki, 
butle szklane, gąsiory, figurki ze szkła, statuetki ze szkła, kolby 
szklane jako pojemniki, korki szklane do butelek, krzemion-
ka roztopiona jako produkt półprzetworzony inna niż dla 
budownictwa, kubki i kubły nie z metali szlachetnych, kub-
ki, kufle, miski, miseczki, mozaiki ze szkła nie do celów bu-
downictwa, naczynia nie z metali szlachetnych, pojemniki 
do użytku w gospodarstwach domowych nie z metali szla-
chetnych, słoje szklane, szklane włókno krzemowe inne niż 
do celów włókienniczych, szkło emaliowane, szkło opałowe, 
wełna stalowa, wata szklana inna niż do izolacji, włókna szkla-
ne i nici inne niż do izolacji i celów włókienniczych.

(210) 471518 (220) 2017 05 11
(731) WAWROSZ SPÓŁKA JAWNA, Bielsko-Biała
(540) W

(531) 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 35 aukcje samochodowe, dostarczanie informa-
cji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samo-
chodów, reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośred-
nictwem Internetu, usługi reklamowe związane z pojazdami 
samochodowymi, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie części samochodowych, sprzedaż hurtowa w za-
kresie części samochodowych, sprzedaż hurtowa w zakresie 
akcesoriów samochodowych, zarządzanie flotą pojazdów, re-
jestrowanie pojazdów i przeniesienie tytułu własności, usługi 
reklamowe związane z pojazdami samochodowymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z pojazdami, prowadzenie targów 
w sektorze motoryzacyjnym, zarządzanie sprzedażą i bazą 
klientów, promowanie sprzedaży za pomocą programów lo-
jalnościowych dla klientów, 37 konserwacja, serwis i naprawa 

pojazdów, usługi warsztatów samochodowych w zakresie 
konserwacji pojazdów, usługi w zakresie naprawy pojazdów 
w nagłych wypadkach, naprawa i konserwacja motocykli, 
stacje obsługi pojazdów, naprawy, konserwacja i tankowa-
nie pojazdów, serwisowanie pojazdów dostawczych, usługi 
myjni pojazdów, naprawy powypadkowe pojazdów, usługi 
tuningu pojazdów, przegląd pojazdów, udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją samochodów, in-
stalacje wnętrz samochodowych na zamówienie, instalacje 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego w samochodach, 
wulkanizacja opon samochodowych, naprawy samocho-
dów na drodze, usługi stacji obsługi pojazdów, komplekso-
we czyszczenie samochodów, malowanie samochodów, 
naprawa pojazdów wodnych, doradztwo dotyczące napra-
wy pojazdów, usługi warsztatów naprawy pojazdów, usłu-
gi informacyjne i doradcze związane z naprawą pojazdów, 
udzielanie informacji związanych z naprawą i konserwacją 
dwukołowych pojazdów mechanicznych, odświeżanie lakie-
ru samochodu, malowanie i lakierowanie.

(210) 471520 (220) 2017 05 11
(731) GRUPA OD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przeworsk
(540) Jumpi

(531) 02.01.08, 29.01.12
(510), (511) 28 trampoliny, trampoliny treningowe, trampoli-
ny [artykuły sportowe].

(210) 471523 (220) 2017 05 11
(731) MOTOCYKLOWE CENTRUM SERWISOWE HELMAN 

PISZCZ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) Motocyklowe Centrum Serwisowe

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 artykuły odzieży ochronnej dla motocyklistów, 
kaski motocyklowe, gogle dla motocyklistów, urządzenia gps, 
12 skutery, motorowery, motorynki, motocykle, quady, go-
karty, części zamienne do skuterów, motorowerów, motory-
nek, motocykli, quadów i gokartów, ogumienie do skuterów, 
motorowerów, motorynek, motocykli, quadów i gokartów, 
25 odzież do jazdy na motocyklu, w szczególności odzież 
skórzana, rękawice motocyklowe, kurtki motocyklowe, buty 
motocyklowe, stroje nieprzemakalne dla motocyklistów, 
35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem 
strony internetowej) na rzecz osób trzecich, prowadzenie 
sklepów i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż on-line, 
sprzedaż wysyłkowa następujących towarów: skutery, mo-
torowery, motorynki, motocykle, quady, gokarty, części za-
mienne do skuterów, motorowerów, motorynek, motocykli, 
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quadów i gokartów, ogumienie do skuterów, motorowerów, 
motorynek, motocykli, quadów i gokartów, organizowanie 
targów, wystaw i pokazów związanych z promocją następu-
jących towarów: skutery, motorowery, motorynki, motocykle, 
quady, gokarty, części zamiennych do rowerów, skuterów, 
motorowerów, motorynek, motocykli, quadów i gokartów, 
ogumienia do skuterów, motorowerów, motorynek, motocy-
kli, quadów i gokartów, udzielanie porad handlowych kon-
sumentom, promocja sprzedaży, 37 naprawa i konserwacja 
skuterów, motorowerów, motorynek, motocykli, quadów 
i gokartów, 39 wypożyczanie skuterów, motorowerów, mo-
torynek, motocykli, quadów i gokartów, usługi pomocy dro-
gowej w przypadku awarii skuterów, motorowerów, moto-
rynek, motocykli, quadów i gokartów oraz usługi transportu 
i transportu samochodami silnikowymi.

(210) 471525 (220) 2017 05 11
(731) MAJCHRZAK PAULINA, Częstochowa
(540) PASO a PASO

(531) 24.09.03, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 18 torebki, w szczególności torebki skórzane, 
portfele skórzane, sakiewki skórzane, portmonetki skórza-
ne, 25 obuwie, w szczególności obuwie skórzane, paski 
skórzane.

(210) 471526 (220) 2017 05 11
(731) SIENKIEWICZ MAGDALENA, Blizno
(540) ZF
(510), (511) 1 środki chemiczne dla przemysłu, kleje do ce-
lów przemysłowych, silikony, 2 preparaty do konserwacji 
drewna, preparaty zabezpieczające do metali, 4 oleje prze-
mysłowe, smary.

(210) 471527 (220) 2017 05 11
(731) SIENKIEWICZ MAGDALENA, Blizno
(540) ZF-520
(510), (511) 1 środki chemiczne dla przemysłu, kleje do ce-
lów przemysłowych, silikony, 2 preparaty do konserwacji 
drewna, preparaty zabezpieczające do metali, 4 oleje prze-
mysłowe, smary.

(210) 471529 (220) 2017 05 11
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO- 

-USŁUGOWE BAS-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zębowice

(540) BAS - Pol

(531) 26.05.02, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, 31 karmy i pa-
sze dla zwierząt.

(210) 471531 (220) 2017 05 11
(731) WTG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Najdziszów

(540) nasz market Poziomka markety.pl

(531) 05.07.08, 26.04.10, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 wędliny, wyroby wędliniarskie, kiełbasy, pa-
rówki, szynka, baleron, bekon, wędzonka, kaszanka, krwa-
wa kiszka, łój spożywczy, mięso, mięso solone, mięso kon-
serwowane, wieprzowina, pasztet z wątróbki, smalec, szpik 
kostny zwierzęcy jadalny, wątroba, flaki, konserwy mięsne, 
35 prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze-
daży detalicznej, powielanie dokumentów, pośrednictwo 
handlowe, usługi doradztwa w zakresie działalności gospo-
darczej i zarządzania, usługi organizowania gier i konkursów, 
promocja sprzedaży, usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, pośrednictwo handlowe, 
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i zarządza-
nia, działalność związana z zarządzaniem holdingami, do-
starczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 
i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom, organizowanie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, outsourcing, pokazy towarów, wypożyczanie 
stoisk handlowych, zarządzanie w zakresie zamówień han-
dlowych, usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicz-
nej w sklepach, supermarketach, hipermarketach, mini-mar-
ketach, pasażach handlowych, usługi sprzedaży wysyłkowej 
za pomocą katalogów, poprzez zamówienia za pośrednic-
twem poczty, środków telekomunikacji i za pośrednictwem 
stron internetowych następujących towarów: artykuły spo-
żywcze, mleczarskie, dietetyczne, jaja, owoce i warzywa, kon-
serwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, 
dżemy, kompoty, mięso i wędliny, drób, dziczyzna, ekstrak-
ty mięsne, ryby, woda, wody mineralne, soki, napoje, oleje 
i tłuszcze jadalne, odżywki, artykuły przemysłowe, odzieżo-
we i obuwnicze, tekstylne, tytoniowe, alkoholowe, higie-
niczne, utrzymania czystości, perfumeryjne i kosmetyczne, 
do prania i czyszczenia, dezynfekcyjne, artykuły gospodar-
stwa domowego, radiowo-telewizyjne, telekomunikacyjne, 
fotograficzne, komputerowe, filmowe, muzyczne, ogrodni-
cze, sportowe, szkolne, piśmiennicze, biurowe, dla zwierząt, 
malarskie, metalowe, czasopisma, książki, mapy, zabawki, 
ozdoby, choinki, meble, narzędzia i elektronarzędzia, środki 
owadobójcze, aparaty i nożyki do golenia, sprzęt oświetle-
niowy, rowery, wózki, hulajnogi, wyroby jubilerskie, zegary, 
zegarki, papier, kufry, walizki, parasole zwykłe i przeciwsło-
neczne, laski, portfele, kalendarze, wyroby ze skóry i jej imi-
tacji, klepka, terakota, glazura, cement, wyroby z drewna, 
korka, trzciny, sitowia, wikliny, rogu, kości słoniowej, fiszbinu, 
szylkretu, bursztynu, masy perłowej, pianki morskiej, celulo-
zy, namiastki tych materiałów lub z masy plastycznej, lustra, 
sznury, sznurki, namioty, plandeki, wyroby włókniste z wyro-
bów naturalnych i sztucznych, nici, przędza, nakrycia na łóż-
ka i stoły, koce, wstążki, sznurowadła, zatrzaski, haftki, szpilki, 
igły, sztuczne kwiaty, artykuły krawieckie, pasmanteryjne, 
zamki błyskawiczne, koronki, guziki, wykładziny, dywany, ar-
tykuły gimnastyczne, sportowe, ozdoby choinkowe, sprzęt 
wędkarski, gry planszowe, gry komputerowe, zabawki, karty 
do gry, 39 transport i składowanie towarów, dostawa towa-
rów, dostawa żywności, wynajem środków transportu, usługi 
transportowe, logistyka transportu, usługi przewozu, usługi 
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w zakresie transportu samochodami ciężarowymi, usługi 
przewozu osób i rzeczy transportem samochodowym, usłu-
gi rozładunku towarów.

(210) 471551 (220) 2017 05 12
(731) GLOBEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GeoTraxx
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, 42 usługi 
informatyczne.

(210) 471552 (220) 2017 05 12
(731) GLOBEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GeoTraxx

(531) 18.01.08, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, 42 usługi 
informatyczne.

(210) 471554 (220) 2017 05 12
(731) GLOBEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) 4RES
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, 42 usługi 
informatyczne.

(210) 471556 (220) 2017 05 12
(731) GLOBEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GeoTask

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, 42 usługi 
informatyczne.

(210) 471558 (220) 2017 05 12
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE 

CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno

(540) Gorzko!

(531) 03.07.24, 03.07.25, 24.17.04, 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 471560 (220) 2017 05 12
(731) GLOBEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GeoTask
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, 42 usługi 
informatyczne.

(210) 471563 (220) 2017 05 12
(731) GLOBEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) globema

(531) 01.13.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, 42 usługi 
informatyczne.

(210) 471564 (220) 2017 05 15
(731) GLOBEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GLOBEMA
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, 42 usługi 
informatyczne.

(210) 471570 (220) 2017 05 12
(731) ZATORA HALINA ZATORA, Wrocław
(540) Fishspot
(510), (511) 28 czujniki brania [sprzęt wędkarski], haczyki 
wędkarskie, kołowrotki wędkarskie, podbieraki dla wędka-
rzy, proce [artykuły sportowe], siatki do sportów, spławiki 
wędkarskie, sprzęt wędkarski, sztuczne przynęty wędkarskie, 
wabiki do myślistwa lub rybołówstwa, wędki, wskaźniki bra-
nia [sprzęt wędkarski], zapachowe przynęty do łowiectwa 
i wędkarstwa, żyłki wędkarskie, 35 pokazy towarów, prezen-
towanie produktów w mediach dla celów sprzedaży deta-
licznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie 
tekstów reklamowych, reklama, rozpowszechnianie reklam, 
usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie nabywa-
nia dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych 
przedsiębiorstw], wynajem czasu reklamowego we wszyst-
kich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni rekla-
mowej, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych.

(210) 471572 (220) 2017 05 12
(731) BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH 

SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
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(540) BIK BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

(531) 26.01.03, 26.01.10, 26.01.12, 26.03.06, 26.03.01, 27.05.01, 
29.01.03

(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórko-
we i wyburzeniowe, usługi generalnych wykonawców bu-
dowlanych, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa 
nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości prze-
mysłowych, budowa obiektów medycznych, budowa nieru-
chomości magazynowych, budowa centrów handlowych, 
budowa centrów logistycznych, budowa placówek medycz-
nych, usługi doradztwa budowlanego, informacja budowla-
na, nadzór budowlany, zarządzanie projektem budowy.

(210) 471582 (220) 2017 05 12
(731) NOWAK LESZEK, Błonie
(540) Media Selection
(510), (511) 35 reklama za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyna-
jem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 
usługi w zakresie agencji informacji handlowej, usługi w za-
kresie reklamy i promocji, w tym reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklama kontekstowa, rozpowszech-
nianie ogłoszeń reklamowych, wynajem czasu reklamo-
wego we wszystkich środkach przekazu, usługi w zakresie 
gromadzenia, wyszukiwania, przetwarzania danych i zarzą-
dzania nimi, kompilacja informacji w komputerowych ba-
zach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zarzą-
dzanie i udostępnianie zbiorów informacji o podmiotach 
prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności 
w zakresie danych teleadresowych, informacja o działalno-
ści gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, zamieszczanie 
i udostępnianie informacji o lokalizacji nieruchomości jako 
reklama, usługi sprzedaży towarów z branży informatycznej, 
teleinformatycznej, reklamowej pozwalające nabywcy wy-
godnie oglądać i kupować te towary, z katalogu różnych ar-
tykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie 
internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakre-
sie, w tym również informacja o ofercie towarowej i usługo-
wej osób trzecich, informacja o powyższych usługach.

(210) 471584 (220) 2017 05 12
(731) ROSA JANUSZ, Łomianki
(540) ROSA GOLD CHAINS

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria szlachetna (naszyjniki, bransoletki, 
pierścionki, kolczyki), kamienie szlachetne, ozdoby, broszki, 
biżuteria damska, biżuteria sztuczna.

(210) 471624 (220) 2017 05 13
(731) TEVOR SPÓŁKA AKCYJNA, Skarżysko-Kamienna
(540) TEVOR
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się 
na lądzie, w powietrzu lub wodzie.

(210) 471625 (220) 2017 05 13
(731) ZADYLAK ŁUKASZ FHU TATRY WYSOKIE, 

Bukowina Tatrzańska
(540) Schronisko Smaków
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów, a mianowicie: wyrobów kulinarnych przeznaczo-
nych do bezpośredniego spożycia z mięsa, wędlin, drobiu, 
ryb, owoców, warzyw, mąki, mleka, wędlin, mięsa, przy-
praw, słodyczy, produktów rolnych, ogrodniczych i leśnych, 
świeżych owoców i warzyw, grzybów, napojów bezalko-
holowych, żywności dietetycznej pozwalających nabyw-
cy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie hurtowym, 
detalicznym i za pośrednictwem Internetu, prowadzenie 
interesów osób trzecich, przedstawicielstwo handlowe pod-
miotów krajowych i zagranicznych, pośrednictwo handlo-
we polegające na kojarzeniu kontrahentów, prowadzenie 
agencji informacji handlowej, reklama, dystrybucja i kolpor-
taż materiałów reklamowych, 43 usługi gastronomiczne: 
prowadzenie restauracji, kawiarni, barów szybkiej obsługi, 
usługi polegające na przygotowaniu i dostarczaniu żywno-
ści i napojów na zamówienie osób trzecich (katering), usługi 
doradztwa w zakresie sztuki kulinarnej, wynajmowanie sal 
na imprezy, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny i zastawy 
stołowej, usługi hotelowe.

(210) 471626 (220) 2017 05 13
(731) BUCHALSKI PIOTR, Łódź
(540) Orient Massage PIĘKNO. ZDROWIE. HARMONIA.

(531) 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aromaty [olejki eteryczne], balsamy do celów 
kosmetycznych, kosmetyki, kremy kosmetyczne, mydła, pre-
paraty kosmetyczne do kąpieli, 44 masaż, salony piękności, 
usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi SPA, 
łaźnie tureckie.

(210) 471627 (220) 2017 05 13
(731) EFIX DATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) exeria
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(531) 26.04.04, 26.04.09, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, 42 usługi w zakre-
sie technologii informacyjnych.

(210) 471634 (220) 2017 05 14
(731) GRZYBOWSKI PIOTR ANDRZEJ PAG SWALLOW’S TAIL 

FURNITURE, Józefów
(540) SWALLOW’S TAIL

(531) 03.07.10, 03.07.16, 26.01.04, 26.01.15, 26.11.03, 26.11.13, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 20 meble, meble biurowe, meble ogrodowe, 
meble szkolne, stoły, komody, krzesła, łóżka, łóżka drew-
niane, podstawy łóżek, taborety, taborety ze schodkiem 
[meble], ławy [meble], szafki zamykane, szafki ze schowka-
mi, biblioteczki [regały na książki], blaty stołowe, budy dla 
zwierząt domowych, dekoracje wiszące [ozdoby], domki dla 
ptaków, drzwi do mebli, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu 
lub tworzyw sztucznych, garderoby, kanapy, kartoteki [me-
ble], kasety do ekspozycji biżuterii, konsole, kozły [stojaki me-
blowe], kredensy, lusterka ręczne [lusterka toaletowe], lustra 
(srebrzone szkło), łóżeczka dla dzieci, łóżeczka dziecięce, me-
ble metalowe, nogi do mebli, osłony do kominków (meble), 
panele drewniane do mebli, parawany [meble], pokrętła nie-
metalowe, postumenty pod doniczki na kwiaty, półka na ta-
lerze, przewijaki, pulpity [meble], listwy do ram obrazów, 
skrzynki na zabawki, stoiska wystawowe, stojaki do butelek, 
stojaki do wieszania ubrań, stojaki do wystawiania gazet, 
stojaki na książki [meble], stojaki na ręczniki [meble], stojaki, 
półki, stoliki ruchome pod komputery, stoły metalowe, szafki 
do przechowywania żywności, szafki na lekarstwa, szezlon-
gi, tablice do zawieszania kluczy, tace niemetalowe, wyso-
kie krzesła dla dzieci, toaletki, wezgłowia, wieszaki i haczyki 
na ubrania, wieszaki na torby, niemetalowe, wieszaki stojące 
na płaszcze, wolnostojące przepierzenia [meble], wózki ba-
rowe ruchome do podawania herbaty, wózki meblowe, za-
główki [meble].

(210) 471644 (220) 2017 05 09
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) ProCardiol
(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, bal-
samy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów 
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, 
chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mine-
ralne do żywności, eliksiry, preparaty farmaceutyczne, środ-
ki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, 
lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, 
napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, 
wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów 
farmaceutycznych, farmaceutyczne preparaty, przeciwbólo-
we środki, zioła lecznicze preparaty farmaceutyczne do pie-

lęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki 
do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów 
leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów lecz-
niczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów 
leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa 
przeciw zaparciom witaminowe preparaty, środki oczyszcza-
jące, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów 
medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, 
środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceu-
tyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów 
farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, 
preparaty medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, piguł-
ki do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające.

(210) 471645 (220) 2017 05 15
(731) TWARDZIAK MARIUSZ AGMAR, Poznań
(540) Zapiekarnia Tradycyjne zapiekanki z pieca

(531) 08.01.03, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.20, 26.01.21, 26.02.01, 
27.05.01

(510), (511) 30 wyroby i potrawy na bazie mąki przeznaczo-
ne do zapiekania, takie jak: zapiekanki, bułki, kanapki, bagietki 
z dodatkami, 43 usługi gastronomiczne w tym prowadzenie 
barów, restauracji, usługi cateringowe, zaopatrzenie w żyw-
ność, food track.

(210) 471647 (220) 2017 05 15
(731) POWIAT KOLSKI, Koło
(540) Powiat Kolski w centrum Polski

(531) 01.03.01, 26.01.01, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.13, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 16 afisze, plakaty, artykuły biurowe, broszury, cho-
rągiewki papierowe, kalendarze, notatniki [notesy], podkład-
ki na biurko, torby papierowe, 18 aktówki, parasole, plecaki, 
podróżne torby na ubranie, sakwy, torby, torby turystyczne, 
21 filiżanki, kubki, 41 informacja o imprezach rozrywkowych, 
informacja o rekreacji, organizowanie i prowadzenie koncer-
tów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowa-
nie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie 
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, or-
ganizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizo-
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wanie zawodów sportowych, produkcja filmów, innych niż 
reklamowe, produkcja mikrofilmów, udostępnianie filmów 
on-line nie do pobrania, 42 tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich.

(210) 471651 (220) 2017 05 15
(731) NETGURU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) N netguru

(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 sprzęt i urządzenia do elektronicznego prze-
twarzania danych, oprogramowanie i systemy komputero-
we, oprogramowanie komputerów, interfejsy komputerowe, 
urządzenia do komunikacji wewnętrznej, oprogramowanie 
do gier komputerowych, oprogramowanie komputerowe, 
nagrane, programy komputerowe (software ładowalny), pro-
gramy sterujące komputerowe, nagrane, oprogramowanie 
dla sprzętu do przetwarzania danych, sieci komputerowe, 
modemy, układy baz danych, ładowalne oraz stałe (nagrane) 
oprogramowanie, oprogramowanie wbudowane w urzą-
dzenia, sprzęt do zarządzania bazami danych, komputerowy 
hardware oraz software wykorzystywany do tworzenia apli-
kacji biznesowych, programów wspomagających zarządza-
nie oraz zintegrowanych systemów biznesowych, interfejsy, 
chipy (układy scalone), czytniki (sprzęt przetwarzania da-
nych), czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycz-
nych, drukarki komputerowe, dyski magnetyczne, dyski 
obliczeniowe, dyski optyczne, etykietki na towarach elek-
troniczne, hologramy, karty magnetyczne zakodowane, kla-
wiatury komputerowe, kodery magnetyczne, komputerowe 
urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, 
mikroprocesory, monitory, pamięci komputerowe, pamięci 
zewnętrzne USB, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu 
komórkowego, procesory, skanery, tablice ogłoszeń elek-
troniczne, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia 
do zdalnego sterowania, urządzenia GPS, urządzenia nawi-
gacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], urządzenia 
telefoniczne, zamki elektryczne, 35 ekspertyzy w zakresie 
wydajności przedsiębiorstw, pozyskiwanie danych do kom-
puterowych baz danych, systematyzacja danych w kompu-
terowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, 
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowy-
mi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, sortowanie danych w bazach komputerowych, 
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla 
osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach da-
nych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, projektowanie 
systemów zarządzania, usługi sprzedaży detalicznej, hurto-
wej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej, oraz poprzez 
ofertę bezpośrednią oprogramowania komputerowego, 
oprogramowania i sprzętu, komputerowych urządzeń pe-
ryferyjnych, sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego 
oraz części do niego, usługi agencji reklamowych, agencji in-
formacji handlowej, organizowanie targów, wystaw i kongre-
sów w celach handlowych oraz reklamowych, usługi badania 
rynku i opinii publicznej, uaktualnianie elektronicznych baz 
danych, systematyzacja i pozyskiwanie danych do elektro-
nicznych baz danych, pośrednictwo przy zawieraniu trans-
akcji handlowych w zakresie sprzedaży oprogramowania, 
pośrednictwo w zakresie pozyskiwania i systematyzacji da-
nych do komputerowych baz danych, analizy kosztów, anali-
zy rynkowe, badania marketingowe, wynajmowanie maszyn 

i urządzeń dla biura, usługi porównywania cen, doradztwo 
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, do-
radztwo w zakresie zarządzania personelem, handlowe 
wyceny, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, doradztwo han-
dlowe w sprawach outsourcingu, prezentowanie produk-
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, public relations, publikowane 
tekstów sponsorowanych, reklama, wynajmowanie prze-
strzeni reklamowej, telemarketing, tworzenie tekstów rekla-
mowych i sponsorowanych, zarobkowe zarządzanie w za-
kresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich, 
usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomu-
nikacyjnych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, 37 montaży, konserwacja i naprawa (oraz 
doradztwo w tym zakresie): komputerów, systemów kompu-
terowych, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, 38 wy-
pożyczanie czasu dostępu do światowej sieci komputerowej, 
łączność poprzez sieć światłowodów, łączność poprzez ter-
minale komputerowe, nadawanie bezprzewodowe, obsługa 
telekonferencji, poczta elektroniczna, przesyłanie informa-
cji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą 
komputera, przydzielanie dostępu do baz danych, transmi-
sja plików cyfrowych, udostępnianie forów internetowych, 
udostępnianie internetowych chatroomów, udostępnianie 
połączenia ze światową siecią komputerową za pośred-
nictwem telekomunikacji, usługi ogłoszeń elektronicznych 
(telekomunikacja), usługi wideokonferencji, wypożyczanie 
modemów, zapewnianie dostępu do globalnych sieci kom-
puterowych, zlecenia przywoławcze (radio, telefon lub inne 
środki łączności elektronicznej), 41 usługi edukacyjne i szko-
leniowe dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, 
szkolenia w zakresie komputerowego oprogramowania 
i sprzętu, oprogramowania wykorzystywanego przy pro-
dukcji, handlu, dystrybucji działalności usługowej, opraco-
wywania i rozwoju systemów oprogramowania, wdrażania 
oprogramowania wspomagającego zarządzanie, usługi wy-
dawnicze, publikowanie książek, gazet, czasopism i wydaw-
nictw periodycznych, prowadzenie kursów edukacyjnych, 
kursów korespondencyjnych, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów, treningów, seminariów konferencji, podróży 
studyjnych (część edukacyjna), kształcenie praktyczne, pu-
blikowanie materiałów dydaktycznych, nagrywanie materia-
łów dydaktycznych, nauczanie i kształcenie w szczególności 
organizowanie szkoleń dotyczących systemów i sieci kom-
puterowych, oprogramowania oraz sprzętu komputerowe-
go, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie se-
minariów, organizowane i prowadzenie sympozjów, organi-
zowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów 
edukacyjnych lub rozrywkowych, publikowanie elektronicz-
ne on-line nie do pobrania, usługi gier świadczone on-line, 
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 
usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne 
niż do celów reklamowych, 42 analizy systemów komputero-
wych, badania techniczne, digitalizacja dokumentów (skano-
wanie), doradztwo w zakresie oprogramowania komputero-
wego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu 
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron 
internetowych, dostarczanie (opracowywanie) wyszuki-
warek internetowych, elektroniczna konwersja danych lub 
programów, hosting serwerów, instalacje oprogramowania 
komputerowego, komputery (programowanie), projektowa-
nie systemów komputerowych, konserwacja oprogramowa-
nia komputerowego, kontrola jakości, konwersja danych lub 
dokumentów na formę elektroniczną, monitoring systemów 
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, usługi kom-
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puterowe w zakresie ochrony antywirusowej, odzyskiwanie 
danych komputerowych, opracowywanie projektów tech-
nicznych, oprogramowanie jako usługa (SaaS), aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogra-
mowania komputerowego wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, powielanie oprogramowania kompute-
rowego, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produk-
tami dla osób trzecich, wypożyczanie serwerów (hosting), 
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach (strony inter-
netowe), usługi doradcze w zakresie technologii informacyj-
nej (IT), wypożyczanie komputerów, wzornictwo przemysło-
we, montaż, konserwacja i naprawa (oraz doradztwo w tym 
zakresie) oprogramowania, usługi polegające na tworzeniu 
aplikacji webowych przy wykorzystaniu frameworków open 
source, 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, 
licencjonowanie własności intelektualnej, usługi nadzoru 
w dziedzinie własności intelektualnej, zarządzanie prawami 
autorskimi.

(210) 471655 (220) 2017 05 15
(731) KOMOR DAMIAN GASTRO SERWIS, Reda
(540) MINUTA OSIEM

(531) 11.01.04, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafete-
rie [bufety], kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, restauracje, gastro-
nomiczne lokale samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, 
wynajmowanie sal na posiedzenia.

(210) 471660 (220) 2017 05 15
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) greenGO

(531) 26.11.01, 26.11.06, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 sałatki warzywne, sałatki gotowe, sałatki 
owocowe, pokrojone sałatki warzywne, sałatki z roślin strącz-
kowych, sałatki podawane na przystawkę, sałatki na bazie 
ziemniaków, sałatka cezar, sałatka ziemniaczana, sałatka 
z kurczaka, sałatka z ikrą ryb cefalowatych, gotowe dania wa-
rzywne, przeciery warzywne, mieszanki warzywne, przecie-
ry owocowe, surówka z szatkowanej białej kapusty, marchwi 
i majonezu (coleslaw), krojone warzywa, przystawki na bazie 
warzyw, przekąski na bazie warzyw, uprzednio pokrojone 
warzywa do sałatek, 30 bagietki, bagietki z nadzieniem, buł-
ki, bułki z nadzieniem, kanapki, rybne kanapki, nadziewane 
kanapki, kanapki z kurczakiem, kanapki zawierające kurczaka, 
kanapki z rybą, kanapki z hamburgerem, kanapki zawierające 
sałatę, kanapki tostowe opiekane, kanapki z frankfurterkami, 
kanapki z mięsem, kanapki zawierające mieloną wołowinę, 
tostowe opiekane kanapki z serem, kanapki z parówką [hot 
dog], kanapki z filetem z ryby, zawijane kanapki typu wrap 
(pieczywo), opiekane kanapki z serem i z szynką, zawijana 
kanapka typu wrap, sałatka ryżowa, sałatka z makaronem, 
tabule [sałatka z kuskus], sałatka z makaronu typu rurki, sosy 

sałatkowe do żywności [sosy], 31 świeże warzywa na sałatki, 
sałaty, sałata świeża, warzywa świeże, surowe warzywa, świe-
że warzywa organiczne, świeże owoce, orzechy, warzywa 
i zioła, 32 koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], napoje 
warzywne, soki warzywne, warzywne napoje typu smoothie, 
bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, napoje 
z soku warzywnego, bezalkoholowe napoje na bazie soku 
z zielonych warzyw, napoje owocowe, napoje owocowe 
i soki owocowe, napoje owocowe niealkoholowe, owocowe 
nektary, bezalkoholowe koktajle owocowe, bezalkoholowe 
napoje zawierające głównie soki owocowe, soki owocowe 
do użytku jako napoje, napoje owocowe z koncentratu lub 
syropu z dodatkiem wody i cukru.

(210) 471682 (220) 2017 05 15
(731) STERN ZUZANNA DECOCULTURE, STERN & CO, 

Poznań
(540) O!MEGA
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe związane 
z edukacją dzieci, 41 edukacja, edukacja dorosłych, edukacja 
i szkolenia w dziedzinie przetwarzania danych elektronicz-
nych, edukacja [nauczanie], edukacja online z komputero-
wej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, 
edukacja przedszkolna, edukacja, rozrywka i sport, eduka-
cja sportowa, edukacja w dziedzinie informatyki, eduka-
cja w dziedzinie posługiwania się komputerami, edukacja 
w dziedzinie przetwarzania danych, edukacja językowa, 
doradztwo zawodowe [edukacja], usługi przedszkolne [edu-
kacja lub rozrywka], organizowanie zawodów edukacyjnych 
lub rozrywkowych, organizowanie konkursów edukacyjnych 
lub rozrywkowych, organizowanie konkursów edukacyjnych 
lub rozrywkowych.

(210) 471705 (220) 2017 05 15
(731) LEPA HUBERT, Warszawa
(540) Zelman

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 7 odkurzacze, 11 kuchenny sprzęt elektryczny, 
21 lodówki turystyczne.

(210) 471708 (220) 2017 05 15
(731) SADOWSKI ANDRZEJ, Grudziądz
(540) STOLCAD
(510), (511) 9 program komputerowy.

(210) 471709 (220) 2017 05 15
(731) Calleja Sergio, Warszawa
(540) BISON ENERGY DRINK

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje energetyczne.
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(210) 471710 (220) 2017 05 15
(731) LEGAL PROTECTION SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) LP Legal Protection S.A.

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 usługi prawne.

(210) 471717 (220) 2017 05 16
(731) EVENTS INTERNATIONAL LTD, Batumi, GE
(540) VAPE EXPO POLAND

(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 34 papierosy elektroniczne, środki aromatyzu-
jące do stosowania w papierosach elektronicznych inne niż 
olejki eteryczne , 35 promocja sprzedaży osób trzecich, pu-
blikowanie tekstów reklamowych, udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony inter-
netowej, wystawy w celach handlowych.

(210) 471722 (220) 2017 05 15
(731) MILLE SAPORI PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Mille Sapori

(531) 01.03.02, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane 
w praniu, środki czyszczenia, polerowania, szorowania i ście-
rania, mydła, 21 przybory oraz pojemniki kuchenne i gospo-
darstwa domowego oraz sprzęty do czyszczenia, w tym dru-
ciaki metalowe, gąbki czyszczące, formy do ciasta, materiały 
do polerowania (ściereczki), mopy, rękawice kuchenne, szufel-
ki lub przyrządy do zbierania okruszków, wiadra z wiciskarkami 
do mopów, 29 mięso, drób, dziczyzna, w tym wędliny, ryby 
i owoce morza (nieżywe), w tym atrament z mątwy i anchois, 
ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owo-
ce i warzywa, galaretki, dżemy z warzyw i owoców, kompo-
ty, jaja, mleko i produkty mleczne, w tym nabiał i sery, oleje 
i tłuszcze jadalne, w tym oliwy, oleje palmowe i sansa, 30 kawa, 
herbata, kakao i substytuty kawy, ryż i kasza, tapioka i sago, 
mąka i produkty mączne oraz produkty zbożowe w tym mąka 
typu: pszenna, razowa, blu, wysoko-białkowa, 00 do pizzy, FPI, 

kukurydziana, semola, sojowa, rimacinata, manitobola i pod-
sypka kukurydziana, makaron, w tym makaron suchy, jajecz-
ny i świeży (mrożony), chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, 
lody, cukier, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, 
musztarda, ocet, w tym ocet balsamiczny i winny, sosy i kremy, 
w tym krem balsamiczny, pesto, salsa, przecier pomidorowy, 
sos do pizzy, przyprawy, lód, 31 produkty rolne, ogrodnicze 
i leśne, surowe i nieprzetworzone ziarna nasiona, świeże owo-
ce i warzywa, naturalne rośliny i kwiaty, żywe zwierzęta, karma 
dla zwierząt, słód, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz 
inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owoco-
we, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje 
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 35 zarządzanie w działalności 
handlowej, administrowanie działalności handlowej, selekcjo-
nowanie, z myślą o osobach trzecich, różnych produktów, tak 
aby umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zaku-
pu w dobrych warunkach, agencja importowo- eksportowa, 
39 transport, pakowanie i składowanie towarów.

(210) 471725 (220) 2017 05 15
(731) HIPERBARYCZNY OŚRODEK BADAWCZO 

ROZWOJOWY HBOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Toruń

(540) BORELIO-OXYBARIA
(510), (511) 44 badania medyczne, doradztwo dotyczące 
ochrony zdrowia, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, usługi 
doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usłu-
gi medyczne, hiperbaroterapia tlenowa boreliozy, hiperbaro-
terapia tlenowa zespołu poboreliozowego.

(210) 471730 (220) 2017 05 15
(731) Philip Morris Products S.A. , Neuchatel, CH
(540) TUNED
(510), (511) 34 tytoń, tytoń surowy oraz tytoń w stanie prze-
tworzonym, wyroby tytoniowe, cygara, papierosy, cygaretki, 
tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń do fa-
jek, tytoń do żucia, tabaka, papierosy kretek, snus, substytuty 
tytoniu (nie do celów medycznych), papierosy elektronicz-
ne, grzane wyroby tytoniowe, przyrządy elektroniczne oraz 
ich części do podgrzewania i żarzenia papierosów oraz ty-
toniu dla uwalniania aerozoli zawierających nikotynę w celu 
ich inhalacji, płynne roztwory nikotynowe do stosowania 
w papierosach elektronicznych, przybory dla palaczy, ustniki 
oraz bibułka do papierosów, filtry do papierosów, pojemniki 
na tytoń nie z metali szlachetnych, papierośnice nie z meta-
li szlachetnych, popielniczki nie z metali szlachetnych, fajki, 
kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, zapalniczki 
dla palaczy tytoniu, zapałki.

(210) 471738 (220) 2017 05 16
(731) EUROPEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Korczyna
(540) EUROPEL

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble, szafki, szafki ze schowkami, 37 usługi 
budowlane, konstrukcyjne, instalacyjne, elektroinstalacyjne, 
systemy elektroinstalacyjne, 40 obróbka materiałów, obrób-
ka płyt HPL (termoutwardzalnych laminatów), frezowanie, 
wiercenie otworów na zamówienie.
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(210) 471740 (220) 2017 05 16
(731) SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała

(540) Smaksełko

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 pasty do kromek zawierające tłuszcz, krem 
na bazie masła, masło, mleczne produkty, śmietana [produk-
ty mleczarskie].

(210) 471743 (220) 2017 05 16
(731) SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała

(540) Smaksełko

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 pasty do kromek zawierające tłuszcz, krem 
na bazie masła, masło, mleczne produkty, śmietana [produk-
ty mleczarskie].

(210) 471754 (220) 2017 05 16
(731) SMYK Global Assets GmbH c/o 

Hausermann+Partner AG, BERNO, CH
(540) SMYK Cały dla Małych!
(510), (511) 9 oprogramowanie do rozwoju, zarządzania 
i komunikacji w dziedzinie sprzedaży internetowej oraz pro-
gramów lojalnościowych, publikacje elektroniczne do po-
brania, kodowane karty magnetyczne, karty inteligentne, 
25 odzież, odzież dla dzieci i niemowląt, obuwie, nakrycia 
głowy, bielizna, kostiumy i stroje kąpielowe oraz plażowe, 
czepki kąpielowe, wyroby pończosznicze, stroje maskarado-
we, maski na oczy, ogrzewacze stóp, nieelektryczne, ogrze-
wacze rąk [odzież], paski [odzież], apaszki, chusty [odzież], 
szale i szaliki, krawaty, skarpetki, 28 artykuły i sprzęt sporto-
wy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, dekoracje świąteczne 
i sztuczne choinki, automaty do gier, wyposażenie placów 
zabaw i wesołych miasteczek, baseny do zabawy, serpen-
tyny, wstęgi [akcesoria dekoracyjne na przyjęcia], czapeczki 
papierowe [akcesoria na przyjęcia], maski teatralne, zabawki 
dla zwierząt, latawce, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hur-
towej, prowadzone drogą on-line i przez sklepy stacjonarne, 
w zakresie następujących towarów: odzieży, obuwia, nakryć 
głowy, bielizny, kostiumów i strojów kąpielowych oraz pla-
żowych, 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, table-
tów, telefonów, artykułów i akcesoriów sportowych, sprzę-
tu sportowego, kosmetyków, mebli, pościeli i tekstyliów, 

koców, śpiworków, wózków i leżaczków dziecięcych, nosi-
dełek dla dzieci, chodzików dla dzieci, rowerów dla dzieci, 
produktów do pielęgnacji i higieny, fotelików samochodo-
wych, akcesoriów do karmienia dzieci i niemowląt, naczyń 
i sztućców, podgrzewaczy do butelek, elektronicznych niań, 
wykrywaczy oddechu, artykułów do szycia, ozdobnych ar-
tykułów 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 ko-
biet w ciąży i mam, w tym mam karmiących, toreb, toreb 
do wózków, torebek, modeli zdalnie sterowanych i akceso-
riów do takich modeli, ogniw do modeli zdalnie sterowa-
nych, silników do modeli zdalnie sterowanych, akcesoriów 
modelarskich, wyposażenia wnętrz, małego AGD, akceso-
riów do sprzątania, agencje importowo - eksportowe, agen-
cje informacji handlowej, 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, de-
koracja wystaw sklepowych, doradztwo w sprawach działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania persone-
lem, rekrutacja personelu, ekspertyzy w zakresie wydolności 
przedsiębiorstw, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom [punkty infor-
macji konsumenckiej], usługi modelingu do celów promocji 
sprzedaży i reklamy, organizowanie wystaw i targów w ce-
lach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo 
handlowe], organizacja pokazów mody w celach promocyj-
nych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w ba-
zach komputerowych, wyszukiwanie informacji w plikach 
komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w kompu-
terowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycz-
nymi, usługi zaopatrzenia osób trzecich [zakupy produktów 
i usług dla innych przedsiębiorstw], zarządzanie w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie udziela-
nia licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, usłu-
gi 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 fran-
czyzowego, usługi programów lojalnościowych, motywacyj-
nych i promocyjnych, zarządzanie plikami komputerowymi 
i bazami danych w dziedzinie programów lojalnościowych, 
dystrybucja czeków, bonów, paczek podarunkowych w ce-
lach motywacyjnych, promocyjnych lub rekompensacji, 
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, promowanie 
sprzedaży towarów i usług poprzez przyznawanie punktów 
premiowych, 36 wydawanie, bonów, voucherów, czeków, 
talonów i/lub kuponów.

(210) 471764 (220) 2017 05 17
(731) AQUATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrzeszów
(540) AQUATOR

(531) 02.01.16, 02.01.23, 02.01.30, 19.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 naturalna woda źródlana.
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(210) 471765 (220) 2017 05 17
(731) POSH LASHES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) POSH LASHES PROFESSIONAL

(531) 27.05.04, 27.05.05, 27.05.19, 27.05.22
(510), (511) 3 henna (barwnik kosmetyczny), kleje do przy-
mocowania sztucznych rzęs, kosmetyki do rzęs, rzęsy sztucz-
ne, tusze do rzęs, zestawy kosmetyków, 8 pęsety do depilacji, 
przybory do depilacji elektryczne lub nieelektryczne, zalotki 
do rzęs, 21 przybory kosmetyczne, szczoteczki do rzęs, 41 or-
ganizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udzia-
łem innych osób, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
(szkolenia).

(210) 471772 (220) 2017 05 17
(731) GADZIAŁA AGNIESZKA CLIMA PROJEKT, Warszawa
(540) CLIMAPROJEKT

(531) 24.15.03, 24.15.11, 24.15.15, 26.05.01, 26.05.10, 26.05.14, 
26.05.16, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 35 sprzedaż urządzeń klimatyzacyjnych, grzew-
czych, chłodniczych, wentylacyjnych, 37 instalowanie, kon-
serwacja i naprawa systemów HVAC, jak wyżej.

(210) 471777 (220) 2017 05 17
(731) MOSZCZYŃSKI-PĘTKOWSKI JAN JAKUB, Łomianki
(540) VT

(531) 27.01.01, 27.05.01, 27.05.22, 29.01.15
(510), (511) 9 programy komputerowe (oprogramowanie 
do pobrania), programy komputerowe nagrane, programy 
sterujące komputerowe nagrane, oprogramowanie gier, apli-
kacje komputerowe do pobrania.

(210) 471778 (220) 2017 05 17
(731) MOSZCZYŃSKI-PĘTKOWSKI JAN JAKUB, Łomianki
(540) VERITIN
(510), (511) 9 programy komputerowe (oprogramowanie 
do pobrania), programy komputerowe nagrane, programy 
sterujące komputerowe nagrane, oprogramowanie gier, apli-
kacje komputerowe do pobrania.

(210) 471791 (220) 2017 05 17
(731) TYLKO HANDLOWE  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konin
(540) presto CAFETERIA

(531) 08.07.01, 08.07.25, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z pra-
są  [materiałami drukowanymi], papierosami, kawą, słodycza-
mi, zabawkami, 43 usługi restauracji typu fast food.

(210) 471797 (220) 2017 05 17
(731) HUTA CYNKU MIASTECZKO ŚLĄSKIE SPÓŁKA 

AKCYJNA, Miasteczko Śląskie
(540) HUTA CYNKU MIASTECZKO ŚLĄSKIE SA

(531) 26.05.01, 26.05.04, 26.05.10, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 kwasy (w tym kwas siarkowy), węglany, sole 
metali (w tym azotan srebra), stopy metali ziem rzadkich, 
6 metale (w tym cynk, kadm, ołów), stopy metali zawarte 
w klasie 06, 14 metale szlachetne (w tym złoto jubilerskie, 
srebro jubilerskie).

(210) 471810 (220) 2017 05 17
(731) BLACHOTRAPEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rabka Zdrój
(540) JANOSIK gont blaszany BLACHOTRAPEZ Oryginalny 

trunek regionalny wytworzony na bazie miodu, 
soku z cytryny i żurawiny wg rodzimej receptury 
pochodzącej z okolic Rabki-Zdrój. To góralska wódka 
cytrynowa zawierająca w sobie starannie dobrane 
składniki, tj.: naturalny miód, wysokiej jakości 
spirytus, 100% naturalny sok z cytryny i żurawiny, 
które w połączeniu z zachowaniem odpowiednich 
proporcji, tworzą niepowtarzalny smak. Produkt 
naturalny, charakteryzujący się osadem z miodu 
i miąższu cytryny. Wstrząsać przed użyciem. 
Podawać mocno schłodzony
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(531) 25.01.15, 07.03.11, 25.01.05, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe, alkoholowe 
ekstrakty owocowe, likiery, miody pitne, napoje alkoholowe 
z wyjątkiem piwa, napoje alkoholowe zawierające owoce, 
pitne alkohole wysokoprocentowe, wina.

(210) 471848 (220) 2017 05 18
(731) SL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór Mazowiecki
(540) WL COFFEE
(510), (511) 30 kawa.

(210) 471849 (220) 2017 05 18
(731) KAPUŚCIAK MAŁGORZATA DZIEWCZYNA 

W TRAMPKACH, Dzikowo
(540) Dziewczyna w trampkach
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi wydawnicze 
i reporterskie.

(210) 471942 (220) 2017 05 22
(731) ALBERT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobczyce
(540) Ciśnieniomierz Cardiolife
(510), (511) 10 aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego 
krwi.

(210) 471943 (220) 2017 05 22
(731) JANCZEWSKI LESZEK FORTIS, Katowice
(540) FORTIS KANCELARIA PRAWNO-WINDYKACYJNA Rok 

założenia 1994

(531) 26.11.02, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 45 pomoc prawna przy tworzeniu umów, do-
radztwo prawne, doradztwo prawne w dziedzinie opodat-
kowania, doradztwo w zakresie sporów sądowych, dostar-
czanie informacji prawnych, porady prawne i zastępstwo 
procesowe, pośrednictwo w procedurach prawnych, spo-
rządzanie ekspertyz prawnych, usługi doradcze w zakresie 
prawa, usługi prawne związane z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej, usługi w zakresie przygotowywania doku-
mentów prawnych.

(210) 471946 (220) 2017 05 22
(731) HOSPITAL INVESTMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Poznań
(540) 24 teleradiologia

(531) 01.15.11, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.04
(510), (511) 44 usługi obrazowania medycznego, usługi 
telemedyczne.

(210) 471948 (220) 2017 05 22
(731) ANTKIEWICZ TOMASZ DOMTOM KOMPLEKSOWE 

ZARZĄDZANIE HIGIENĄ, Kraków
(540) DOMTOM
(510), (511) 35 prezentowanie towarów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, udzielanie informacji doty-
czących sprzedaży handlowej, usługi pośrednictwa i do-
radztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów 
i świadczenia usług, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami sanitarny-
mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowy-
mi wyrobami papierowymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla 
ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przybora-
mi toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do czyszcze-
nia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami 
sanitarnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z jed-
norazowymi wyrobami papierowymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami zapachowy-
mi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami hi-
gienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z urządzeniami sanitarnymi, 37 czyszczenie budynków 
od wewnątrz i zewnątrz czyszczenie elementów wystroju 
wnętrz, czyszczenie higieniczne [budynki], czyszczenie 
higieniczne [obiekty ruchomej, czyszczenie instalacji wo-
dociągowych, czyszczenie kanałów ściekowych, czysz-
czenie kotłów, czyszczenie maszyn, czyszczenie okien, 
czyszczenie pojemników do przechowywania, czyszcze-
nie pokryć podłogowych, czyszczenie powierzchni han-
dlowych, czyszczenie powierzchni podłóg, czyszczenie 
przemysłowe budynków, czyszczenie ruchomych obiek-
tów sanitarnych, czyszczenie rur kanalizacyjnych, czysz-
czenie układów wodociągów, czyszczenie wewnętrznych 
powierzchni budynków, czyszczenie zbiorników, dera-
tyzacja, dezynfekcja, dezynfekcja pomieszczeń, dezyn-
fekowanie pomieszczeń w celu zapobiegania infestacji 
bakteryjnej, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, 
instalacja, naprawa i konserwacja obiektów i sprzętu 
pomieszczeń czystych, instalacja sprzętu do prania i ku-
chennego, instalacja systemów do czystych pomieszczeń, 
instalacja systemów do kontroli środowiska w czystych 
pomieszczeniach, instalacja systemów inżynierii środowi-
ska, instalowanie urządzeń sanitarnych, instalowanie wy-
posażenia kuchennego, konserwacja i naprawa instalacji 
w budynkach, konserwacja i naprawa rur odpływowych, 
konserwacja i naprawa rur używanych w urządzeniach 
przemysłowych, konserwacja i naprawa systemów ruro-
ciągów, konserwacja i naprawa urządzeń do oczyszczania 
wody, konserwacja instalacji przemysłowych, konserwacja 
maszyn do czyszczenia, konserwacja sprzętu stosowa-
nego w usługach cateringowych, konserwacja urządzeń 
oczyszczających wodę, montaż instalacji przemysłowych, 
montaż wyposażenia kuchennego, mycie okien, naprawa 
instalacji sanitarnych, naprawa urządzeń do oczyszcza-
nia wody, naprawa urządzeń do zaopatrzenia w wodę, 
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naprawa urządzeń gospodarstwa domowego i kuchen-
nych, oczyszczanie i czyszczenie kanałów ściekowych, 
oczyszczanie strumieniowo-ścierne powierzchni, ser-
wis w sytuacjach awaryjnych urządzeń do zaopatrzenia 
w wodę, serwisowanie rur kanalizacyjnych, sprzątanie 
budynków biurowych i lokali handlowych, sprzątanie bu-
dynków i terenów przemysłowych, sprzątanie budynków 
użyteczności publicznej, sprzątanie zakładów przemysło-
wych, udzielanie informacji, porad i konsultacji na temat 
czyszczenia, udzielanie informacji w związku z naprawą 
lub konserwacją nieelektrycznych urządzeń i instalacji 
do gotowania, udzielanie informacji w związku z napra-
wą lub konserwacją elektrycznych urządzeń i instalacji 
do gotowania, udzielanie informacji związanych z usłu-
gami czyszczenia zbiorników zasobnikowych, udzielanie 
informacji związanych z usługami mycia okien, udzielanie 
informacji związanych z instalacją maszyn, udzielanie in-
formacji związanych ze sprzątaniem budynków, usługi 
czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysłowym, 
usługi dezynfekcji, usługi doradcze dotyczące instalacji 
sprzętu hydraulicznego, usługi doradcze związane z kon-
serwacją i naprawą sprzętu mechanicznego i elektryczne-
go, usługi instalacji maszyn, usługi konserwacji maszyn, 
usługi konserwacji podłóg, usługi konserwacji rur, usługi 
sprzątania, wynajem sprzętu do czyszczenia, wynajem 
urządzeń do czyszczenia, wynajem zmywarek do naczyń 
do celów przemysłowych, 41 edukacja w dziedzinie bez-
pieczeństwa i higieny pracy, kursy szkoleniowe, kursy 
szkoleniowe z zakresu zdrowia, kursy szkoleniowe zwią-
zane z obsługą klienta, nauczanie w zakresie sposobów 
odżywiania, nauczanie w zakresie zdrowia, organizacja 
i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, organizacja 
i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizowanie 
szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, przy-
gotowanie zawodowe dotyczące zapobiegania proble-
mom zdrowotnym, przygotowanie zawodowe z zakresu 
bezpieczeństwa osobistego, szkolenie w zakresie higieny, 
szkolenia dla personelu w zakresie technologii żywności, 
szkolenia personelu, szkolenia techniczne związane z hi-
gieną, świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdro-
wia, świadczenie usług edukacyjnych związanych z eko-
logią, usługi edukacyjne związane z zanieczyszczeniem 
wody, usługi edukacyjne związane z ochroną środowiska, 
usługi edukacyjne związane z higieną, usługi szkoleniowe 
dotyczące sprzątania restauracji, usługi szkoleniowe do-
tyczące sprzątania fabryk, usługi szkoleniowe dotyczące 
sprzątania hoteli, usługi szkoleniowe dotyczące zdrowia 
zawodowego, 42 analizy wody, audyt jakości, badania 
przemysłowe obiektów technicznych, badania środowi-
ska, certyfikacja [kontrola jakości], doradztwo w dziedzi-
nie kontroli jakości, doradztwo w zakresie zapewniania 
jakości, konsultacje na temat higieny żywności, kontrola 
artykułów spożywczych, kontrola i testowanie jakości, 
kontrola jakości, kontrola jakości dotycząca higieny arty-
kułów żywnościowych, kontrola jakości dotycząca higieny 
żywności, kontrola maszyn i urządzeń przemysłowych, 
monitorowanie jakości wody, monitorowanie procesu 
w celu zapewnienia jakości, nadzór i inspekcja techniczna, 
ocena jakości, ocena jakości produktów, opracowywanie 
metod pomiarowych i testujących, profesjonalne usługi 
doradcze dotyczące technologii żywności, przegląd urzą-
dzeń, przeprowadzanie badań jakościowych, przeprowa-
dzanie testów kontroli jakości, przeprowadzanie testów 
przemysłowych, sprawdzanie jakości, testowanie funkcjo-
nalności sprzętu i instrumentów, testy jakości, usługi kon-
troli jakości wody, usługi pomiarów technicznych, usługi 
sprawdzania rurociągów, usługi testowania maszyn prze-

mysłowych w ramach kontroli jakości, usługi testowania 
w celu certyfikacji jakości lub standardów, usługi w zakre-
sie badań i testów w dziedzinie bakteriologii i wirusolo-
gii, usługi w zakresie badań środowiskowych w celu wy-
krywania zanieczyszczeń wody, usługi w zakresie testów 
technicznych.

(210) 471957 (220) 2017 05 22
(731) BARTOLIK MARCIN  GRUPA FALCON POLAND FHU, 

Tychy
(540) R REBEL SKATE LINE

(531) 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 9 kaski ochronne do uprawiania sportu, tarcze 
odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wy-
padkom drogowym, 25 antypoślizgowe akcesoria do obu-
wia, apaszki [chustki], bandany na szyję, bielizna osobista, 
bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bokserki, buty nar-
ciarskie, buty sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę, 
chustki [apaszki], czapki [nakrycia głowy], czepki kąpielowe, 
daszki [nakrycia głowy], dzianina [odzież], getry [ochraniacze] 
zakładane na buty, gorsety, gorsety [bielizna damska], obu-
wie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie wykonane z drewna, 
ocieplacze, odzież, odzież dla kierowców samochodowych, 
odzież dla rowerzystów, odzież gimnastyczna, odzież goto-
wa, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, okrycia wierzch-
nie [odzież], opaski na głowę, palta, pantofle kąpielowe, paski 
[odzież], pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], pasy 
elastyczne wyszczuplające [bielizna], pelerynki, pikowane 
kurtki [odzież], piżamy, podkoszulki bez rękawów, podko-
szulki sportowe, pulowery, rękawice narciarskie, kamizelki, 
kapelusze papierowe [odzież], kaptury [odzież], kąpielówki, 
kimona, kimona do karate, kimona japońskie, kombinezony, 
kombinezony [odzież], kostiumy kąpielowe, koszule, koszu-
le z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, kurtki, 
kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem 
i wiatrem, legginsy, majtki, majtki damskie, majtki dziecięce 
[odzież], nakrycia głowy, nauszniki [odzież], obuwie, obu-
wie gimnastyczne, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, 
sandały, sandały kąpielowe, skarpetki, skarpetki wchłaniają-
ce pot, spódnice, spódnico-spodenki, stroje do judo, stroje 
na maskaradę, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, su-
kienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, sza-
liki, szarfy [do ubrania], szlafroki, taśmy do spodni pod stopy, 
togi, trykoty [ubrania], walonki [buty filcowe], woalki, welony 
[odzież], wyprawki dziecięce [odzież], wyroby pończoszni-
cze, 28 buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami, deski 
do paddleboardingu, deski surfingowe, deskorolki, hulajnogi 
[zabawki], łyżworolki, łyżwy, nagolenniki [artykuły sportowe], 
nakolanniki [artykuły sportowe], ochraniacze [części strojów 
sportowych], ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe], po-
jazdy zdalnie sterowane do zabawy, rowery trójkołowe dla 
dzieci [zabawki], sanki [artykuły sportowe], stoły do piłka-
rzyków, trampoliny, trampoliny [artykuły sportowe], wrotki, 
zabawki.
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(210) 471984 (220) 2017 05 22
(731) M.OGORZAŁEK R.BIEDRZYCKI SPÓŁKA JAWNA, 

Warszawa
(540) E EMERLOG

(531) 27.05.01, 26.05.01, 26.05.18, 29.01.12
(510), (511) 39 logistyka transportu, pakowanie towarów, pi-
lotowanie, pojazdy (wypożyczanie-), przewożenie, przewóz 
samochodami ciężarowymi, składowanie towarów, spedy-
cja, transport, usługi transportu samochodami silnikowymi.

(210) 472005 (220) 2017 05 23
(731) BIENIEK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) kreatorzyimprez

(531) 05.03.13, 05.03.16, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie imprez, pikników, festynów, 
przyjęć, imprez dla dzieci, konferencji, spektakli, wystaw 
z dziedziny kultury i edukacji, wypożyczanie aparatury 
oświetleniowej, wypożyczanie sprzętu audio.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 464120, 464121, 469034, 469040, 469318, 469775, 469776, 470560, 470765, 470767, 471033, 471084, 471087, 
471454, 471526, 471527, 471797

2 468969, 469914, 469916, 470498, 470499, 471391, 471526, 471527

3 466471, 466615, 468809, 468990, 468998, 469302, 469503, 469562, 469793, 469962, 469963, 470027, 470088, 
470171, 470174, 470753, 470765, 470767, 470769, 470815, 470936, 471039, 471322, 471326, 471416, 471626, 
471722, 471765

4 464810, 471526, 471527

5 464489, 466615, 466622, 467189, 468621, 468622, 468809, 468998, 469074, 469081, 469562, 469775, 469776, 
469793, 470027, 470171, 470174, 470244, 470247, 470406, 470414, 470560, 470765, 470767, 470815, 470936, 
470947, 470968, 471076, 471084, 471087, 471106, 471322, 471326, 471409, 471410, 471411, 471412, 471414, 
471416, 471427, 471529, 471644

6 464056, 464810, 468162, 468969, 469034, 469789, 469842, 470103, 470514, 470788, 470928, 470930, 470931, 
470932, 471097, 471797

7 457887, 464810, 470103, 470514, 470928, 470930, 470931, 470932, 471705

8 470103, 471765

9 456493, 457887, 466471, 469320, 469397, 469398, 469503, 470108, 470212, 470396, 470418, 470423, 470429, 
470514, 470788, 470860, 470956, 470975, 470976, 471397, 471418, 471419, 471523, 471551, 471552, 471554, 
471556, 471560, 471563, 471564, 471627, 471651, 471682, 471708, 471754, 471777, 471778, 471957

10 466471, 468809, 469074, 469503, 470174, 471942

11 457887, 464810, 466471, 468809, 470792, 470817, 471705

12 466471, 468809, 470429, 471523, 471624

14 466471, 470038, 471584, 471797

16 466275, 466276, 466471, 466487, 467572, 468771, 468809, 470108, 470174, 470808, 470975, 470976, 471246, 
471322, 471326, 471416, 471647

17 464056, 467684, 467715, 469413, 469900, 469901

18 466471, 469325, 471525, 471647

19 464056, 468162, 469034, 469040, 469413, 469900, 469901, 469914, 469916, 470498, 470499, 470928, 470930, 
470931, 470932, 471033, 471097, 471454

20 466471, 468162, 469013, 469014, 469015, 469325, 469730, 469731, 469788, 469789, 470514, 470704, 470918, 
471012, 471074, 471382, 471634, 471738

21 466471, 468162, 469503, 470304, 470524, 471322, 471326, 471397, 471454, 471647, 471705, 471722, 471765

22 467161, 469325, 471382

23 467161

24 464056, 467161, 467485, 467486, 470174, 470217, 470304, 470704, 471382, 471416

25 465159, 466258, 466471, 467161, 467166, 467198, 467485, 467486, 468313, 469311, 469325, 469346, 469347, 
469503, 470174, 470217, 470555, 470766, 470794, 471069, 471348, 471523, 471525, 471754, 471849, 471957

26 466471, 467166

28 466258, 466471, 468771, 470704, 470794, 471345, 471520, 471570, 471754, 471957

29 454852, 462165, 467189, 469443, 469444, 469475, 469675, 470304, 470603, 470845, 470968, 471028, 471531, 
471660, 471722, 471740, 471743

30 466471, 467113, 467115, 469475, 469675, 470027, 470069, 470100, 470142, 470304, 470603, 470606, 471059, 
471106, 471645, 471660, 471722, 471848

31 467189, 470603, 471106, 471420, 471529, 471660, 471722



1 2

94 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT25/2017

32 463566, 469152, 469475, 470171, 470186, 470191, 470192, 470194, 470260, 470658, 470864, 471080, 471106, 
471660, 471709, 471722, 471764

33 470150, 471007, 471558, 471722, 471810

34 462818, 471717, 471730

35 456493, 463566, 464056, 464489, 466258, 466275, 466276, 466471, 466487, 466620, 466643, 467197, 467485, 
467486, 467492, 467547, 468771, 468809, 468998, 469062, 469074, 469251, 469280, 469281, 469284, 469320, 
469325, 469475, 469579, 469599, 469602, 469755, 469807, 469823, 469843, 469914, 469916, 469962, 469963, 
470027, 470041, 470057, 470075, 470090, 470108, 470209, 470210, 470211, 470212, 470233, 470301, 470397, 
470398, 470418, 470422, 470423, 470426, 470429, 470555, 470766, 470792, 470794, 470808, 470860, 470861, 
470863, 470910, 470937, 470956, 470964, 470968, 470975, 470976, 470986, 471010, 471012, 471044, 471089, 
471106, 471109, 471134, 471206, 471246, 471382, 471391, 471418, 471419, 471518, 471523, 471531, 471570, 
471582, 471625, 471651, 471717, 471722, 471754, 471772, 471791, 471948

36 463566, 464810, 466275, 466276, 466620, 466643, 467671, 469280, 469281, 469284, 469320, 469792, 469812, 
469832, 469834, 469921, 469923, 469924, 470090, 470209, 470210, 470211, 470233, 470422, 470426, 470860, 
470956, 470986, 471044, 471627, 471754

37 464810, 467435, 467492, 467671, 468969, 469034, 469040, 469397, 469398, 469730, 469731, 469755, 470209, 
470210, 470211, 470233, 470514, 470788, 470792, 470817, 470928, 470930, 470931, 470932, 470986, 471012, 
471097, 471109, 471206, 471418, 471419, 471518, 471523, 471572, 471651, 471738, 471772, 471948

38 469538, 470212, 470418, 470861, 470863, 470910, 471246, 471418, 471419, 471651

39 464810, 466471, 467492, 469538, 470088, 470089, 470418, 470429, 470514, 470928, 470930, 470931, 470932, 
471012, 471065, 471365, 471523, 471531, 471722, 471984

40 464810, 467166, 468162, 468969, 471012, 471065, 471738

41 464040, 466258, 466471, 466978, 467148, 468313, 468714, 468771, 469057, 469280, 469281, 469284, 469579, 
469755, 469777, 469807, 469823, 469884, 470090, 470108, 470143, 470151, 470212, 470422, 470426, 470682, 
470860, 470910, 470937, 470963, 470964, 470975, 470976, 471010, 471134, 471310, 471345, 471365, 471385, 
471647, 471651, 471682, 471765, 471849, 471948, 472005

42 456493, 457887, 464810, 467547, 469057, 469397, 469398, 469538, 469807, 469823, 470212, 470418, 470429, 
470514, 470817, 470860, 470910, 470918, 470928, 470930, 470931, 470932, 470956, 470986, 471065, 471074, 
471089, 471418, 471419, 471551, 471552, 471554, 471556, 471560, 471563, 471564, 471627, 471647, 471651, 
471948

43 463566, 466634, 467198, 467671, 468771, 469815, 470088, 470089, 470150, 470304, 470777, 471246, 471421, 
471451, 471625, 471645, 471655, 471791

44 467220, 468809, 468998, 469057, 469815, 469962, 469963, 470171, 471206, 471626, 471725, 471946

45 466620, 469280, 469281, 469284, 469574, 469815, 470353, 470429, 470963, 471134, 471418, 471419, 471651, 
471710, 471943



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

1997 NALEWKI ZE LWOWA 470150

24 teleradiologia 471946

4D PANEL 469900

4D 469901

4RES 471554

A ARS RETAIL GROUP 470986

AA CODE SENSIBLE SLOW AGING POWER 466615

AA KREM-FORMUŁA INFUZYJNA 470936

AA Technologia Biozgodności 469793

AGENCJA FREEBEE 470861

ALONTY 469775

ALTEYKA 468621

AMBIT CENTRUM EDUKACJI 471310

AMDENTAL 469074

AMORIS 471076

API Tax 466643

AQUATOR 471764

ASAMI 471348

B INTERNATIONAL TOBACCOBOSS 
FILTER CIGARETTES 462818

BADEX 471044

BAS - Pol 471529

BEAUTY BY ANN 470753

BETOX 464121

BIK BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH 471572

Bio berry 467189

BiotoEko Quinoarz Paprykarz warzywny 469444

BISON ENERGY DRINK 471709

BMC Budujemy Twoje marzenia 467671

BOCCANERA 471246

BOMIS S.A. 471097

BORELIO-OXYBARIA 471725

BorelissPro 471414

BRUMMCIUCH 470766

c carpatree 469311

Caféa Cykoria & Kawa 470142

CanisMajoris development  467435

CD3D CENTRUM DRUKU 3D 471010

CDIF/3 456493

CERTIFICATE Harmony with Nature 
We care about the Planet 470088

CETOX 464120

CHEMADEX PROJEKT KATOWICE 469398

CHEMADEX PROJEKT 469397

CHEMAR 464810

Chłopska Spiżarnia 470304

Ciech Vitrosilicon 471454

Ciśnieniomierz Cardiolife 471942

CLIMAPROJEKT 471772

CORRDEX 469040

COSMO COSMETICS 470769

CRISTAL RESORT SZKLARSKA PORĘBA 466634

Deco Kennel 470918

dekoral 469914

dekoral 469916

deli 471421

DETAILING ACADEMY 469755

DETEKTYW extra 470976

DETEKTYW 470975

DI DIAMANTE 469347

DIAMANTE 469346

do designer outlet Gdańsk 470422

do designer outlet Sosnowiec 470426

dobre BERRY dobre BERRYZ NAJLEPSZYCH 
ODMIAN POLSKICH OWOCÓW 471007

DOBRE SKLEPY ROWEROWE 469599

DOBRE SKLEPY ROWEROWE 469602

Dobre Ziółko 470027

DOMTOM 471948

Dziewczyna w trampkach 471849

E EMERLOG 471984

EDUNEO 469823

Electric Girls 471134

ESND 469842

ESPORTS ACADEMY 470963

EUROPEL 471738

exeria 471627

EXPORT GROUP We help to find foreign 
clients Go Global! 470090

FARASI 467166

FARMCID 470765

farmio quality farm Grandma’s Chicken 
free of antibiotics 454852

FARMSOL 470767

FIBRE FORCE STRONG & FLEXIBLE 471033

Fishspot 471570

FIXER UPPER 464040

FLAVONITA 470171

FLIS Happy BIANCO coconut 
LIMITED EDITION 467115
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FLIS Happy BIANCO coconut 467113

FORTIS KANCELARIA 
PRAWNO-WINDYKACYJNA 
Rok założenia 1994 471943

FRANOWO PARK 470209

freebee Agencja 470863

FRUZIA 470682

Furaginum Hasco Max HASCO-LEK HL 469081

GeoTask 471556

GeoTask 471560

GeoTraxx 471551

GeoTraxx 471552

GHR 469562

globema 471563

GLOBEMA 471564

Gorzko! 471558

Gran Cucina 469675

Grand Video Awards 466487

Green Time 457887

greenGO 471660

H97 469302

HAH 469884

HAKA WENT 467715

hebeapteka 468809

HEPA MIKSTURA OLEI WSPOMAGA 
REGENERACJĘ WĄTROBY 
Zawiera: sylimarynę, fosfolipidy 470968

Hortex Cytrynka & Limonka BUBBLES 470194

Hortex Jabłko paMięta BUBBLES 470186

Hortex Jabłko raaa-baar-baaaar BUBBLES 470191

Hortex Winogrona z kwiatem czarnego 
bzzzu BUBBLES 470192

HUTA CYNKU MIASTECZKO ŚLĄSKIE SA 471797

Implantpoint 469057

inijob 470301

inovgreen 469413

INTENO 471416

Interbilans Księgujemy w Twoim interesie 469320

INVEST PRO PRIMER 471391

IZOFLOR 467684

JAMES BRADLEY 470217

jankes 467198

JANKI PARK 470211

JANOSIK gont blaszany BLACHOTRAPEZ 
Oryginalny trunek regionalny wytworzony 
na bazie miodu, soku z cytryny i żurawiny 
wg rodzimej receptury pochodzącej  
z okolic Rabki-Zdrój. To góralska wódka 
cytrynowa zawierająca w sobie starannie 
dobrane składniki, tj.: naturalny miód, 
wysokiej jakości spirytus, 100% naturalny 
sok z cytryny i żurawiny, które w połączeniu 
z zachowaniem odpowiednich proporcji, 
tworzą niepowtarzalny smak. Produkt 
naturalny, charakteryzujący się osadem 
z miodu i miąższu cytryny. 
Wstrząsać przed użyciem. 
Podawać mocno schłodzony 471810

JBP 470423

JOHNNY ADVENTURE 469325

JRR Investments 469792

JUKKA ORGANIC 470603

Jumpi 471520

K Koncept 471074

KACZAN 471382

KAIZEN HR KARINA POPIELUCH 470964

KAIZEN IT SKILLS DEVELOPER 470937

KapuCup 471397

KENT 469152

Kill The Devil Hill 468313

KINESIOTAPING W LOGOPEDII 466978

Kleszczak 470406

Komórkomania 469777

Konferencja naukowo-szkoleniowa 
„Powikłania w chirurgii naczyniowej 
i endowaskularnej” 
Prof. zw. dr hab. n. med. Walerian Staszkiewicz 
Dr n. med. Włodzimierz Hendiger 468714

KORAB NARZĘDZIA ŚCIERNE 470075

KORNER 471012

kreatorzyimprez 472005

Kręciołek 470100

L 469731

LA RIVE lifestyle FREE motion blue 468990

LARDENT 467220

LBY LUXURY BRAND OF THE YEAR 469579

lenart_ 469730

Lenkozaur 470704

LIGHTHOUSE TAX 466620

LogiCrane 470514

LOKOMNIAMKI 471106

LP Legal Protection S.A. 471710

LUXMAT TELECOM 471418

LUXMAT 471419

Magnat Non Reflex 470498

Magnat Refresh 470499

mailIT 467547

Marimigran 470414
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MASAMI SUSHI 470777

MASLOVE DZIKIE Z NATURY 
MASŁO ORZECHOWE 462165

MASTERMAN 469503

max energy 471206

MCK LEGAL 470353

Media Selection 471582

MIĘDZYNARODOWE TARGI  
WROCŁAWSKIE MB 467197

Mille Sapori 471722

MINUTA OSIEM 471655

Motocyklowe Centrum Serwisowe 471523

MUKALTYN 468622

MULTI 469013

N netguru 471651

nasz market Poziomka markety.pl 471531

natei naturals color balance 471039

NATURE TRAVEL Health. Wellness. Planet Care 470089

NIGHT TRAM PARTY 471365

NOSPAMIZYNA 470947

NOTTURNA 470069

O!MEGA 471682

O’KURCZE 471028

Obudź w sobie wojownika 470658

oddododo 468771

offcoffee 471059

OLCZAK 468162

One Wax STUDIO DEPILACJI WOSKIEM 468998

ONESOURCE 470956

Optima care 469815

Orient Massage PIĘKNO. 
ZDROWIE. HARMONIA. 471626

OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW PRUDENTIAL 469832

OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW PRUDENTIAL 469834

P FindPark by naviexpert 470418

PACIFIC BLUE Perfekt KOŁO 470103

PAG PROFESSIONAL AUTOMOTIVE GROUP 467492

PASO a PASO 471525

Pasztet Prochowicki 470845

Pedagog z życiem 470151

Peek & Cloppenburg 469062

PEREKO 470817

PETBOTTLE 471065

PEX 464489

Pianox 471087

PIENIŃSKIE JASNE Piwo Pienińskie 470260

PKO AWIZO 469812

Polska Winieta 470429

POSH LASHES PROFESSIONAL 471765

POVAB 471322

POVABE 471326

Powiat Kolski w centrum Polski 471647

Pregna START 470247

Pregna VOMI 470244

presto CAFETERIA 471791

ProCardiol 471644

ProCholterol 471409

ProDeacid 471411

ProMigren 471410

ProSlimer 471412

ProviMax 471420

PROVYTO 469776

PSYCHO SPARROW FREE YOUR PASSION 470794

PŚ polski ślad 471089

PURUSAER 470792

Q FIX SPARE PARTS 471109

QUANTUM ACCOUNTING 469921

Quantum Accounting 469924

QUANTUM AUDYT 469923

R REBEL SKATE LINE 471957

RAWA PARK 470233

REBOOSTER 470860

REN 470057

Robelit 464056

rockfit 466258

ROSA GOLD CHAINS 471584

ROYAL S 469014

RSL 470788

rudamid 467161

RUMIX PRO SOYA 
Konopiak Paprykarz warzywny 469443

S 470555

sceyewear 470397

Schronisko Smaków 471625

SCOUT+RO 465159

SeeMe 470396

SHAHI KEBAB kebab & grill 471451

SKÓRA GOTOWA NA ROLĘ GŁÓWNĄ 470815

SKYNET 469538

Smaksełko 471740

Smaksełko 471743

SMYK Cały dla Małych! 471754

Soiler 471084

STAND-UP POLSKA 471385

STOLCAD 471708

STOPKLATKA tv 470212

Super Miedziak 470560

SWALLOW’S TAIL 471634

SWISSMAN 470524

Szkoła z życiem 470143

TADAM 469318

TALENT FRIENDLY COMPANY 470108

TARGÓWEK PARK 470210
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teatr szwalnia 467148

TECHNIKA GLAZURNIKA 469034

Termetal GRUPA 468969

termy UNIEJÓW cosmetics 469962

termy UNIEJÓW zoo 469963

TEVOR 471624

tonnydesign 470398

TransferdrukPAPIER 467572

TRANSSYSTEM Moving industries forward 470930

TRANSSYSTEM Moving industries forward 470932

TRANSSYSTEM 470928

TRANSSYSTEM 470931

TRINITY 470038

TRYTYT 469789

TRYTYTKA 469788

TUNED 471730

Turkovia 463566

TYTAN 469015

tzmo group 470174

UBEZPIECZENIA Majątkowe 469284

UBEZPIECZENIA Podróżne 469280

UBEZPIECZENIA Podróżne 469281

ULIK 471345

uphandy 469843

URAMIF 466622

VANTIS HOLDING 469807

VAPE EXPO POLAND 471717

VARSO TOWER WARSAW 466275

VARSO TOWER WARSAW 466276

VELTISS 470808

veneo 470910

VERITIN 471778

viBiL 469574

VIDA Battistino 470606

VT 471777

W BROWAR WASZCZUKOWE 470864

W 471518

Wafelek Supermarkety 469475

WBREW 471080

wet hankies by Mega 471427

WGW 470041

WL COFFEE 471848

Zapiekarnia Tradycyjne zapiekanki z pieca 471645

Zelman 471705

ZF 471526

ZF-520 471527



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.

1347166 DRAGONBLOOD 33 1347701 WTL
CFE: 24.17.02, 27.05.19 9

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

9  1347701 

33  1347166



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.

608887 DELTA (2017 02 24) 11
843782 BRIELLE (2016 11 18) 24
930691 AVEMIX (2017 05 18) 1, 5, 31
1177193 SANMEI (2017 05 16)

CFE: 26.01.16 1
1291869 KABAN (2017 03 02)

CFE: 26.04.10, 27.05.01, 29.01.12 7
1318941 TRODUTEXIN (2017 04 05) 5
1342281 #ownie (2017 05 15, 2016 11 28) 16, 35, 41
1346909 HAMMER JACK (2017 02 18) 10, 25
1346999 estethica (2017 03 10)

CFE: 29.01.12 44
1347007 COFICAB Powered by Passion (2016 08 11, 

2016 06 28)
CFE: 27.05.01, 29.01.12 9

1347008 COFICAB (2016 08 11, 2016 06 28)
CFE: 27.05.01, 29.01.12 9

1347020 ProArt CAD (2016 12 21, 2016 07 12) 5, 10
1347040 AWV (2017 02 07)

CFE: 26.13.25, 27.05.01 9
1347050 AOSHENG (2017 02 27)

CFE: 26.01.18, 27.05.01 7
1347075 Kiwiwho (2017 01 11)

CFE: 03.07.18, 27.05.04 18
1347095 Elite RESERVE ER (2017 01 20, 2017 01 11)

CFE: 26.01.03, 27.05.22 29, 30
1347101 IMMOFINANZ SPACE TO SUCCEED 

(2016 08 05)
CFE: 27.01.01, 29.01.04 35, 36, 37, 39, 40, 42

1347148 20 BURNING HOT (2016 11 03, 2016 05 09)
CFE: 27.05.02, 27.07.02, 29.01.03 9, 28

1347156 PreKern (2016 11 11) 31
1347201 BLACK BORNI (2016 10 26)

CFE: 03.01.24, 25.01.19, 27.05.24 32
1347228 STYLE 2 CREATE by ISANA (2016 05 18, 

2015 11 23)
CFE: 04.02.01, 26.13.01, 27.05.24, 
27.07.01, 29.01.13

3, 35

1347268 Ai (2017 02 27)
CFE: 01.15.03, 27.05.22 9

1347291 AMAYA (2016 08 03, 
2016 02 03)

9, 35, 36, 38, 41, 42

1347292 hoapp (2016 08 16)
CFE: 27.05.17 7, 9, 11, 35

1347371 BUYLONG Professional Auto Parts (2017 03 10)
CFE: 26.04.02, 26.13.25, 27.05.02 12

1347386 X-STAR (2016 04 29) 9, 12, 28
1347388 Cossni (2016 04 27)

CFE: 27.05.01 18
1347389 (2016 06 16)

CFE: 28.03.00 39
1347391 BIAN YI FANG (2016 05 05)

CFE: 28.03.00 29, 43
1347396 nepaa (2016 06 03, 2016 03 08)

CFE: 26.01.11, 27.05.01, 29.01.12 9
1347430 SIALOCATH (2017 03 13) 10
1347463 Bip (2016 08 08)

CFE: 27.05.17 9, 35, 38, 41, 42
1347470 INFRAMAX (2016 10 04)

CFE: 27.05.01 11, 35, 42
1347473 (2016 11 03, 2016 06 14)

CFE: 26.11.07, 29.01.12 9, 16, 35, 36
1347552 LUCKY HOT (2016 10 19)

CFE: 26.11.13, 27.05.02, 29.01.12 9, 28
1347605 dekomarin (2017 03 24) 21, 24, 27
1347611 (2017 02 07)

CFE: 21.03.21, 28.05.00, 
29.01.13

6, 7, 8, 9, 11, 21, 35, 
37, 40, 41, 42

1347749 (2016 07 01)
CFE: 03.01.04, 03.02.07, 03.13.01, 
29.01.14

12, 35

1347791 simyke (2017 03 16)
CFE: 27.05.01 25

1347792 TIANYING (2017 03 16)
CFE: 26.03.23, 26.11.03, 28.03.00 12

1347795 Xiao Bo Shi (2017 03 16) 6
1347847 Royal Flame (2016 09 15)

CFE: 01.15.05, 24.09.01, 27.05.01, 
29.01.12

11, 19

1347854 QUADRO (2016 09 13, 2016 03 14) 7, 9, 11
1347858 AMAZONS BATTLE (2016 10 19)

CFE: 27.05.01, 29.01.12 9, 28
1347971 EGT (2016 10 19)

CFE: 26.01.01, 26.02.03, 26.07.01, 
29.01.01

28, 42

1348027 T (2017 03 16)
CFE: 26.04.02, 27.05.14 9, 39

1348044 runrun (2017 03 16)
CFE: 26.04.18, 28.03.00 21

1348045 (2017 03 16)
CFE: 26.13.25 19
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1348062 NATUREPLUS+ NATURE & SCIENCE 
(2017 03 30, 2016 10 06)
CFE: 01.13.01, 05.03.11, 24.17.05, 
27.01.12, 27.05.01, 29.01.12

31

1348079 (2017 04 14)
CFE: 28.05.00 35, 36

1348108 ARMOPLASTIKA (2017 03 03)
CFE: 26.11.13, 29.01.12 35, 41, 44

1348109 Dr.Sculptor (2017 03 03)
CFE: 02.03.16, 29.01.13 35, 41, 44

1348126 STTAS (2016 10 05) 35, 41
1348139 VITARIZ LINEA RISO (2016 11 30, 2016 05 31)

CFE: 05.07.02, 25.01.06, 27.05.10 29, 30, 32, 35

1348154 EXTRA STARS (2016 11 03)
CFE: 01.01.01, 27.05.02, 29.01.12 28

1348161 DWTS DANWEITESI (2017 02 27)
CFE: 03.04.13, 27.05.01, 28.03.00 25

1348203 cromaris (2017 04 06)
CFE: 01.15.24, 03.09.01, 25.01.15, 
27.05.01, 29.01.13

29, 31, 39, 
40, 44

1348306 SUPER GARDEN Elixir Zorka Mineralna dubriva 
Sabac (2017 03 06, 2016 09 15)
CFE: 05.05.20, 24.01.10, 26.11.08, 27.05.01, 
29.01.12

1

1348312 DINOR (2017 03 23)
CFE: 27.05.17 16



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  930691, 1177193, 1348306 

3  1347228 

5  930691, 1318941, 1347020 

6  1347611, 1347795 

7  1291869, 1347050, 1347292, 1347611, 1347854 

8  1347611 

9  1347007, 1347008, 1347040, 1347148, 1347268, 1347291, 1347292,
 1347386, 1347396, 1347463, 1347473, 1347552, 1347611, 1347854,
 1347858, 1348027 

10  1346909, 1347020, 1347430 

11  608887, 1347292, 1347470, 1347611, 1347847, 1347854 

12  1347371, 1347386, 1347749, 1347792 

16  1342281, 1347473, 1348312 

18  1347075, 1347388 

19  1347847, 1348045 

21  1347605, 1347611, 1348044 

24  843782, 1347605 

25  1346909, 1347791, 1348161 

27  1347605 

28  1347148, 1347386, 1347552, 1347858, 1347971, 1348154 

29  1347095, 1347391, 1348139, 1348203 

30  1347095, 1348139 

31  930691, 1347156, 1348062, 1348203 

32  1347201, 1348139 

35  1342281, 1347101, 1347228, 1347291, 1347292, 1347463, 1347470,
 1347473, 1347611, 1347749, 1348079, 1348108, 1348109, 1348126,
 1348139 

36  1347101, 1347291, 1347473, 1348079 

37  1347101, 1347611 

38  1347291, 1347463 

39  1347101, 1347389, 1348027, 1348203 

40  1347101, 1347611, 1348203 

41  1342281, 1347291, 1347463, 1347611, 1348108, 1348109, 1348126 

42  1347101, 1347291, 1347463, 1347470, 1347611, 1347971 

43  1347391 

44  1346999, 1348108, 1348109, 1348203



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.

454954 Gruner + Jahr AG & Co. KG- Hamburg, Niemcy
2017 04 18 9, 16, 35, 41, 42, 45

466526 BIURO FESTIWALOWE IMPART 2016
2017 05 17 41

466681 OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 
W SIERPCU
2017 06 01 29, 30

468235 Marcin Budda Mickiewicza 48 
Jastarnia 84-140
2017 05 31 40, 42, 43

468236 Marcin Budda Mickiewicza 48 
Jastarnia 84-140
2017 05 31 40, 42, 43



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.

1323927 Vente-Privee.com
2017 04 19 9, 35, 38

1329187 DANSK SUPERMARKED A/S
2017 05 26 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

11, 12, 15, 16, 17, 18, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 41, 43
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s P R O s T O W a N i e

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

17/2016 1300597
1300597 

Holden tail CFE: 28.5
1300597 
CFE: 28.5


