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B i U l e t y n

Urzędu Patentowego



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

W Biuletynie ogłasza się informacje o:
 zgłoszonych znakach towarowych,
 wyznaczonych na terytorium 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 26 czerwca 2017 r. Nr ZT26

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) 458503 (220) 2016 07 01
(731) WARSZAWSKIE CENTRUM EXPO XXI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) EXPO XXI WARSZAWA

(531) 07.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania, 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
usługi zarządzania w zakresie zamówień w handlu, usługi 
w zakresie doradztwa zarządzania personelem, usługi agen-
cji public relations, usługi w zakresie kreowania wizerunku 
towaru, usługi, firmy, usługi agencji importowo-eksporto-
wych, usługi marketingowe, usługi agencji reklamowych, 
reklama radiowa i telewizyjna, reklama billboardowa, re-
klama korespondencyjna, reklama prasowa, pośrednicze-
nie w sprzedaży hurtowej i detalicznej czasu reklamowe-
go w radiu i telewizji, sprzedaż usług reklamowych i usług 
w zakresie promocji towarów i usług, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, dekorowanie wystaw sklepowych, wyna-
jem powierzchni reklamowych, agencje informacji handlo-
wej, prezentowanie w mediach produktów dla handlu deta-
licznego, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania 
marketingowe, badania rynku, badanie opinii publicznej, 
prognozy ekonomiczne, powielanie dokumentów, dys-
trybucja materiałów reklamowych, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, wyszukiwanie i sortowanie 
danych w bazach danych, obróbka tekstów reklamowych, 
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, roz-
powszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi edytorskie 
w dziedzinie reklamy, uaktualnianie materiałów reklamo-
wych, ogłoszenia reklamowe, publikowanie tekstów spon-
sorowanych, pokazy towarów, prezentowanie usług, rekla-
ma za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie 
tekstów reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, 
wycena działalności handlowej, organizowanie targów 
i wystaw w celach handlowych i reklamowych, kolportaż 
próbek reklamowych, pośredniczenie w zawieraniu trans-
akcji handlowych, doradztwo handlowe, przygotowywanie 
i prowadzenie kampanii reklamowych, promocja towarów, 
prowadzenie programów lojalnościowych, projektowanie 
i wykonywanie tymczasowych materiałów reklamowych 
wspomagających sprzedaż w punkcie handlowym, roz-
dawanie materiałów reklamowych w punkcie sprzedaży, 
wynajem modelek i modeli dla celów promocji sprzedaży, 

pozycjonowanie produktów na półkach sklepowych, wy-
najmowanie nośników reklamowych, doradztwo personal-
ne, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, dobór per-
sonelu za pomocą metod psychotechnicznych, produkcja 
filmów reklamowych, produkcja słuchowisk reklamowych 
i reklamowych utworów muzycznych, usługi zaopatrywania 
osób trzecich w towary przeznaczone dla celów promocyj-
nych i usługi reklamowe, 36 usługi agencji pośrednictwa 
w handlu i wynajmu nieruchomości, usługi inwestycyjne 
ze środków własnych i powierzonych dotyczące nierucho-
mości, pozyskiwanie środków finansowych, wynajmowanie 
i dzierżawa majątku nieruchomego i ruchomego, admini-
strowanie i zarządzanie nieruchomościami, sporządzanie 
umów najmu, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, 
wynajmowanie powierzchni biurowych, sprzedaż hurtowa 
i detaliczna nieruchomości z ryku wtórnego i pierwotnego, 
sprzedaż za pośrednictwem Internetu nieruchomości z ryku 
wtórnego i pierwotnego, pośrednictwo w kupnie i sprze-
daży nieruchomości oraz gruntów, zarządzanie majątkiem 
ruchomym i nieruchomym, 41 organizowanie i prowadze-
nie koncertów, zjazdów, konferencji, kongresów, seminariów 
i sympozjów, organizowanie przyjęć, organizowanie imprez 
plenerowych, organizowanie imprez okolicznościowych, or-
ganizowanie imprez integracyjnych, organizowanie imprez 
edukacyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych, or-
ganizowanie loterii, organizowanie wystaw z dziedziny kul-
tury lub edukacji, organizowanie pokazów mody, informacja 
o wypoczynku, usługi rozrywkowe, usługi sportowe, usłu-
gi artystyczne, usługi konferansjerów, usługi impresariów, 
usługi animatorów, imprezy sportowe, paintball, organizo-
wanie zawodów sportowych, usługi związane z organizacją 
wypoczynku, wypożyczanie sprzętu sportowego, wypoży-
czanie sprzętu rozrywkowego, organizowanie konkursów 
o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym, organizowanie 
gier strategicznych w pomieszczeniach halowych i w plene-
rze, informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie 
obozów sportowych, obsługa pól golfowych, parki rozrywki, 
udostępnianie sprzętu do karaoke, wynajmowanie terenów 
o przeznaczeniu sportowym i rozrywkowym, wynajmowa-
nie kortów tenisowych, wypożyczanie dekoracji, kompute-
rowe przygotowywanie materiałów do publikacji, publiko-
wanie książek, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów innych 
niż reklamowe, produkcją filmów innych niż reklamowe, 
produkcja programów oraz audycji radiowych i telewizyj-
nych, planowanie, organizowanie i prowadzenie przebiegu 
przyjęć, sporządzanie napisów dla filmów w wersji orygi-
nalnej, sporządzanie dubbingu dla filmów, studia filmowe, 
studia nagrań, tłumaczenia tekstów innych niż reklamowe.

(210) 458722 (220) 2016 07 06
(731) PHOENIX PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław
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(540) PYSZNE

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, apa-
ratura do rejestracji dźwięku, aparatura radiotelefoniczna, 
aparaty do fototelegrafii, aparaty do nauczania, aparaty foto-
graficzne, aparaty kinematograficzne, aparaty radiowe, apa-
raty telefoniczne, aparaty telewizyjne, aparaty wideo, mikro-
procesory komputerowe, procesory jako centralne jednostki 
przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czyt-
niki, czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycz-
nych, optyczne nośniki danych, drukarki komputerowe, dyk-
tafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, 
dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty 
CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, 
dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, 
dystrybutory dysków, etykietki na towarach elektroniczne, 
filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy 
komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone 
z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z ob-
wodami scalonymi zintegrowanymi, karty magnetyczne 
do identyfikacji osób, karty magnetyczne kodowane, kodery 
magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, kom-
putery, komputery przenośne, laptopy, lasery nie do celów 
medycznych, lornetki, lunety, lunety optyczne, lupy optycz-
ne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki informacji, 
maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty 
do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, moni-
tory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory - hardware 
komputerowy, monitory - programy komputerowe, nośniki 
danych magnetyczne, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy 
elektroniczne, obwody drukowane, obwody scalone, od-
biorniki audio- i wideo, odbiorniki radiowe, odtwarzacze ka-
set, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki in-
formacji, odtwarzacze osobiste stereo, plotery, chipy, płyty 
akustyczne, płyty fonograficzne, programy gier komputero-
wych, programy komputerowe jako software ładowalny, 
programy komputerowe nagrane, przezrocza fotograficzne, 
publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, 
skanery komputerowe, software oprogramowanie stałe dla 
komputerów nagrane, stacje taśm magnetycznych informa-
tyczne, jednostki taśm magnetycznych informatyczne, ste-
rowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe 
systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania 
dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony prze-
nośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii 
komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów 
komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszon-
kowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, 
urządzenia do nawigacji dla pojazdów, urządzenia do nawi-
gacji satelitarnej, urządzenia do nadawania, przekazywania 
i odbierania działające w systemie telefonii komórkowej, 
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie prze-
kazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefo-
niczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogło-
szeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety video z grami, 
wideofony, neony reklamowe, 16 afisze, plakaty, akwaforty, 
akwarele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły papiernicze, 
prospekty, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma, 
periodyki, czcionki drukarskie, drukarki przenośne, odbitki 
graficzne, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, dru-
ki, blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, 
kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami oko-

licznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, 
karty-zawiadomienia, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, 
katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysło-
wą, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżów-
kami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, li-
tografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, 
obrazy, materiały drukowane, materiały piśmienne, podręcz-
niki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje 
drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane 
z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroję do szycia, wzory 
do haftowania, znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprze-
daży w trybie aukcji publicznych i aukcji internetowych, usłu-
gi agencji eksportowo-importowej, usługi w zakresie bada-
nia opinii publicznej, usługi przeprowadzania sondaży 
i zbierania opinii na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospo-
darczej, badania rynku, badania czytelnictwa, specjalistycz-
ne doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie organizowa-
nia, kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, 
ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjo-
nalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w zakre-
sie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi 
w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania 
marketingowe, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji informacji 
handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdoby-
wanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie mar-
ketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania 
prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych do kompu-
terowych baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja 
przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach 
danych, systematyzacja informacji w komputerowych ba-
zach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w pli-
kach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie 
w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w ba-
zach komputerowych, usługi agencji reklamowych, dystry-
bucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, 
prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, 
przygotowywanie reklam prasowych, ogłoszenia prasowe, 
usługi modeli, modelek do celów reklamowych i promowa-
nia sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamo-
wych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń rekla-
mowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy to-
warów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób 
trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, reklama oraz działalność 
informacyjna dotycząca reklamy, usługi w zakresie wynajmo-
wania powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), 
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach prze-
kazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, reklamy, usłu-
gi w zakresie przygotowywania reklam prasowych, usługi 
w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, 
usługi w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usłu-
gi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi 
w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci 
komputerowej, organizowanie targów handlowych i rekla-
mowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie 
opracowywania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, pu-
blikowanie tekstów sponsorowanych o charakterze reklamo-
wym, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych 
mających charakter reklamowy, przygotowywanie materia-
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łów do programów telewizyjnych o charakterze reklamo-
wym, 38 usługi agencji informacyjnych, usługi agencji praso-
wych, usługi w zakresie transmisji radiowej, usługi w zakresie 
transmisji telewizyjnej, przesyłanie informacji drogą elektro-
niczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, w tym 
w formie komunikatów SMS-owych, informacja o telekomu-
nikacji, usługi telekomunikacyjne, rozpowszechnianie pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, radiofonia, telefonia 
komórkowa, usługi w zakresie realizowania połączeń telefo-
nicznych, telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze przez 
radio, telefon lub inne środki komunikacji elektronicznej, 
przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, 
łączność radiowa, łączność telefoniczna, łączność telegra-
ficzna, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie ogłoszeń 
elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty elek-
tronicznej, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połą-
czeń dla telekomunikacji, usługi w zakresie przydzielania 
użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej 
za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, prze-
syłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy kom-
putera, przydzielanie dostępu do światowej sieci kompute-
rowej, usługi w zakresie realizowania transmisji programów 
radiowych, usługi w zakresie realizowania transmisji progra-
mów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji danych i te-
leinformatyki, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, 
wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyski-
wanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszech-
nianie, usługi w zakresie łączności, obsługa przekazu cyfro-
wego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów 
przekazywania dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, 
usługi w zakresie łączności przez sieć światłowodów i przez 
terminale komputerowe, usługi w zakresie przekazu wydaw-
nictw prasowych za pośrednictwem sieci komputerowych 
i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci światło-
wodów, 39 dystrybucja gazet, czasopism i periodyków, orga-
nizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, zwie-
dzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, 
organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie 
edukacji i kształcenia, edukacja, edukacja w zakresie ochrony 
środowiska i odpowiedzialności ekologicznej, informacja 
o edukacji, usługi studiów filmowych, produkcja filmów, fo-
toreportaże, usługi studia nagrań, informacja o imprezach 
rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe w zakresie rozrywki 
i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, 
organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 
organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie 
konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracow-
ni specjalistycznych świadczących usługi o charakterze edu-
kacyjnym i kulturalnym, organizowanie i prowadzenie semi-
nariów, sympozjów i zjazdów, publikowanie książek, gazet, 
czasopism i periodyków, publikowanie tekstów inne niż re-
klamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periody-
ków, pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi 
w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i małej 
poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo, montaż pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów 
na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-li-
ne nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kul-
tury i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, kon-
kursów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych 
z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie spektakli 
jako usługi impresariatów, produkcja programów rozrywko-
wych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materia-
łów do programów telewizyjnych o charakterze rozrywko-
wym, w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, 
quizów, usługi reporterskie, usługi w zakresie wykonywania 
mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, kompu-

terowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organi-
zowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska 
mających charakter edukacyjny lub rozrywkowy, publikowa-
nie tekstów sponsorowanych nie mających charakteru rekla-
mowego, tworzenie tekstów sponsorowanych nie mających 
charakteru reklamowego, edukacja społeczeństwa w zakre-
sie ochrony naturalnego środowiska człowieka, publikowa-
nie wydawnictw edukacyjnych w tym zakresie, usługi eduka-
cyjne mające na celu promowanie świadomości publicznej 
w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności ekolo-
gicznej, w tym także za pośrednictwem witryny interneto-
wej, 42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy 
systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, projektowanie oprogramowania kompu-
terowego, projektowanie systemów komputerowych, do-
radztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje 
oprogramowania komputerowego, programowanie kompu-
terowe, konwersja danych lub dokumentów do postaci elek-
tronicznej, konserwacja oprogramowania komputerowego, 
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, usługi artystów grafików, usługi projektantów mody, 
usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowywa-
nie projektów technicznych, konserwacja terenów zielonych, 
udzielanie konsultacji w zakresie działalności związanej 
z ochrona naturalnego środowiska człowieka, doradztwo 
w zakresie ochrony środowiska.

(210) 460051 (220) 2016 08 08
(731) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(540) ENGINEER in Progress

(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.01.30, 26.04.02
(510), (511) 35 organizacja wysław handlowych i rekla-
mowych w zakresie osiągnięć naukowo - technicznych 
i twórczości artystycznej oraz zarządzanie tymi wystawami, 
organizacja i prowadzenie reklamy wystaw, pokazów, semi-
nariów, sympozjów, konferencji i imprez kulturalnych, roz-
powszechnianie materiałów reklamowych i ogłoszeń oraz 
prowadzenie działalności informacyjnej, usługi w zakresie 
zarządzania przedsiębiorstwem, 41 prowadzenie, organiza-
cja i zarządzanie gimnazjami, szkołami średnimi i szkołami 
wyższymi, usługi w zakresie kształcenia wysokokwalifikowa-
nych specjalistów i kadr naukowych, organizacja pokazów 
i prezentacji osiągnięć naukowotechnicznych i utworów 
artystycznych, usługi bibliotekarskie, informacja o edukacji, 
nauczanie korespondencyjne, publikacja elektroniczna on-
line książek i periodyków, usługi wydawnicze, publikowanie 
książek i innych tekstów, publikowanie tekstów innych niż 
reklamowe, 42 usługi w zakresie prowadzenia badań na-
ukowych, wykonywania opinii i ekspertyz naukowych oraz 
inżynieryjnych, projektowania technicznego, pomiarów, te-
stowania, programowania komputerów, administrowanie 
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stronami sieciowymi, analizy chemiczne, analizy systemów 
komputerowych, architektura, badania chemiczne, badania 
geologiczne, prace badawczo-rozwojowe, prace naukowe, 
badawcze, wdrożeniowe, projektowanie budynków, doradz-
two w zakresie ochrony środowiska, ekspertyzy inżynieryjne, 
instalacje oprogramowania komputerowego, projektowanie 
systemów komputerowych, planowanie urbanistyczne.

(210) 460075 (220) 2016 08 08
(731) FROŃCZUK PIOTR PIOTRANS, Wisznice
(540) PioTRANS

(531) 29.01.13, 27.05.01, 07.11.10
(510), (511) 4 paliwo, 12 pojazdy, urządzenia służące do po-
ruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, samochody 
osobowe, pojazdy silnikowe, 39 spedycja.

(210) 460139 (220) 2016 08 10
(731) BOROWCZYK BARTOSZ, Mórka
(540) INFINITY endless jewellery

(531) 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 14 biżuteria.

(210) 460313 (220) 2016 08 12
(731) MAGIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) infoKiosk

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 9 urządzenia i oprogramowanie do przetwarza-
nia danych oraz do przekazywania i odbioru danych, sygna-
łów i informacji przetworzonych komputerowo, urządzenia 
do interkomunikacji, elektroniczne urządzenia informacji 
wizualnej, urządzenia do identyfikacji i potwierdzania czyn-
ności wykonanych przez użytkownika sieci komputerowej, 
35 usługi w zakresie dostarczania komputerowej informacji, 
usługi w zakresie rozpowszechniania informacji, ogłoszeń, tek-
stów sponsorowanych, reklam drogą elektroniczną, sondaże 
opinii publicznej, usługi w zakresie informacji o działalności 
urzędów, administracji i placówek służby zdrowia, informacji 
o działalności handlowej, gospodarczej, turystycznej i kultural-
nej, pośrednictwo handlowe i usługowe bez kontaktu z towa-
rem, usługi marketingowe, 38 usługi w zakresie elektronicznej 
transmisji danych, obrazu i dokumentów poprzez terminale 
komputerowe, elektroniczne magazynowanie i wyszukiwanie 
danych i dokument, usługi dostępne za pomocą kodu dostę-

pu lub przez terminale, wymiana wiadomości przez przekaz 
informatyczny, wydzierżawianie dostępu do sieci komputero-
wych, 42 usługi w zakresie programowania i sprzętu kompu-
terowego oraz projektowanie i wdrażanie sprzętu i oprogra-
mowania interfejsowego dla globalnej komputerowej sieci 
informacyjnej, usługi informacyjne dotyczące interaktywnych 
baz danych dostępnych dla użytkowników komercyjnych 
i niekomercyjnych, usługi w zakresie projektowania oprogra-
mowania komputerowego i oprogramowania umożliwiające-
go bezpieczne, szybkie i wiarygodne dokonywanie transakcji 
poprzez globalną komputerową sieć informacyjną, usługi 
w zakresie realizacji rozwiązań technologicznych związanych 
z publicznymi sieciami komputerowymi.

(210) 461637 (220) 2016 09 17
(731) Beijing Xiaoju Technology Co., Ltd., Pekin, CN
(540) 

(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.25, 26.13.25, 
29.01.02, 29.01.06

(510), (511) 12 pojazdy elektryczne, samochody, motocykle, 
rowery, pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, wózki 
dziecięce, sanki, opony do pojazdów mechanicznych, pojaz-
dy lotnicze, pojazdy do poruszania się po wodzie, foteliki bez-
pieczeństwa dla dzieci [do pojazdów], pompy powietrzne 
[akcesoria do pojazdów], 36 doradztwo w sprawach ubezpie-
czeniowych, informacje finansowe, udostępnianie informacji 
finansowych za pośrednictwem strony internetowej, wycena 
dzieł sztuki, zarządzanie nieruchomością, maklerstwo, usługi 
gwarancyjne, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, powier-
nictwo, pożyczanie pod zastaw, 37 informacja o naprawach, 
układanie nawierzchni drogowych, oczyszczanie ulic, insta-
lowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, 
regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych, 
konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, konserwacja 
pojazdów, usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie i ob-
sługa], mycie pojazdów, usługi napraw awarii pojazdów, za-
bezpieczanie przed korozją, wulkanizacja opon [naprawa], 
wyważanie opon, mycie, montaż i naprawa instalacji alarmo-
wych przeciwpożarowych, instalowanie i naprawa alarmów 
przeciwwłamaniowych, naprawa pomp.

(210) 462210 (220) 2016 10 03
(731) KOPAŃSKI RAFAŁ, PIWOCHA TOMASZ ŚWIAT AUTEK 

SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) świat autek
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(531) 18.01.07, 18.01.09, 18.01.23, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 
29.01.06, 29.01.08

(510), (511) 41 wypożyczanie samochodów - zabawek.

(210) 462340 (220) 2016 10 05
(731) GRUSZKO PATRYCJUSZ, Warszawa
(540) CUKIER RELAKS
(510), (511) 30 cukier, cukier trzcinowy, cukier biały, mąka, 
mąka pszenna.

(210) 463007 (220) 2016 10 21
(731) MARCHENKOV OLEKSANDR, Warszawa
(540) MJ peel

(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyczne ma-
seczki, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, to-
niki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, 
żele do masażu inne niż do celów medycznych, mleczko ko-
smetyczne, zestawy kosmetyków, pomadki do ust, pomadki 
do celów kosmetycznych, preparaty do ochrony przeciw-
słonecznej, preparaty do opalania, preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji skóry, kalkowania ozdobnado celów kosme-
tycznych, preparaty do demakijażu, lotion do celów kosme-
tycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, 
tłuszcz do celów kosmetycznych, chusteczki nasączone 
płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami 
do usunięcia makijażu, oleje czyszczące.

(210) 464246 (220) 2016 11 23
(731) SZYMAŃSKI KRZYSZTOF FIRMA PRODUKCYJNO- 

- HANDLOWA DREWMAT, Myślenice
(540) DREWMAT sp. z o.o. od 2002 roku

(531) 15.01.17, 15.07.02, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 drewno do wytwarzania przedmiotów użytku 
domowego, mebli, galanterii drewnianej, wyroby drewniane 
dla przemysłu, w tym: elementy konstrukcji budowlanych 
z drewna na zamówienie, drewno budowlane, 20 meble 
drewniane, opakowania drewniane, kontenery drewniane, 
palety, szpule, bębny i koła drewniane do nawijania przewo-
dów giętkich.

(210) 464589 (220) 2016 11 30
(731) FRAIKIN, Colombes, FR
(540) FraikinLab

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania 
się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, silniki do pojazdów lą-
dowych, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, nadwozia 
pojazdów, łańcuchy antypoślizgowe, podwozia lub zderzaki 
samochodowe, osłony przeciwsłoneczne do samochodów, 
pasy bezpieczeństwa do siedzeń pojazdów, haki do przy-
czep do pojazdów, kołpaki, opony, urządzenia zabezpiecza-
jące przed kradzieżą do pojazdów, pojazdy do przewozu 
osób i towarów, hydrauliczne, hybrydowe, elektryczne po-
jazdy i pojazdy-chłodnie, przemysłowe i handlowe pojazdy, 
pojazdy budowlane do celów transportowych, stałe opony 
do kół pojazdów, wózki transportowe, ciężarówki, samocho-
dy półciężarowe pick-up, kontenery, przyczepy i naczepy, 
platformy powietrzne mocowane za pomocą ciężarówek 
[środek transportu], 35 reklama, zarządzanie w działalności 
handlowej, administrowanie działalności handlowej, pra-
ce biurowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
(ulotek, prospektów, druków, próbek), prezentacja towarów 
za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji dla de-
talicznej i hurtowej sprzedaży pojazdów, sprzedaż hurtowa 
i detaliczna pojazdów, doradztwo w zakresie organizowa-
nia i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc w za-
rządzaniu przedsiębiorstwem dla firm przemysłowych lub 
handlowych, rachunkowość, prowadzenie dokumentacji 
statystycznej, fakturowanie, skomputeryzowane zarządzanie 
dokumentami, zbieranie i systematyzacja danych w plikach 
centralnych, optymalizacja stron internetowych, organizacja 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem czasu re-
klamowego we wszystkich środkach przekazu, publikowanie 
tekstów reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej, 
rozpowszechnianie reklam, pisanie tekstów reklamowych, 
organizacja działań promocyjnych dla rozwoju lojalności 
klienta, usługi aukcyjne, usługi public relations, audyty spół-
ek (analizy handlowe), pośrednictwo handlowe w zakresie 
transportu, zarządzanie administracyjne i handlowe pojaz-
dami służbowymi, flotami transportowymi, analiza kosztów 
i kompilacja statystyk dotyczących pojazdów, badania rynku, 
pomoc w procedurach administracyjnych, zgodnie z prze-
pisami dotyczącymi pojazdów, rejestracja, uiszczanie opłat 
i podatków dotyczących pojazdów, doradztwo biznesowe, 
ekspertyzy i analizy w celu optymalizacji pojazdów służbo-
wych i flot transportowych, informacja handlowa i doradz-
two dla konsumentów w zakresie wyboru pojazdu, usługi 
wynajmu pojazdów, informacja handlowa i doradztwo dla 
konsumentów w zakresie wyboru pojazdu za pomocą prób, 
oceny wyników, oceny produktu, usług i badań w odnie-
sieniu do pojazdów, zużycia i przyjazności dla środowiska, 
przetwarzanie, systematyzowanie, aktualizacja i kompilacja 
danych w bankach danych komputerowych, obsługa baz 
danych, a mianowicie, przechowywanie danych w bankach 
danych komputerowych, 39 transport, pakowanie i składo-
wanie towarów, transport pasażerski lub towarowy (lotniczy, 
lądowy lub morski), transport chłodniczy, pośrednictwo 
w transporcie, w tym morskim, wynajem i leasing pojazdów, 
urządzeń do poruszania się w powietrzu, po lądzie i morzu, 
pojazdów przemysłowych, użytkowych i handlowych, po-
jazdów-chłodni, ciężarówek, samochodów półciężarowych 
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pickup, kontenerów, traktorów, przyczep i naczep podnośni-
ków widłowych, pojazdów budowlanych, wynajem wypo-
sażenia pojazdu oraz akcesoriów, wynajem miejsc parkingo-
wych, wynajem magazynów, garaży, wynajem kontenerów 
magazynowych, informacja o ruchu drogowym, informacja 
transportowa, informacje i porady związane z wynajmem 
pojazdów, usługi rezerwacji pojazdu, usługi szoferskie, usługi 
czarterowe, usługi kurierskie (wiadomości lub towarów), po-
moc w razie awarii pojazdu (holowanie), usługi transportowe 
związane z pojazdami służbowymi i flotami transportowymi, 
usługi magazynowe dla nośników danych lub dokumentów 
przechowywanych w formie elektronicznej, archiwizacja do-
kumentów, usługi tachograficzne, organizowanie podróży, 
wynajem pojazdów, 42 badania i rozwój nowych produktów 
dla osób trzecich, opracowywanie projektów technicznych, 
analizy przemysłowe i usługi badawcze dotyczące emisji za-
nieczyszczeń przez pojazdy silnikowe i części zamiennych 
tych pojazdów, doradztwo techniczne, usługi inżynieryjne, 
prowadzenie badań, przeglądów, ocen i badań technicznych 
pojazdów, informacja oraz ekspertyzy techniczne i nauko-
we, usługi pomiaru technicznego, badań laboratoryjnych 
w dziedzinie pojazdów silnikowych, testowanie materiałów, 
testowanie wpływu na środowisko, kontrola jakości i kontro-
la techniczna pojazdów, kontrole związane z energią.

(210) 464949 (220) 2016 12 08
(731) KUTNIK RYSZARD, Przążewo; 

ROGOWSKI KAZIMIERZ, Ciechanów; 
WSZEBOROWSKI ANTONI, Chruszczewo

(540) RolBud

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.03, 07.01.08
(510), (511) 19 niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony 
okienne, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej artyku-
łów budowlanych, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z paliwami.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 465317 (220) 2016 12 16
(731) BACHOWSKA ANGELIKA, Bielsko-Biała
(540) BIO PIGMENTS

(531) 02.09.15, 17.02.02, 26.15.05, 27.05.01, 26.03.04, 26.04.16
(510), (511) 2 barwniki do tatuaży, tusze do tatuaży, 8 igły 
do tatuaży, maszynki do tatuaży, 16 materiały i środki dla 
artystów.

(210) 465832 (220) 2016 12 30
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BZK Holding

(531) 05.05.20, 24.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 paliwo z dodatkiem alkoholu, dodatki nieche-
miczne do paliw silnikowych, paliwo na bazie alkoholu, olej 
rzepakowy do celów przemysłowych, 9 systemy informa-
tycznego sterowania procesami przemysłowymi, 31 artykuły 
jadalne do żucia dla zwierząt, makuchy, makuchy rzepaku dla 
bydła, makuchy z kukurydzy, ziarna nasion, pasze dla zwie-
rząt na bazie odpadów gorzelnianych, pokarm dla zwierząt 
domowych, produkty na ściółkę dla zwierząt, proteiny dla 
zwierząt, pszenica, słoma [pasza], spożywcze pasze wzmac-
niające dla zwierząt, zboże w ziarnach nieprzetworzone, 
ziarna zbóż, ziarno do żywienia zwierząt, żyto, kukurydza, 
jęczmień, 35 usługi w zakresie: agencji importowo - ekspor-
towych, agencji informacji handlowej, analiz kosztów, analiz 
rynkowych, badań marketingowych, badania rynku, badań 
w dziedzinie działalności gospodarczej, porównywania cen, 
dobru personelu za pomocą metod psychotechnicznych, 
doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności go-
spodarczej, doradztwa w zakresie organizowania i prowadze-
nia działalności gospodarczej, doradztwa w zakresie zarzą-
dzania personelem, doradztwa w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, doradztwa w zakresie organizacji i zarządzania 
działalnością gospodarczą, informacji o działalności gospo-
darczej, sporządzania ekonomicznych prognoz, ekspertyz 
w zakresie wydolności przedsiębiorstw, zarządzania w za-
kresie zamówień handlowych, sporządzania wycen han-
dlowych, administrowania hotelami, pozyskiwania danych 
do komputerowych baz danych, systematyzacji danych kom-
puterowych baz danych, komputerowego zarządzania plika-
mi, zarobkowego zarządzania w zakresie koncesjonowania 
towarów i usług dla osób trzecich, księgowości, sondaży opi-
nii publicznej, organizowania wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, doradztwa handlowego poprzez outso-
urcing, poszukiwania w zakresie patronatu, rekrutacji per-
sonelu, wyszukiwania informacji w plikach komputerowych 
dla osób trzecich, przygotowywania zeznań podatkowych, 
pomocy przedsiębiorstwom w przemysłowej i handlowej 
działalności gospodarczej, pomocy przy zarządzaniu przed-
siębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomocy 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwania in-
formacji o działalności gospodarczej, przenoszenia przedsię-
biorstw, przygotowania list płac, public relations, agencji pu-
blic relations, rachunkowości, sortowania danych w bazach 
komputerowych, sporządzania sprawozdań rachunkowych, 
sporządzania zestawień statystycznych, kreowania wize-
runku firm i/lub usług i/lub towarów, zarządzania zbiorami 
informatycznymi, wyszukiwania w komputerowych bazach 
danych, wywiadu gospodarczego, zarządzania dotyczące-
go zamówień handlowych, zaopatrzenia osób trzecich po-
przez zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, 
zarządzania w zakresie udzielania licencji na towary i usługi 
na rzecz osób trzecich, pomocy w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, 36 usługi w zakresie: administrowania nieru-
chomościami, sporządzania analiz finansowych, doradztwa 
w sprawach finansowych, ekspertyz dla celów fiskalnych, 
doradztwa finansowego, informacji finansowych, wyko-
nywania operacji finansowych, prowadzenia usług finan-
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sowych, tworzenia funduszy inwestycyjnych wzajemnych, 
notowań giełdowych, dostarczania informacji bankowych, 
prowadzenia informacji finansowych, planowania i realizacji 
inwestycji kapitałowych - zarządzania majątkiem, admini-
strowania nieruchomościami, operacji walutowych, sporzą-
dzania ekspertyz do celów podatkowych, świadczenia usług 
powierniczych, pośrednictwa giełdowego, finansowania 
pożyczek, pożyczek pod zastaw, operacji rozrachunkowości 
finansowej, transakcji finansowych, wynajmowania pomiesz-
czeń biurowych, wynajmowania powierzchni na salony 
samochodowe, 37 usługi: realizacji i nadzoru nad przedsię-
wzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub 
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
budownictwa, nadzoru budowlanego, usługi remontowe, 
naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiek-
tów mieszkaniowych, biurowych, użyteczności publicznej, 
budowania lokali mieszkalnych, biurowych, osiedli miesz-
kaniowych, obiektów użyteczności publicznej wraz z infra-
strukturą, informacji budowlanej, doradztwa budowlanego, 
39 usługi: wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, wy-
najmowania powierzchni i obiektów magazynowych, usługi 
parkingowe, usługi administrowania miejscami parkingowy-
mi, 41 usługi: kształcenia dorosłych, publikowania tekstów 
innych niż reklamowe, 42 usługi: projektowania w zakresie: 
budownictwa, urbanistyki, technologii, systemów kompu-
terowych, wykonywania analiz przemysłowych, doradztwa 
w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, au-
dytu jakości, audytu energetycznego, 45 usługi: prawne, li-
cencjonowania własności intelektualnej, mediacji.

(210) 465955 (220) 2017 01 05
(731) ECE PROJEKTMANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GK GALERIA KRAKOWSKA

(531) 27.05.22, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01
(510), (511) 16 gazety, magazyny, periodyki, katalogi, bro-
szury, ulotki, papierowe materiały: reklamowe, biurowe, ma-
teriały informacyjne, papierowe materiały firmowe, mapy, 
zaproszenia, dyplomy, papierowe koperty, papierowe torby, 
podłogowe stanowiska wystawowe z kartonu do sprzeda-
wania produktów, ozdoby kartonowe na artykuły spożyw-
cze, bloczki do zapisywania wyników, kupony z zakładami, 
kupony bankowe, karty wyników, karty do kolekcjonowania, 
bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe, bro-
szury dotyczące gier, 28 losy loteryjne, 35 sprzedaż, w tym 
przez internet artykułów spożywczych, tytoniowych, prze-
mysłowych, leków, administrowanie i zarządzanie centrami 
handlowo- rozrywkowymi, sklepami, punktami usługowymi, 
hurtowniami, obiektami sportowymi, obiektami rozrywko-
wo-rekreacyjnymi, usługi związane z organizowaniem i pro-
wadzeniem ośrodków ochrony zdrowia wszelkiego typu 

- w tym szpitali oraz ich zarządzaniem i administrowaniem, 
zarządzanie działalnością gospodarczą, prowadzenie marke-
tingu, organizacji promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie: 
zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi, usługi związa-
ne z organizacją sieci handlowych, gastronomicznych i ho-
telowych oraz reprezentowaniem interesów osób trzecich, 
usługi reklamowe, usługi polegające na promocji sprzedaży 
dla osób trzecich, organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogło-
szeń lub reklam, pokazy towarów, pokazy mody w celach 
handlowych i promocyjnych, usługi w zakresie agencji im-
portowych, publikowanie tekstów reklamowych, prowa-
dzenie komputerowych baz danych, usługi związane z udo-
stępnianiem baz danych, wynajmowanie dystrybutorów 
automatycznych, wynajmowanie powierzchni na cele rekla-
mowe, usługi w zakresie informacji handlowej, usługi reklamy 
i promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich w sieciach kom-
puterowych, prowadzenie reklamy radiowej, telewizyjnej, 
prasowej oraz za pomocą środków elektronicznych, usługi 
w zakresie dekoracji wystaw i witryn sklepowych, organizo-
wanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych w celach 
handlowych, wyceny dotyczące spraw handlowych, organi-
zowanie losowania nagród w celach promocyjnych, organi-
zacja konkursów w celach reklamowych, dystrybucja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, ulotek, prospektów, 
materiałów drukowanych, próbek, promowanie towarów 
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, 
zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi 
lub promocyjnymi, usługi w zakresie kart lojalnościowych, 
usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, 
promocyjnych i/lub reklamowych, usługi klubów klienta 
dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, 
wprowadzanie na rynek nowych produktów, usługi w zakre-
sie tworzenia marki, usługi w zakresie oceny marki, 36 wy-
dzierżawianie i wynajmowanie centrów handlowych, wynaj-
mowanie obiektów handlowych, biurowych, usługowych, 
wynajem powierzchni handlowych w centrach handlowo-
rozrywkowych, ich administrowanie, zbieranie czynszu, usłu-
gi wyceny powierzchni w centrach handlowo- usługowo-
rozrywkowych, usługi związane z dzierżawą, zarządzaniem 
i administrowaniem nieruchomościami oraz ich obrotem, 
doradztwo inwestycyjne, usługi ubezpieczeniowe, usługi 
związane z kredytowaniem zakupu nieruchomości, wycena 
nieruchomości, leasing nieruchomości, prowadzenie kanto-
rów wymiany walut, finansowanie inwestycji, emisja talonów, 
kuponów i bonów wartościowych, w tym w związku z pro-
gramami lojalnościowymi, emisja bonów wartościowych 
w związku z programami motywacyjnymi, 37 wznoszenie 
obiektów budowlanych wszelkiego typu, wykonywanie ro-
bót budowlanych wykończeniowych, wykonywanie instalacji 
budowlanych w tym podnoszących standard obiektów, wy-
konywanie specjalistycznych robót budowlanych, sprzątanie 
obiektów, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, 
dostarczanie zgodnie z zamówieniem przedmiotów dystry-
buowanych w centrach handlowych, usługi magazynowania 
towarów, pakowania i przepakowywania, usługi transporto-
we, wypożyczanie pojazdów, usługi biura podróży, 41 usługi 
w zakresie rozrywki, sportu i rekreacji, prowadzenie salonów 
fitness i siłowni, usługi salonów gier, organizowanie i prowa-
dzenie imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, 
nocnych klubów, kin, kabaretów i dyskotek, kasyn, organi-
zowanie konkursów, gier losowych, i loterii, organizowanie 
wystaw oraz imprez kulturalnych i edukacyjnych, organizo-
wanie sympozjów, kongresów, konferencji, pokazów mody 
w celach rozrywkowych, organizowanie przyjęć, zabaw i fe-
stynów, publikacje elektroniczne on-line, usługi w zakresie 
prowadzenia sal kinowych, dzierżawa kin, dzierżawa urzą-
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dzeń kinematograficznych, produkcja i reprodukcja filmów 
i nagrań: video, dźwiękowych, usługi fotografów, montaż 
programów radiowych i telewizyjnych, wydawanie książek 
i tekstów innych niż reklamowe, tłumaczenia, udostępnianie: 
salonów z automatami do gier, obiektów i sprzętu do kasyn, 
obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzie-
ci, obiektów i sprzętu dla studia nagrań, wynajem obiektów 
i sprzętu do realizacji programów telewizyjnych, usługi hote-
lowo-restauracyjne w zakresie podejmowania gości, usługi 
gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, usługi organizowania zakładów, wystawy ro-
ślin, usługi z zakresu bibliotek on-line, mianowicie świadcze-
nie usług bibliotek elektronicznych udostępniających gazety, 
magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci kompu-
terowej on-line, szkolenia: personelu: w zakresie cateringu, 
z prezentacji żywności, w zakresie technik komunikacyjnych, 
w zakresie reklamy, w zakresie zapewnienia maksymalnej 
ochrony bezpieczeństwa, w zakresie kosmetyki i urody, do-
tyczące sprzątania biur, dotyczące sprzedaży i marketingu 
w handlu detalicznym, prowadzenie przedszkoli i oddziałów 
opieki dziennej (edukacyjnej) nad dziećmi, 43 prowadzenie 
kawiarni, restauracji, punktów gastronomicznych, hoteli, 
przygotowywanie żywności na zamówienie oraz ich dosta-
wa, wynajmowanie sal na posiedzenia, prowadzenie centrów 
opieki nad dziećmi i ośrodków opieki dziennej nad dziećmi 
(przedszkolakami i małymi dziećmi), usługi opieki nad dzieć-
mi w klubach malucha oraz świadczone w obiektach han-
dlowych, 44 projektowanie i urządzanie przestrzeni wokół 
obiektów, pielęgnacja terenów zielonych, szpitale, poradnie 
rehabilitacyjne, fizjoterapeutyczne, psychologiczne, prowa-
dzenie: salonów piękności, fryzjerskich, kosmetycznych, od-
nowy biologicznej, 45 ochrona obiektów i ludzi, opieka nad 
dziećmi pod nieobecność rodziców.

(210) 465956 (220) 2017 01 04
(731) ECE PROJEKTMANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GK GALERIA KRAKOWSKA

(531) 27.05.01, 27.05.22, 29.01.12, 26.11.01
(510), (511) 16 gazety, magazyny, periodyki, katalogi, bro-
szury, ulotki, papierowe materiały: reklamowe, biurowe, ma-
teriały informacyjne, papierowe materiały firmowe, mapy, 
zaproszenia, dyplomy, papierowe koperty, papierowe torby, 
podłogowe stanowiska wystawowe z kartonu do sprzeda-
wania produktów, ozdoby kartonowe na artykuły spożyw-
cze, bloczki do zapisywania wyników, kupony z zakładami, 
kupony bankowe, karty wyników, karty do kolekcjonowania, 
bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe, bro-
szury dotyczące gier, 28 losy loteryjne, 35 sprzedaż, w tym 
przez Internet artykułów spożywczych, tytoniowych, prze-
mysłowych, leków, administrowanie i zarządzanie centrami 
handlowo-rozrywkowymi, sklepami, punktami usługowymi, 

hurtowniami, obiektami sportowymi, obiektami rozrywko-
wo-rekreacyjnymi, usługi związane z organizowaniem i prowa-
dzeniem ośrodków ochrony zdrowia wszelkiego typu - w tym 
szpitali oraz ich zarządzaniem i administrowaniem, zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą, prowadzenie marketingu, 
organizacji promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie: za-
rządzania przedsiębiorstwami handlowymi, usługi związane 
z organizacją sieci handlowych, gastronomicznych i hotelo-
wych oraz reprezentowaniem interesów osób trzecich, usłu-
gi reklamowe, usługi polegające na promocji sprzedaży dla 
osób trzecich, organizowanie targów i wystaw w celach han-
dlowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń 
lub reklam, pokazy towarów, pokazy mody w celach han-
dlowych i promocyjnych, usługi w zakresie agencji impor-
towych, publikowanie tekstów reklamowych, prowadzenie 
komputerowych baz danych, usługi związane z udostępnia-
niem baz danych, wynajmowanie dystrybutorów automa-
tycznych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, 
usługi w zakresie informacji handlowej, usługi reklamy i pro-
mocji sprzedaży na rzecz osób trzecich w sieciach kom-
puterowych, prowadzenie reklamy radiowej, telewizyjnej, 
prasowej oraz za pomocą środków elektronicznych, usługi 
w zakresie dekoracji wystaw i witryn sklepowych, organizo-
wanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych w celach 
handlowych, wyceny dotyczące spraw handlowych, organi-
zowanie losowania nagród w celach promocyjnych, organi-
zacja konkursów w celach reklamowych, dystrybucja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, 
materiałów drukowanych, próbek, promowanie towarów 
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, 
zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi 
lub promocyjnymi, usługi w zakresie kart lojalnościowych, 
usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, 
promocyjnych i/lub reklamowych, usługi klubów klienta 
dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, 
wprowadzanie na rynek nowych produktów, usługi w zakre-
sie tworzenia marki, usługi w zakresie oceny marki, 36 wy-
dzierżawianie i wynajmowanie centrów handlowych, wynaj-
mowanie obiektów handlowych, biurowych, usługowych, 
wynajem powierzchni handlowych w centrach handlowo-
rozrywkowych, ich administrowanie, zbieranie czynszu, usłu-
gi wyceny powierzchni w centrach handlowo-usługowo- 
rozrywkowych, usługi związane z dzierżawą, zarządzaniem 
i administrowaniem nieruchomościami oraz ich obrotem, 
doradztwo inwestycyjne, usługi ubezpieczeniowe, usługi 
związane z kredytowaniem zakupu nieruchomości, wycena 
nieruchomości, leasing nieruchomości, prowadzenie kanto-
rów wymiany walut, finansowanie inwestycji, emisja talonów, 
kuponów i bonów wartościowych, w tym w związku z pro-
gramami lojalnościowymi, emisja bonów wartościowych 
w związku z programami motywacyjnymi, 37 wznoszenie 
obiektów budowlanych wszelkiego typu, wykonywanie ro-
bót budowlanych wykończeniowych, wykonywanie instalacji 
budowlanych w tym podnoszących standard obiektów, wy-
konywanie specjalistycznych robót budowlanych, sprzątanie 
obiektów, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, 
dostarczanie zgodnie z zamówieniem przedmiotów dystry-
buowanych w centrach handlowych, usługi magazynowania 
towarów, pakowania i przepakowywania, usługi transporto-
we, wypożyczanie pojazdów, usługi biura podróży, 41 usługi 
w zakresie rozrywki, sportu i rekreacji, prowadzenie salonów 
fitness i siłowni, usługi salonów gier, organizowanie i prowa-
dzenie imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, 
nocnych klubów, kin, kabaretów i dyskotek, kasyn, organi-
zowanie konkursów, gier losowych, i loterii, organizowanie 
wystaw oraz imprez kulturalnych i edukacyjnych, organizo-
wanie sympozjów, kongresów, konferencji, pokazów mody 
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w celach rozrywkowych, organizowanie przyjęć, zabaw i fe-
stynów, publikacje elektroniczne on-line, usługi w zakresie 
prowadzenia sal kinowych, dzierżawa kin, dzierżawa urzą-
dzeń kinematograficznych, produkcja i reprodukcja filmów 
i nagrań: video, dźwiękowych, usługi fotografów, montaż 
programów radiowych i telewizyjnych, wydawanie książek 
i tekstów innych niż reklamowe, tłumaczenia, udostępnianie: 
salonów z automatami do gier, obiektów i sprzętu do kasyn, 
obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzie-
ci, obiektów i sprzętu dla studia nagrań, wynajem obiektów 
i sprzętu do realizacji programów telewizyjnych, usługi hote-
lowo-restauracyjne w zakresie podejmowania gości, usługi 
gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, usługi organizowania zakładów, wystawy ro-
ślin, usługi z zakresu bibliotek on-line, mianowicie świadcze-
nie usług bibliotek elektronicznych udostępniających gazety, 
magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci kompu-
terowej on-line, szkolenia: personelu: w zakresie cateringu, 
z prezentacji żywności, w zakresie technik komunikacyjnych, 
w zakresie reklamy, w zakresie zapewnienia maksymalnej 
ochrony bezpieczeństwa, w zakresie kosmetyki i urody, do-
tyczące sprzątania biur, dotyczące sprzedaży i marketingu 
w handlu detalicznym, prowadzenie przedszkoli i oddziałów 
opieki dziennej (edukacyjnej) nad dziećmi, 43 prowadzenie 
kawiarni, restauracji, punktów gastronomicznych, hoteli, 
przygotowywanie żywności na zamówienie oraz ich dosta-
wa, wynajmowanie sal na posiedzenia, prowadzenie centrów 
opieki nad dziećmi i ośrodków opieki dziennej nad dziećmi 
(przedszkolakami i małymi dziećmi), usługi opieki nad dzieć-
mi w klubach malucha oraz świadczone w obiektach han-
dlowych, 44 projektowanie i urządzanie przestrzeni wokół 
obiektów, pielęgnacja terenów zielonych, szpitale, poradnie 
rehabilitacyjne, fizjoterapeutyczne, psychologiczne, prowa-
dzenie: salonów piękności, fryzjerskich, kosmetycznych, od-
nowy biologicznej., 45 ochrona obiektów i ludzi, opieka nad 
dziećmi pod nieobecność rodziców.

(210) 466047 (220) 2017 01 09
(731) GRAB EDYTA KALENDARZWESELNY.PL, Legnica
(540) Kalendarz Weselny.pl

(531) 02.09.01, 20.05.13, 14.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, 41 działalność rozrywkowa, 42 usługi w zakresie techno-
logii informatycznych.

(210) 466406 (220) 2017 01 18
(731) RUTKOWSKI ANTONI ZAKŁAD 

OGÓLNOBUDOWLANY, Ełk
(540) rutkowski development
(510), (511) 16 kalendarze, ulotki, katalogi, informatory, pro-
spekty, czasopisma, wydawnictwa periodyczne i nieperio-
dyczne, dokumentacja projektowa: architektoniczna, budow-
lana, konstrukcyjna i instalacyjna na nośnikach papierowych, 
w tym na kalce technicznej, 35 zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich następujących towarów: kalendarze, ulotki, katalogi, 
informatory, prospekty, czasopisma, wydawnictwa perio-
dyczne i nieperiodyczne, dokumentacja projektowa archi-
tektoniczna, budowlana, konstrukcyjna i instalacyjna na no-
śnikach papierowych, w tym na kalce technicznej, gadżety 
reklamowe, mianowicie: breloki, kubki, smycze, długopisy, 

słodycze, segregatory, notatniki, papier firmowy, wizytówki, 
torby, banery reklamowe w formie wydruków wielkoformato-
wych, przyczepy reklamowe, ubrania firmowe, identyfikatory, 
kaski ochronne, odzież ochronna, samochody, nośniki rekla-
mowe pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować 
te towary: w sklepie, z katalogu, wykorzystując zamówienie 
korespondencyjne, za pośrednictwem usługi elektronicznej, 
na stronie internetowej, używając środków telekomunikacji 
na stronie internetowej, używając środków telekomunikacji, 
reklama i promocja, badania i analizy rynku i opinii publicznej, 
doradztwo organizacyjne i specjalistyczne w sprawach dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo finansowe, pomoc w pro-
wadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i pomoc 
w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi na zasadzie 
franchisingu, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia 
i zarządzania działalnością gospodarczą związana z marke-
tingiem gruntów dla budownictwa, zasobami lokalowymi, 
nieruchomościami przeznaczonych do najmu, zagospo-
darowania, sprzedaży, użyczenia, pomoc w zarządzaniu 
przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, 
organizowanie targów i wystaw handlowych i reklamowych 
w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technolo-
gii w tej dziedzinie, rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych, organizowanie przetargów na rynku obrotu gruntami, 
nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami 
mieszkalnymi, usługi wynajmowania miejsc na umieszcza-
nie ogłoszeń i reklam, zarządzanie miejscami wystawowymi, 
36 usługi developerskie w zakresie: organizacji i zarządzania 
finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających 
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych 
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmo-
wania, użyczania, pośrednictwa w sprawach kupna, sprzeda-
ży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, wyceny 
nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomo-
ści, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, zarządzania 
i administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią 
użytkową, usługi wyszukiwania i formalnego przygotowywa-
nia terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla bu-
downictwa mieszkalnego, usługi wynajmu, kupna i sprzeda-
ży budynków, lokali i powierzchni użytkowej, pośrednictwo 
finansowe, usługi kredytowania, doradztwo inwestycyjne, 
usługi bankowe, usługi finansowe, usługi ubezpieczenia, po-
średnictwo w zakresie obrotu nieruchomościami, usługi w za-
kresie doradztwa w zarządzaniu i administrowaniu nierucho-
mościami, obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, 
sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, zarzą-
dzanie nieruchomościami, usługi wynajmu budynków, lokali 
mieszkalnych i użytkowych, doradztwo w zakresie zarządzania 
i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osie-
dlowymi, 37 usługi developerskie w zakresie budownictwa, 
w tym usługi związane z pracami wykonawczymi obiektów 
budowlanych, nadzór budowlany, usługi remontowe, napra-
wy obiektów, restauracja budynków, konserwacja obiektów 
budowlano- mieszkaniowych, budowanie lokali mieszkal-
nych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, roboty 
ziemne, wykonywanie robót ogólnobudowlanych, konstruk-
cyjnych i montażowych, usługi związane z rozbiórką i burze-
niem obiektów, usługi związane z wykonywaniem wykopów 
i wierceń geologiczno- inżynierskich, wykonywanie instalacji 
elektrycznych, budynków i budowli, wykonywanie instala-
cji elektrycznych sygnalizacyjnych, instalowanie dźwigów 
osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów, wyko-
nywanie pozostałych instalacji elektrycznych, ogrzewania 
i wentylacyjnych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji 
gazowych, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz 
z obsługą operatorską, doradztwo budowlane, informacja 
o powyższych usługach, 39 usługi w zakresie: wynajmowania 
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garaży i miejsc parkingowych, wynajmowania powierzch-
ni i obiektów magazynowych, wynajmowania powierzchni 
na salony samochodowe, usługi parkingowe, usługi admini-
strowania miejscami parkingowymi, 42 usługi developerskie 
w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, 
architektonicznego i technologicznego, projektowanie kon-
strukcji, budynków, wykonywanie badań, ekspertyz, opinii 
i analiz technicznych w zakresie budownictwa, usługi w za-
kresie architektury, planowania urbanistycznego, badania, 
ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne i kartogra-
ficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji, 
ekspertyzy inżynieryjne, badania techniczne, doradztwo 
w zakresie ochrony środowiska, dekoracja wnętrz, planowa-
nie urbanistyczne, pielęgnowanie i utrzymanie trawników, 
pomiary terenu, projektowanie osiedli, 43 usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, hotele, ka-
wiarnie, restauracje.

(210) 466597 (220) 2017 01 25
(731) GURZYŃSKA IZABELA NITROSYSTEM, Małki
(540) TurboGrosik Energy Drink
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.

(210) 466598 (220) 2017 01 25
(731) GURZYŃSKA IZABELA NITROSYSTEM, Małki
(540) TurboGrosik
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.

(210) 466618 (220) 2017 01 19
(731) LEGIEŃ MICHAŁ, Węgrzce Wielkie
(540) Piwo warzone słońcem
(510), (511) 32 piwo, napoje, napoje bezalkoholowe.

(210) 467052 (220) 2017 02 02
(731) Xella Deutschland GmbH, Duisburg, DE
(540) E-TERM BLOK
(510), (511) 17 produkty do izolacji powierzchni budynku, 
izolacyjne panele ścienne, materiały izolacyjne, materiały 
termoizolacyjne, 19 materiały budowlane (niemetalowe), 
w szczególności naturalne i sztuczne kamienie, ścienne 
materiały budowlane, niezbrojone bloki i belki i panele bu-
dowlane wykonane z betonu komórkowego, betonu, be-
tonu porowatego, pianobetonu lub wapiennego piaskow-
ca, komponenty jako materiały budowlane niemetalowe, 
w szczególności wapienny piaskowiec, cegły, płyty ceglane, 
płyty z drążonych bloczków betonowych, cement, beton 
lekki, suchy beton, elementy prefabrykowane (niemetalowe) 
do budowy budynków, ścian i sufitów, elementy prefabry-
kowane wykonane z piaskowca wapiennego lub płyty pil-
śniowej, mobilne ścianki działowe niemetalowe, żelbetowe 
elementy budowlane.

(210) 467296 (220) 2017 02 08
(731) Edison International Concept & Agencies B.V., 

Naarden, NL
(540) SUPER ZWIERZAKI
(510), (511) 6 metalowe puszki zbiorcze, 9 karty dźwiękowe, 
czytniki kart dźwiękowych, oprogramowanie, 16 albumy 
kolekcjonerskie, karty do kolekcjonowania, materiały druko-
wane, książeczki do kolorowania, materiały szkoleniowe i in-
struktażowe (z wyjątkiem aparatów), 28 przedmioty do zaba-
wy, gry, karty do gry, 36 wydawanie bonów wartościowych 
w związku z programami lojalnościowymi.

(210) 467354 (220) 2017 02 09
(731) LOCUSS RENT SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia
(540) LOCUSS GROUP

(531) 14.05.01, 14.05.02, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 26.11.02, 
26.11.08, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 36 pośrednictwo w sprawach kupna, sprzeda-
ży, najmu nieruchomości: usługi związane z administrowa-
niem budynkami, wynajem lokali, obrót nieruchomościami 
i lokalami, dzierżawa, wycena nieruchomości, finansowanie, 
pośrednictwo w zamianie domów i lokali, działek, wynajmo-
wanie powierzchni biurowych, administrowanie nierucho-
mości, zarządzanie nieruchomościami, usługi informacyjne 
w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w udzielaniu kre-
dytów na nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu 
nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach ubezpiecze-
nia, usługi świadczone przez rzeczoznawców majątkowych, 
usługi maklerskie, usługi w zakresie zarządzania kapitałem 
włącznie z usługami dysponowania portfelem wekslowym, 
42 ekspertyzy techniczne nieruchomości, usługi projektowe 
w zakresie budownictwa ogólnego, usługi projektowe wy-
posażenia wnętrz i dekoratorstwa, doradztwo budowlane.

(210) 467444 (220) 2017 02 10
(731) WÓJCIK CEZARY CENTER FOR LEADERSHIP - 

ECONOMIC ADVISORY 
PROF. DR HAB. CEZARY WÓJCIK, Warszawa

(540) Center for Leadership

(531) 01.15.15, 24.01.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, doradztwo w zakre-
sie efektywności biznesowej, doradztwo dotyczące działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi doradcze 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa 
w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, usługi ekspertów w zakresie efektyw-
ności biznesowej, doradztwo w zakresie zarządzania marke-
tingowego, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu 
strategicznego, usługi doradztwa w zakresie public relations, 
prowadzenie badań w dziedzinie public relations, badania 
biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, 
badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, ekonomiczne 
prognozy, statystyczne zestawienia, 41 doradztwo zawo-
dowe, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub 
szkoleniowe), doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo 
szkoleniowe i edukacyjne], doradztwo w zakresie szkoleń 
biznesowych, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządza-
nia, coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], 
usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachin-
gu, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowa-
nie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadze-
nie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, 
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], wydawanie czaso-
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pism, wydawanie gazet, wydawanie biuletynów, wydawanie 
czasopism i książek w postaci elektronicznej, publikowanie 
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i cza-
sopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
udostępnianie publikacji elektronicznych, wyższe uczelnie 
[edukacja].

(210) 467459 (220) 2017 02 10
(731) NAVAR DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) NAVAR

(531) 26.04.01, 26.04.09, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, admi-
nistrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nierucho-
mości, agencje mieszkaniowe (nieruchomości), doradztwo 
dotyczące inwestowania w nieruchomości, doradztwo 
w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo w zakresie 
nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, pośrednic-
two w obrocie nieruchomościami, powiernictwo nierucho-
mości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, 
usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wy-
najmu budynków, usługi agencji nieruchomości związane 
z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji pośrednictwa 
nieruchomości mieszkaniowych, usługi doradcze dotyczące 
nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania nieruchomo-
ściami, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, 
usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami 
biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z budynkami mieszkalnymi, pomieszczeniami przemysłowy-
mi, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli 
mieszkaniowych, kompleksów budynków, zarządzanie in-
westycjami w nieruchomości, zarządzanie lokalami miesz-
kalnymi, 37 budowa domów, budowa nieruchomości miesz-
kalnych, przemysłowych, usługi budowlane, konstrukcyjne, 
rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi budowlane w zakresie 
stawiania budynków, usługi doradcze dotyczące renowa-
cji nieruchomości, usługi związane z naprawą budynków, 
39 magazynowanie, magazynowanie towarów, organizacja 
transportu drogą lądową, morską i powietrzną, organizowa-
nie transportu, spedycja, spedycja ładunków, spedycja to-
warów, transport, transport drogowy, transport materiałów 
budowlanych, usługi spedycji, usługi transportowe.

(210) 467472 (220) 2017 02 13
(731) LUCKY FISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) LUCKY FISH
(510), (511) 29 żywność z ryb i potrawy rybne, filety rybne, 
ryby konserwowane, ryby nieżywe, ryby puszkowane, ryby 
solone, konserwy rybne, przetwory rybne, owoce morza 
nieżywe, homary nieżywe, kawior, krewetki nieżywe, langu-

sty nieżywe, raki nieżywe, mięczaki nieżywe, ostrygi nieży-
we, skorupiaki i mięczaki nieżywe, żywność ze skorupiaków 
i mięczaków, 30 sushi, 31 ryby żywe, skorupiaki i mięczaki 
żywe, rośliny świeże, owoce morza żywe, 35 sprzedaż żyw-
ności z ryb i potraw rybnych, filetów rybnych, ryb konser-
wowanych, ryb żywych i nieżywych, ryb puszkowanych, ryb 
solonych, konserw rybnych, przetworów rybnych, sprzedaż 
owoców morza, homarów, kawioru, krewetek, langust, ra-
ków, mięczaków, ostryg, skorupiaków i mięczaków, żywności 
ze skorupiaków i mięczaków, sprzedaż sushi, pośrednictwo 
w sprzedaży wszystkich wyżej wymienionych towarów, do-
radztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, usługi organizowania sprzedaży 
hurtowej i detalicznej, zarządzanie przedsiębiorstwami han-
dlowymi i przemysłowymi, zarządzanie i administrowanie 
działalnością gospodarczą, usługi pośrednictwa handlowe-
go, usługi informacji handlowej, usługi promocyjne, informa-
cyjne, reklamowe, marketingowe, dystrybucja materiałów 
promocyjnych i reklamowych, prace biurowe.

(210) 467482 (220) 2017 02 13
(731) CREATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głuchołazy
(540) 

(531) 03.03.03, 26.11.03, 26.11.08
(510), (511) 24 dżersej [materiał], dzianina, 25 dzianina 
[odzież], 35 reklama.

(210) 467483 (220) 2017 02 13
(731) CREATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głuchołazy
(540) dresówka.pl

(531) 05.05.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 24 dżersej [materiał], dzianina, 25 dzianina 
[odzież], 35 reklama.

(210) 467548 (220) 2017 02 13
(731) EXELENTO LTD MANAGEMENT GROUP 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) CHOCO LOCO
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(531) 02.09.04, 21.01.14, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.13
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze.

(210) 468238 (220) 2017 02 28
(731) MALINOWSKA EWELINA KURS SERCA, Gdynia
(540) Kurs Serca

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 obrazy, obrazy artystyczne, akwarele, 
reprezentacje graficzne obrazów i rysunków, opraw-
ki na zdjęcia lub obrazy, 35 gromadzenie, na potrzeby 
osób trzecich, towarów takich jak dzieła sztuki w celu 
umożliwienia klientom obejrzenia i dokonania zakupu 
tych towarów w dogodnych warunkach w sklepie, ga-
lerii sztuki lub drogą on-line, usługi sprzedaży hurtowej 
i detalicznej, w tym także on-line w zakresie dzieł sztuki  
(w tym obrazów), usługi reklamowe i promocyjne, orga-
nizacja wystaw w celach handlowych i reklamowych tak-
że w sieciach komunikacji o zasięgu globalnym, 41 kursy 
szkoleniowe, kursy edukacyjne, szkolenia, kursy samo-
świadomości, kursy edukacyjne w zakresie malarstwa, 
usługi edukacyjne związane z malowaniem, szkolenia 
edukacyjne, nauczanie i szkolenia, edukacja w dziedzi-
nie sztuki, edukacji w dziedzinie samoświadomości i psy-
chologii, usługi edukacyjne dotyczące medytacji, świad-
czenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, kursy 
szkoleniowe z zakresu zdrowia, malowanie portretów, 
edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż 
do celów reklamowych, wystawy sztuki, usługi galerii 
sztuki, wypożyczanie dzieł sztuki.

(210) 468598 (220) 2017 03 08
(731) DREAM MANAGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) EROSSO

(531) 27.05.05, 29.01.08, 02.09.01
(510), (511) 10 zabawki erotyczne, prezerwatywy, zestawy 
do irygacji, przyrządy do masażu estetycznego, 35 sprzedaż 
w tym sprzedaż przez Internet towarów: zabawki erotyczne, 
prezerwatywy, zestawy do irygacji, przyrządy do masażu 
estetycznego, zestawy do irygacji, produkcja filmów rekla-
mowych, usługi modelek i modeli do celów reklamowych 
i promocji sprzedaży.

(210) 468665 (220) 2017 03 09
(731) FORNETTI HOLDING KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 

TÁRSASÁG, Kecskemét, HU

(540) FORNETTI

(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.15.05, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.13
(510), (511) 30 bułeczki słodkie, ciasto [masa do pieczenia], 
ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, czekolada, her-
bata, herbata mrożona, kawa, lody, mięso zapiekane w cie-
ście, napoje kawowe z mlekiem, napoje czekoladowe z mle-
kiem, przekąski na bazie zbóż, wyroby cukiernicze.

(210) 468667 (220) 2017 03 09
(731) FORNETTI HOLDING KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 

TÁRSASÁG, Kecskemét, HU
(540) FORNETTI

(531) 01.15.05, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 bułeczki słodkie, ciasto [masa do pieczenia], 
ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, czekolada, her-
bata, herbata mrożona, kawa, lody, mięso zapiekane w cie-
ście, napoje kawowe z mlekiem, napoje czekoladowe z mle-
kiem, przekąski na bazie zbóż, wyroby cukiernicze.

(210) 468669 (220) 2017 03 09
(731) FORNETTI HOLDING KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 

TÁRSASÁG, Kecskemét, HU
(540) 
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(531) 01.15.05, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.13, 29.01.12
(510), (511) 30 bułeczki słodkie, ciasto [masa do pieczenia], 
ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, czekolada, her-
bata, herbata mrożona, kawa, lody, mięso zapiekane w cie-
ście, napoje kawowe z mlekiem, napoje czekoladowe z mle-
kiem, przekąski na bazie zbóż, wyroby cukiernicze.

(210) 468670 (220) 2017 03 09
(731) FORNETTI HOLDING KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 

TÁRSASÁG, Kecskemét, HU
(540) 

(531) 01.15.05, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.13, 29.01.12
(510), (511) 30 bułeczki słodkie, ciasto [masa do pieczenia], 
ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, czekolada, her-
bata, herbata mrożona, kawa, lody, mięso zapiekane w cie-
ście, napoje kawowe z mlekiem, napoje czekoladowe z mle-
kiem, przekąski na bazie zbóż, wyroby cukiernicze.

(210) 468677 (220) 2017 03 09
(731) PAWELSKI ANDRZEJ FLORALAND, Stanisławów 

Pierwszy
(540) GREENMILL
(510), (511) 6 metalowe złączki i szybko złączki do rur, 7 ko-
siarki spalinowe, elektryczne kosiarki do trawników, opryski-
wacze [maszyny] ogrodnicze, opryskiwacze [maszyny] rolni-
cze, lance opryskiwaczy będące przyrządami ogrodniczymi, 
8 narzędzia i przyrządy ogrodnicze, kosiarki ogrodnicze, 
opryskiwacze [ręcznie obsługiwane] ogrodnicze, opryski-
wacze [ręcznie obsługiwane] rolnicze, 9 automatyczne do-
zowniki nawozów, sterowniki elektroniczne do włączania 
i wyłączania dopływu wody, 11 systemy zraszające do na-
wadniania, zraszacze ogrodowe [automatyczne], zraszacze 
[automatyczne instalacje] do nawadniania kwiatów i roślin, 
zraszacze [automatyczne] do instalacji pod ziemią, końcówki 
wylotowe rozpylające do nawadniania, dyfuzory nawadnia-
jące kropelkowe [urządzenia nawadniające], systemy nawad-
niania kropelkowego, dozowniki do nawozów do nawożenia 
podczas nawadniania, zawory do włączania i wyłączania 
dopływu wody, 17 węże doprowadzające wodę do podle-
wania, złączki niemetalowe i szybko - złączki rur, elementy 
przyłączeniowe węży, rury giętkie z tworzyw sztucznych 
do systemów nawadniania, 21 zraszacze, zraszacze do pod-
lewania kwiatów i roślin, mikro-zraszacze, dysze do węży, 
spryskiwacze, doniczki i skrzynki na kwiaty i rośliny.

(210) 468704 (220) 2017 03 10
(731) UNISCALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) uniscale
(510), (511) 7 maszyny - krajalnice do żywności, zwłaszcza 
wędlin i serów, maszyny do automatycznego sortowania, 
maszyny do znakowania tusz, maszyny i urządzenia do ob-

róbki i przetwórstwa, 8 noże, noże do krajania żywności, 
przyrządy do znakowania tusz, przyrządy do przygoto-
wywania żywności, 9 wagi, wagi przemysłowe, wagi ety-
kietujące, wagi sklepowe, wagi do ważenia samochodów, 
wagi do ważenia pociągów, wagi etykietujące, czujniki ten-
sometryczne do wag, systemy ważące, oprogramowania 
komputerowe, systemy komputerowe, systemy (programy) 
komputerowe do zarządzania i kontroli produkcji, drukar-
ki, drukarki etykiet, skanery kodów kreskowych, urządzenia 
i układy do automatycznego ważenia, wyświetlacze do wag, 
osprzęt do towarów wymienionych w tej klasie i klasach po-
wyżej, komputery przemysłowe, terminale rejestrujące dane, 
terminale komputerowe, systemy (programy) komputerowe 
do zbierania danych weterynaryjnych, systemy (programy) 
komputerowe do przesyłania i przetwarzania danych, ma-
szyny do szacowania mięsności, klasyfikacji i badania jakości 
tusz zwierzęcych za pomocą czujników ultradźwiękowych, 
elektronicznych lub mechanicznych, 10 aparaty i narzędzia 
do stosowania w zootechnice i weterynarii, 35 zgrupowanie 
dużej ilości towarów branży przetwórstwa i obróbki żywno-
ści, w szczególności towarów wymienionych powyżej w celu 
zapewnienia klientom łatwego zapoznawania się z towara-
mi i dokonywania transakcji lub zakupów, usługi reklamo-
we, organizowanie wystaw, targów i ekspozycji w celach 
handlowych i reklamowych oraz promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, usługi reklamowe, organizowanie wystaw, tar-
gów i ekspozycji w celach handlowych i reklamowych oraz 
promocja sprzedaży dla osób trzecich sprzedaż hurtowa, 
detaliczna, internetowa, usługi umieszczania ofert, promo-
wania, sprzedaży i odsprzedaży towarów branży przetwór-
stwa i obróbki żywności, sprzętu AGD, maszyn, artykułów 
i sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu RTV, urządzeń 
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, 
chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, optycznych, 
wagowych, pomiarowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, 
części i akcesoriów do wymienionych artykułów przez glo-
balną sieć komputerową za pomocą interaktywnej witryny 
internetowej on-line, usługi związane z długoterminowym 
planowaniem i budowaniem zarządzania relacjami za po-
mocą programów motywacyjnych i/lub lojalnościowych, 
zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla 
klientów oraz planami promocyjnymi, organizowanie gier, 
konkursów wystaw, prezentacji i loterii oraz imprez rozrywko-
wych w celach handlowych lub reklamowych, także on-line 
przy zastosowaniu sieci komputerowych, organizowanie tar-
gów, giełd handlowych i reklamowych, usługi marketingowe, 
publikowanie i wydawanie katalogów targowych, plakatów, 
prospektów, materiałów promocyjnych i reklamowych, in-
formacja handlowa, usługowa (punkty informacji kupieckiej), 
usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, 
plikami, obróbka danych komputerowych, systematyzacja 
informacji prowadzona w komputerowych bazach danych, 
zarządzanie sprzedażą przez Internet, prowadzenie wykazu 
informacji handlowych w Internecie, 38 umożliwianie wielu 
użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośred-
nictwem globalnej sieci informacyjnej, środkami elektro-
nicznymi, 39 wypożyczanie maszyn do automatycznego 
sortowania, 40 wypożyczanie maszyn i urządzeń do obróbki 
i przetwórstwa, wypożyczanie maszyn do znakowania tusz, 
wypożyczanie przyrządów do znakowania tusz, wypożycza-
nie maszyn do szacowania mięsności, klasyfikacji i badania 
jakości tusz zwierzęcych za pomocą czujników ultradźwię-
kowych, elektronicznych lub mechanicznych, 42 wypoży-
czanie wag, wag przemysłowych, wagi etykietujących, wag 
sklepowych, wag do ważenia samochodów, wag do ważenia 
pociągów, wag etykietujących, czujników tensometrycznych 
do wag, systemów ważących, oprogramowania komputero-
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wego, systemów komputerowych, systemów (programów) 
komputerowych do zarządzania i kontroli produkcji, druka-
rek, drukarek etykiet, skanerów kodów kreskowych, urzą-
dzeń i układów do automatycznego ważenia, wyświetlaczy 
do wag, osprzętu do towarów wymienionych w klasach 
towarowych powyżej, komputerów przemysłowych, termi-
nali rejestrujących dane, terminali komputerowych, syste-
mów (programów) komputerowych do zbierania danych 
weterynaryjnych, systemów (programów) komputerowych 
do przesyłania i przetwarzania danych, usługi z zakresu pro-
gramowania komputerowego, usługi z zakresu techniczne-
go projektowania wyposażenia przy zastosowaniu maszyn, 
urządzeń i przyrządów wymienionych powyżej, wypożycza-
nie sprzętu wymienionego w wyżej podanych klasach towa-
rowych, usługi z zakresu programowania komputerowego, 
usługi z zakresu technicznego projektowania wyposażenia 
przy zastosowaniu maszyn, urządzeń i przyrządów wymie-
nionych powyżej, obsługa elektronicznej i internetowej plat-
formy, prowadzenie stron komputerowych, w szczególności 
stron z platformą o użyteczności społecznej on-line do han-
dlu, wymiany informacji, sprzedaży, napraw, serwisowania, 
regeneracji, reklamacji elektronicznej dla zarejestrowanych 
użytkowników do dotyczących towarów branży przetwór-
stwa i obróbki żywności, sprzętu AGD, maszyn, artykułów 
i sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu RTV, urządzeń 
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowa-
nia, chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, optycz-
nych, wagowych, pomiarowych, sygnalizacyjnych, kontro-
lnych, obsługa interaktywnej witryny internetowej o-line 
do umieszczania ofert, promowania, sprzedaży i odsprzeda-
ży przedmiotów przez globalną sieć komputerową, dostar-
czanie interaktywnego panelu informacyjnego w postaci 
platformy informatycznej do dystrybucji, promocji, sprze-
daży, odsprzedaży rzeczy poprzez sieć elektroniczną (usługi 
informatyczne), opracowywanie projektów technicznych, 
badania techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, testowanie 
materiałów, kontrola jakości, prace badawczo - rozwojowe 
w zakresie towarów z branży przetwórstwa i obróbki żywno-
ści, sprzętu AGD, maszyn, artykułów i sprzętu gospodarstwa 
domowego, sprzętu RTV, urządzeń do oświetlania, ogrze-
wania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, 
wentylacji, klimatyzacji, optycznych, wagowych, pomiaro-
wych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, 43 wypożyczanie noży, 
noży do krajania żywności, przyrządów do przygotowywa-
nia żywności, wypożyczanie maszyn - krajalnic do żywności, 
zwłaszcza wędlin i serów, 44 wypożyczanie aparatów i na-
rzędzi do stosowania w zootechnice i weterynarii.

(210) 468716 (220) 2017 03 10
(731) UNISCALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) uniserwis
(510), (511) 7 maszyny - krajalnice do żywności, zwłaszcza 
wędlin i serów, maszyny do automatycznego sortowa-
nia, maszyny do znakowania tusz, maszyny i urządzenia 
do obróbki i przetwórstwa, 8 noże, noże do krajania żyw-
ności, przyrządy do znakowania tusz, przyrządy do przy-
gotowywania żywności, 9 wagi, wagi przemysłowe, wagi 
etykietujące, wagi sklepowe, wagi do ważenia samocho-
dów, wagi do ważenia pociągów, wagi etykietujące, czuj-
niki tensometryczne do wag, systemy ważące, oprogra-
mowania komputerowe, systemy komputerowe, systemy 
(programy) komputerowe do zarządzania i kontroli pro-
dukcji, drukarki, drukarki etykiet, skanery kodów kresko-
wych, urządzenia i układy do automatycznego ważenia, 
wyświetlacze do wag, osprzęt do towarów wymienionych 

w tej klasie i klasach powyżej, komputery przemysłowe, 
terminale rejestrujące dane, terminale komputerowe, sys-
temy (programy) komputerowe do zbierania danych we-
terynaryjnych, systemy (programy) komputerowe do prze-
syłania i przetwarzania danych, maszyny do szacowania 
mięsności, klasyfikacji i badania jakości tusz zwierzęcych 
za pomocą czujników ultradźwiękowych, elektronicznych 
lub mechanicznych, 10 aparaty i narzędzia do stosowa-
nia w zootechnice i weterynarii, 35 zgrupowanie dużej 
ilości towarów branży przetwórstwa i obróbki żywności, 
w szczególności towarów wymienionych powyżej w celu 
zapewnienia klientom łatwego zapoznawania się z towara-
mi i dokonywania transakcji lub zakupów, usługi reklamo-
we, organizowanie wystaw, targów i ekspozycji w celach 
handlowych i reklamowych oraz promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, usługi reklamowe, organizowanie wystaw, 
targów i ekspozycji w celach handlowych i reklamowych 
oraz promocja sprzedaży dla osób trzecich sprzedaż hur-
towa, detaliczna, internetowa, usługi umieszczania ofert, 
promowania, sprzedaży i odsprzedaży towarów branży 
przetwórstwa i obróbki żywności, sprzętu AGD, maszyn, 
artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu 
RTV, urządzeń do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania 
pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimaty-
zacji, optycznych, wagowych, pomiarowych, sygnalizacyj-
nych, kontrolnych, części i akcesoriów do wymienionych 
artykułów przez globalną sieć komputerową za pomocą 
interaktywnej witryny internetowej on-line, usługi zwią-
zane z długoterminowym planowaniem i budowaniem 
zarządzania relacjami za pomocą programów motywa-
cyjnych i/lub lojalnościowych, zarządzanie planami lojal-
nościowymi, planami zachęt dla klientów oraz planami 
promocyjnymi, organizowanie gier, konkursów wystaw, 
prezentacji i loterii oraz imprez rozrywkowych w celach 
handlowych lub reklamowych, także on-line przy zastoso-
waniu sieci komputerowych, organizowanie targów, giełd 
handlowych i reklamowych, usługi marketingowe, publi-
kowanie i wydawanie katalogów targowych, plakatów, 
prospektów, materiałów promocyjnych i reklamowych, 
informacja handlowa, usługowa (punkty informacji ku-
pieckiej), usługi w zakresie zarządzania zbiorami informa-
tycznymi, plikami, obróbka danych komputerowych, sys-
tematyzacja informacji prowadzona w komputerowych 
bazach danych, zarządzanie sprzedażą przez Internet, 
prowadzenie wykazu informacji handlowych w Internecie, 
38 umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów 
informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyj-
nej, środkami elektronicznymi, 39 wypożyczanie maszyn 
do automatycznego sortowania, 40 wypożyczanie ma-
szyn i urządzeń do obróbki i przetwórstwa, wypożyczanie 
maszyn do znakowania tusz, wypożyczanie przyrządów 
do znakowania tusz, wypożyczanie maszyn do szacowa-
nia mięsności, klasyfikacji i badania jakości tusz zwierzę-
cych za pomocą czujników ultradźwiękowych, elektro-
nicznych lub mechanicznych, 42 wypożyczanie wag, wag 
przemysłowych, wagi etykietujących, wag sklepowych, 
wag do ważenia samochodów, wag do ważenia pocią-
gów, wag etykietujących, czujników tensometrycznych 
do wag, systemów ważących, oprogramowania kompu-
terowego, systemów komputerowych, systemów (progra-
mów) komputerowych do zarządzania i kontroli produkcji, 
drukarek, drukarek etykiet, skanerów kodów kreskowych, 
urządzeń i układów do automatycznego ważenia, wy-
świetlaczy do wag, osprzętu do towarów wymienionych 
w klasach towarowych powyżej, komputerów przemysło-
wych, terminali rejestrujących dane, terminali komputero-
wych, systemów (programów) komputerowych do zbie-



18 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT26/2017

rania danych weterynaryjnych, systemów (programów) 
komputerowych do przesyłania i przetwarzania danych, 
usługi z zakresu programowania komputerowego, usługi 
z zakresu technicznego projektowania wyposażenia przy 
zastosowaniu maszyn, urządzeń i przyrządów wymie-
nionych powyżej, wypożyczanie sprzętu wymienionego 
w wyżej podanych klasach towarowych, usługi z zakresu 
programowania komputerowego, usługi z zakresu tech-
nicznego projektowania wyposażenia przy zastosowaniu 
maszyn, urządzeń i przyrządów wymienionych powyżej, 
obsługa elektronicznej i internetowej platformy, pro-
wadzenie stron komputerowych, w szczególności stron 
z platformą o użyteczności społecznej on-line do handlu, 
wymiany informacji, sprzedaży, napraw, serwisowania, re-
generacji, reklamacji elektronicznej dla zarejestrowanych 
użytkowników do dotyczących towarów branży prze-
twórstwa i obróbki żywności, sprzętu AGD, maszyn, arty-
kułów i sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu RTV, 
urządzeń do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, 
gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, 
optycznych, wagowych, pomiarowych, sygnalizacyjnych, 
kontrolnych, obsługa interaktywnej witryny internetowej 
o-line do umieszczania ofert, promowania, sprzedaży 
i odsprzedaży przedmiotów przez globalną sieć kompu-
terową, dostarczanie interaktywnego panelu informacyj-
nego w postaci platformy informatycznej do dystrybucji, 
promocji, sprzedaży, odsprzedaży rzeczy poprzez sieć 
elektroniczną (usługi informatyczne), opracowywanie 
projektów technicznych, badania techniczne, ekspertyzy 
inżynieryjne, testowanie materiałów, kontrola jakości, pra-
ce badawczo - rozwojowe w zakresie towarów z branży 
przetwórstwa i obróbki żywności, sprzętu AGD, maszyn, 
artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu 
RTV, urządzeń do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania 
pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimaty-
zacji, optycznych, wagowych, pomiarowych, sygnalizacyj-
nych, kontrolnych, 43 wypożyczanie noży, noży do kraja-
nia żywności, przyrządów do przygotowywania żywności, 
wypożyczanie maszyn - krajalnic do żywności, zwłaszcza 
wędlin i serów, 44 wypożyczanie aparatów i narzędzi 
do stosowania w zootechnice i weterynarii.

(210) 468772 (220) 2017 03 13
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PYSZNIE owocowa

(531) 01.01.01, 01.01.05, 24.09.02, 26.01.01, 26.01.04, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 29 dżemy, konfitury, przetwory owocowe.

(210) 468773 (220) 2017 03 13
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PYSZNIE owocowy

(531) 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.02.01, 29.01.12
(510), (511) 29 dżemy, konfitury, przetwory owocowe.

(210) 468779 (220) 2017 04 04
(731) UNICARDIA SPECJALISTYCZNE CENTRUM 

LECZENIA CHORÓB SERCA I NACZYŃ & UNIMEDICA 
SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) UNICARDIA 2003 r.

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24, 02.09.01, 27.07.01
(510), (511) 44 ambulatoryjna opieka medyczna, analizy me-
dyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, badania przesiewowe 
dotyczące serca, badania przesiewowe w zakresie chorób 
układu naczyniowego, badania poziomu cholesterolu, bada-
nia w zakresie diagnozy stanu zdrowia, chirurgia, kliniki me-
dyczne, opieka medyczna i zdrowotna, opieka pielęgniarska 
(medyczna), usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, 
usługi lekarskie, usługi medyczne świadczone przez kliniki 
i szpitale.

(210) 468780 (220) 2017 04 04
(731) UNICARDIA SPECJALISTYCZNE CENTRUM 

LECZENIA CHORÓB SERCA I NACZYŃ & UNIMEDICA 
SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) UNIMEDICA 2006 r.
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(531) 27.07.01, 27.05.01, 27.05.24, 24.13.25, 29.01.13
(510), (511) 44 ambulatoryjna opieka medyczna, analizy me-
dyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, badania przesiewowe 
dotyczące serca, badania przesiewowe w zakresie chorób 
układu naczyniowego, badania poziomu cholesterolu, bada-
nia w zakresie diagnozy stanu zdrowia, chirurgia, kliniki me-
dyczne, opieka medyczna i zdrowotna, opieka pielęgniarska 
(medyczna), usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, 
usługi lekarskie, usługi medyczne świadczone przez kliniki 
i szpitale.

(210) 468873 (220) 2017 03 14
(731) QBI POLSKA ZARZĄDZANIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FIKOŁKI

(531) 24.17.04, 24.15.03, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie zabaw dla dzie-
ci, warsztatów edukacyjnych, zajęć plastycznych, ruchowych 
i sprawnościowych oraz tańca i rytmiki.

(210) 468880 (220) 2017 03 15
(731) NOVAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) NOVMATIK
(510), (511) 5 apteczki pierwszej pomocy - wyposażone, 
materiały opatrunkowe, plastry, środki sanitarne do celów 
medycznych, środki sanitarne stosowane w higienie osobi-
stej inne niż toaletowe, materiały do plombowania zębów, 
woski dentystyczne, środki odkażające, dezodoranty inne niż 
dla ludzi lub zwierząt, środki do zwalczania robactwa. fungi-
cydy, herbicydy, 10 aparatura, sprzęt, instrumenty i artykuły 
medyczne, w tym także do zabiegów rehabilitacyjnych, sto-
matologiczne i weterynaryjne, artykuły ortopedyczne, higie-
niczne artykuły gumowe, rękawiczki chirurgiczne, ciśnienio-
mierze lekarskie, temblaki, materiały do zszywania stosowane 
w chirurgii, protezy kończyn, oczu i zębów, specjalistyczne 
meble do użytku medycznego, 21 artykuły do czyszczenia 
zębów, wodne aparaty do czyszczenia jamy ustnej, urządze-
nia do mycia zębów i dziąseł przy użyciu wody pod wysokim 
ciśnieniem do użytku domowego, szczoteczki do zębów, 
szczoteczki do zębów elektryczne, 35 usługi przedstawiciel-
skie w zakresie prowadzenia interesów firm zagranicznych, 
usługi badania rynku, usługi menadżerskie, reklama oraz in-
formacja handlowa w dziedzinie sprzętu medycznego oraz 
komputerowego, promocja sprzedaży, pośrednictwo han-
dlowe w zakresie produktów, aparatów, urządzeń i instru-
mentów dla celów leczniczych i medycznych oraz sprzętu 
i artykułów branży komputerowej, usługi w zakresie prowa-
dzenia sprzedaży, także z wykorzystaniem sieci Internetu, 
następujących towarów: apteczki pierwszej pomocy - wy-
posażone, materiały opatrunkowe, plastry, środki sanitarne 
do celów medycznych, środki sanitarne stosowane w higie-
nie osobistej inne niż toaletowe, materiały do plombowania 
zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, dezodoranty 
inne niż dla łudzi lub zwierząt, środki do zwalczania robac-
twa, fungicydy, herbicydy, aparaty, sprzęt, instrumenty i arty-
kuły medyczne, w tym także do zabiegów rehabilitacyjnych, 
stomatologiczne i weterynaryjne, artykuły ortopedyczne, 
higieniczne artykuły gumowe, rękawiczki chirurgiczne, ci-
śnieniomierze lekarskie, temblaki, materiały do zszywania 
stosowane w chirurgii, protezy kończyn, oczu i zębów, arty-

kuły do czyszczenia zębów, wodne aparaty do czyszczenia 
jamy ustnej, urządzenia do mycia zębów i dziąseł przy uży-
ciu wody pod wysokim ciśnieniem do użytku domowego, 
szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, 
specjalistyczne meble do użytku medycznego, sprzęt i arty-
kuły branży komputerowej.

(210) 468897 (220) 2017 03 15
(731) FUNDACJA ZIELONA PLANETA, Warszawa
(540) EKO PIEC RUSZTOWY EKO WTE

(531) 05.03.11, 05.03.13, 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 piece [urządzenia grzewcze], 39 dystrybucja 
energii, dystrybucja prądu elektrycznego, dystrybucja wody, 
zaopatrywanie w wodę, 40 niszczenie odpadów, recykling 
odpadków i odpadów, sortowanie odpadów i surowców 
wtórnych [przetwarzanie], spalanie śmieci i odpadków, 
unieszkodliwianie odpadów [przetwarzanie], wytwarzanie 
energii.

(210) 468899 (220) 2017 03 15
(731) FUNDACJA ZIELONA PLANETA, Warszawa
(540) EKO WASTE to ENERGY

(531) 05.03.11, 05.03.13, 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 piece [urządzenia grzewcze], 39 dystrybucja 
energii, dystrybucja prądu elektrycznego, dystrybucja wody, 
zaopatrywanie w wodę, 40 niszczenie odpadów, recykling 
odpadków i odpadów, sortowanie odpadów i surowców 
wtórnych [przetwarzanie], spalanie śmieci i odpadków, 
unieszkodliwianie odpadów [przetwarzanie], wytwarzanie 
energii.

(210) 469045 (220) 2017 03 17
(731) KOWAL ANNA, Kraśnik
(540) SILKUM
(510), (511) 3 emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mlecz-
ka, żele, pianki, oliwki, peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, 
kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji ciała i twarzy z wyjąt-
kiem kosmetyków do rzęs i paznokci, kosmetyki do pielę-
gnacji ciała i twarzy, maści do celów kosmetycznych, mydła 
kosmetyczne, mydła, mleczka nawilżające, nawilżacze skóry, 
odżywcze preparaty kosmetyczne do twarzy, ciała, włosów 
i do paznokci, olejki do celów kosmetycznych, olejki do ce-
lów perfumeryjnych, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, 
płyny do pielęgnacji włosów, preparaty do higieny intym-
nej, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji 
włosów, produkty do leczenia, opieki i upiększania włosów, 
produkty kosmetyczne do kąpieli i pod prysznic, produkty 
kosmetyczne do pielęgnacji rąk i stóp, 5 balsamy do celów 
leczniczych, kosmetyki do celów leczniczych, kremy, emulsje, 
płyny, żele, oliwki i balsamy lecznicze, kosmetyki we wszyst-
kich formach, nie do użytku medycznego, kultury mikroor-
ganizmów i preparaty z nich do celów dermatologicznych, 
 maści lecznicze do celów farmaceutycznych, oleje dla celów 
leczniczych, preparaty bakteryjne i chemiczne do celów der-
matologicznych, preparaty farmaceutyczne, produkty i pre-
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paraty do pielęgnacji skóry, substancje, preparaty i wyroby 
farmaceutyczne stosowane do celów dermatologicznych, 
35 sprzedaż, detaliczna lub hurtowa produktów do pielę-
gnacji i leczenia skóry włosów i ciała, środków dermatolo-
gicznych, preparatów kosmetycznych, substancji leczniczych 
stosowanych w celach dermatologicznych, suplementów 
diety i innych produktów wymienionych powyżej.

(210) 469054 (220) 2017 03 17
(731) AVET PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) HALIfresz
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], odświeża-
cze oddechu, odświeżacze oddechu nie do celów medycz-
nych, paski odświeżające oddech, płyny do płukania jamy 
ustnej, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej 
i zębów, produkty do odświeżania oddechu w sprayu, pre-
paraty perfumeryjne, preparaty zapachowe, ekstrakty zioło-
we do celów kosmetycznych, kosmetyki w postaci kremów, 
nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, prepa-
raty do pielęgnacji włosów, preparaty do pielęgnacji skóry, 
preparaty myjące do użytku osobistego, żele do rąk, olejki 
eteryczne, aromatyczne olejki eteryczne, olejki naturalne 
do celów kosmetycznych, 5 pastylki do ssania z dodatkiem 
cynku, mineralne suplementy diety dla ludzi, preparaty wita-
minowe w postaci suplementów diety, suplementy diety dla 
ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy 
diety dla ludzi, suplementy diety do użytku dietetycznego, 
lecznicze płyny do płukania ust, lecznicze płyny do płukania 
jamy ustnej, lecznicze środki do czyszczenia zębów, prepara-
ty lecznicze do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty antybak-
teryjne, spraye antybakteryjne, mydła antybakteryjne, mydła 
dezynfekujące, mydła lecznicze, lecznicze szampony.

(210) 469242 (220) 2017 03 22
(731) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA 

MORATEX, Łódź
(540) SECRET

(531) 03.07.01, 24.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 kamizelki ochronne kuloodporne, odłamkood-
porne, przeciwuderzeniowe.

(210) 469286 (220) 2017 03 22
(731) CHYŁCZEWSKA-MARON HANNA MYŚL SŁOWO 

AKCJA, Konstancin-Jeziorna
(540) CZOŁEM ŚWIECIE

(531) 21.01.16, 21.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 prezenta-
cja i sprzedaż detaliczna towarów i usług: artykuły elektro-
niki użytkowej i gospodarstwa domowego, meble i lampy, 
artykuły sportowe i turystyczne, torby i plecaki, odzież, obu-
wie i nakrycia głowy, biżuteria, artykuły szkolne i biurowe, 
gry i zabawki, instrumenty muzyczne, publikacje muzycz-
ne i audiowizualne, wydawnictwa zwarte, lub ciągłe drogę 
elektroniczną.

(210) 469308 (220) 2017 03 23
(731) STAŚ MICHAŁ INFO-FARM, Bielsko-Biała
(540) Natur Planet

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.14, 26.01.02, 26.01.15, 26.01.18, 
26.01.22, 26.11.01, 26.11.11, 26.11.12

(510), (511) 3 kosmetyki, 5 suplementy diety.

(210) 469319 (220) 2017 03 23
(731) CHMIELNIAK JAKUB LETHE, Bielsko-Biała
(540) Carpatree
(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) 469389 (220) 2017 03 23
(731) LC CORP INVEST XVII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT 20 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław

(540) silesia star
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 16 artykuły biurowe, artykuły papiernicze do pi-
sania, broszury, chorągiewki papierowe, bony, czasopisma 
branżowe, długopisy kolorowe, druki, dzieła sztuki oraz fi-
gurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, futerały 
na mapy, fotografie, kalendarze, koperty do użytku biuro-
wego, koszulki na dokumenty do użytku biurowego, książki, 
mapy, makiety architektoniczne, ulotki, ulotki reklamowe, pla-
ny architektoniczne, plany, 35 doradztwo w zakresie admini-
strowania działalnością gospodarczą, wsparcie w dziedzinie 
zarządzania przedsiębiorstwem, analiza systemów zarządza-
nia działalnością gospodarczą, usługi w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządza-
nia działalnością handlową, reklamowanie usług innych do-
stawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i po-
równanie usług tych dostawców, pokazy towarów i usług 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, także na rzecz 
usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, orga-
nizowanie prezentacji osób w celach biznesowych w związ-
ku z zakupem i sprzedażą produktów, 36 administrowanie 
nieruchomościami, oszacowania majątku nieruchomego 
(nieruchomości), dzierżawa nieruchomości [tylko nierucho-
mości], wycena nieruchomości, wynajem nieruchomości, 
agencje nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, zarzą-
dzanie nieruchomościami, wyceny finansowe nieruchomo-
ści, ocena nieruchomości [wycena], zarządzanie portfelem 
nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, 
usługi w zakresie nieruchomości, doradztwo w zakresie nie-
ruchomości, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, usługi 
konsultacyjne dotyczące nieruchomości, biura pośrednictwa 
handlu nieruchomościami, wycena i zarządzanie nierucho-
mościami, wynajem domów, wynajem mieszkań, wynajem 
budynków, wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem 
pomieszczeń handlowych, wynajem lokali na cele biurowe, 
37 czyszczenie budynków, okna (czyszczenie -), czyszczenie 
fasad budynków, czyszczenie zewnętrznych powierzchni bu-
dynków, 39 wynajem garażowych miejsc parkingowych, wy-
najem garaży i miejsc parkingowych, udostępnianie parkin-
gów i usługi związane z parkowaniem samochodów, usługi 
w zakresie parkowania pojazdów, parkowanie samochodów 
przez obsługę, 41 publikowanie czasopism, publikowanie 
książek, publikowanie dokumentów, publikowanie, publi-
kowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie książek, cza-
sopism, publikowanie przewodników, map turystycznych, 
spisów i wykazów miast on-line i nie do pobrania, do użytku 
przez podróżnych, edukacja (Informacje o -), usługi edukacji 
biznesowej, usługi doradcze w zakresie edukacji, edukacja, 
rozrywka i sport, informacja dotycząca edukacji udzielana 
on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, edu-
kacja on-line z komputerowej bazy danych lub za pomocą 
Internetu czy ekstranetów, 45 usługi informacyjne w zakresie 
bezpieczeństwa, usługi bezpieczeństwa w zakresie ochrony 
osób, usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób.

(210) 469516 (220) 2017 03 27
(731) SKYNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SKYNET WYŻSZY POZIOM KOMUNIKACJI

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 01.01.01
(510), (511) 38 agencje informacyjne, fora (pokoje rozmów) 
dla serwisów społecznościowych, informacja o telekomunika-
cji, komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem sieci 
światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów 
komórkowych, łączność poprzez terminale komputerowe, 
łączność telegraficzna, nadawanie bezprzewodowe, nadawa-
nie telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyj-
nych z globalną siecią komputerową, poczta elektroniczna, 
przesyłanie faksów, przesyłanie on-line kartek z życzeniami, 
przesyłanie telegramów, przesyłanie wiadomości, przydziela-
nie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z tele-
zakupami, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cy-
frowych danych, transmisja programów radiowych, transmisja 
programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja 
video na żądanie, udostępnianie forów internetowych on-line, 
usługi poczty głosowej, usługi przywoławcze (radio, telefon 
lub inne środki łączności elektronicznej), usługi telefoniczne, 
usługi telekonferencyjne, usługi teleksowe, usługi trasowania 
i podłączania usługi do sieci telekomunikacyjnej, usługi w za-
kresie wideokonferencji, usługi związane z elektronicznymi 
tablicami ogłoszeń (usługi telekomunikacyjne), wspomagane 
komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, wynajem 
sprzętu telekomunikacyjnego, wynajmowanie czasu dostępu 
do globalnych sieci komputerowych, wypożyczanie faksów, 
wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypo-
życzanie urządzeń do przesyłania wiadomości, zapewnianie 
dostępu do baz danych, zapewnienie dostępu do global-
nych sieci komputerowych, 39 dystrybucja energii, dystry-
bucja za pomocą rurociągów, dystrybucja za pomocą kabli, 
42 przechowywanie danych elektronicznych, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii.

(210) 469517 (220) 2017 03 27
(731) ARIA FUND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Aria Nowych Technologii Fundusz Inwestycyjny 

Zamknięty Aktywów Niepublicznych
(510), (511) 36 pożyczki (finansowanie), usługi finansowania, 
zarządzanie finansami, zarządzanie funduszami inwestycyj-
nymi, transakcje finansowe, działalność inwestycyjna, usługi 
finansowe, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej, administrowanie funduszami inwestycyjnymi, 
badania rynku, usługi finansowych funduszy inwestycyjnych, 
zarządzenie funduszem inwestycyjnym wzajemnym, usługi 
transferu i transakcji w dziedzinie funduszy inwestycyjnych.

(210) 469524 (220) 2017 03 27
(731) CZWARTKIEWICZ KRZYSZTOF KW GRUPA, 

Niepołomice
(540) Prezent w 10 sekund

(531) 26.04.18, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 39 pakowanie prezentów, pakowanie towarów.
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(210) 469583 (220) 2017 03 27
(731) ŻYNIS JAKUB, Sopot
(540) SOK Z ŻUKA
(510), (511) 32 soki i napoje owocowe i warzywne, soki 
i napoje gazowane, mieszanki soków owocowych i warzyw-
nych, koncentraty soków owocowych i owocowo-warzyw-
nych, soki zagęszczane, syropy owocowe i warzywne, na-
poje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, 35 usługi 
w zakresie sprzedaży soków, napojów, syropów warzywno- 
-owocowych, sałatek i przekąsek, lodów, sorbetów, słodyczy, 
43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produk-
tami i transportem (catering), usługi w zakresie barów szyb-
kiej obsługi, usługi baru szybkiej obsługi, pijalni soków i na-
pojów prowadzone z samochodu lub przyczepy (food truck), 
catering w kafeteriach i barach szybkiej usługi, organizacja 
cateringu na imprezy okolicznościowe.

(210) 469593 (220) 2017 03 28
(731) PAUL ROMAN BERNAT ANRONET AGENCJA 

REKLAMOWA SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) KOSZULKI POLSKA

(531) 24.09.05, 24.09.25, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, po-
moc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, zarządzanie 
w zakresie zamówień w handlu, marketing, tworzenie tek-
stów reklamowych i sponsorowanych, reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowej, reklama, public relations, publiko-
wanie tekstów sponsorowanych, uaktualnianie materiałów 
reklamowych.

(210) 469607 (220) 2017 03 28
(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie
(540) RÓŻE, FIOŁKI I ANIOŁKI
(510), (511) 30 anyż, anyż gwiaździsty, preparaty aromatyczne 
do żywności, aromaty do ciast inne niż olejki eteryczne, aroma-
ty kawowe, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, baozi 
jako nadziewane kluski gotowane na parze, batony zbożowe, 
preparaty usztywniające do bitej śmietany, budyń ryżowy, bu-
łeczki słodkie, bułka tarta, bułki, burrito, chałwa, cheeseburge-
ry, chipsy jako produkty zbożowe, chleb, chleb bezdrożdżowy, 
chow-chow jako przypawa, chutney jako ostry, gęsty sos, ciasto 
jako masa do pieczenia, ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wy-
pieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe, 
curry jako przyprawa, cykoria jako substytut kawy, cynamon jako 
przyprawa, czekolada, czekolada pitna, czosnek mielony jako 
przyprawa, dekoracje cukiernicze do ciast, dodatki glutenowe 
do celów kulinarnych, dodatki smakowe do napojów inne niż 
olejki eteryczne, drożdże, enzymy do ciast, esencje do artyku-
łów żywnościowych inne niż esencje eteryczne i olejki eterycz-
ne, gałka muszkatołowa, gimbap jako koreańskie danie z ryżu, 
glazury do szynki, glukoza do celów kulinarnych, gluten jako 
artykuł spożywczy, gofry, gotowane potrawy na bazie makaro-
nu, goździki jako przyprawa, guma do żucia, herbata, herbata 
mrożona, herbatniki petit-beurre, imbir jako przyprawa, jadalny 
papier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi jako 
pierogi nadziewane, jogurt mrożony jako lody spożywcze, ka-

kao, kanapki, kapary, karmelki jako cukierki, kasza kukurydziana, 
kasza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa nienaturalna, kawa 
niepalona, keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla 
ludzi, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukury-
dza prażona jako popcorn, kurkuma, kuskus jako kasza, kwiaty 
i liście jako substytuty herbaty, lody, lód naturalny lub sztuczny, 
lukier do ciast, lukrecja dla cukiernictwa, majonez, makaron nitki, 
makaron rurki, makaroniki jako wyroby cukiernicze, makarony, 
maltoza, marcepan, marynaty, mąka, mąka gorczycowa, mąka 
jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka pszen-
na, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mieszanki ciasta do oko-
nomiyaki jako japońskich wytrawnych naleśników, mięsne sosy, 
mięso zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych, 
miód, mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy de-
serowe, musztarda, naleśniki, napary inne niż do celów leczni-
czych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mle-
kiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje 
na bazie kawy, nielecznicze napoje na bazie herbaty, ocet, ocet 
piwny, okonomiyaki jako japońskie wytrawne naleśniki, orzechy 
w czekoladzie, owies łuskany, galaretki owocowe jako słodycze, 
pałeczki lukrecjowe jako wyroby cukiernicze, papier jadalny, 
papka ryżowa do celów kulinarnych, papryka jako przyprawy, 
pasta migdałowa, pasta z soi jako przyprawy, pastylki jako wyro-
by cukiernicze, pasztet w cieście jako pâté en croûte, pesto jako 
sos, pielmieni jako pierogi z nadzieniem mięsnym, pieprz, pier-
nik, pierożki ravioli, pizza, placki, płatki kukurydziane, pomadki 
jako cukierki, pralinki, preparaty do zmiękczania mięsa do ce-
lów gospodarstwa domowego, preparaty roślinne zastępujące 
kawę, produkty spożywcze na bazie owsa, produkty wiążące 
do kiełbas, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporzą-
dzania lodów, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, 
przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe jako sosy, 
marynaty, ptifurki jako ciasteczka, puddingi, quiche, ramen jako 
japońskie danie na bazie makaronu, mączka z roślin strączko-
wych, ryż, sago, sajgonki, siemię lniane do celów spożywczych 
dla ludzi, skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne, słód 
do celów spożywczych, soda oczyszczona jako wodorowęglan 
sodu do pieczenia, mąka sojowa, sorbety jako lody, sos sojowy, 
sosy jako przyprawy, sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy 
pomidorowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowania żywno-
ści, sól kuchenna, sól selerowa, spaghetti, suchary, sushi, syrop 
i melasa, szafran jako przyprawa, środki wiążące do lodów spo-
żywczych, tabule jako sałatka z kuskus, tacos jako danie meksy-
kańskie, tapioka, tarty z owocami, tortille, wafle ryżowe, wanilia 
jako aromat, wanilina jako aldehyd, substytut wanilii, wareniki 
jako pierogi z nadzieniem, woda morska do gotowania, wodo-
rowinian potasowy do celów kulinarnych, wyroby cukiernicze, 
wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby 
cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie 
orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji 
ciast, wysoko proteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęsz-
czacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, 
zboża, ziele angielskie, zioła do celów spożywczych, zioła kon-
serwowane jako przyprawy, 35 usługi w zakresie gromadzenia 
na rzecz osób trzecich żywności, artykułów spożywczych, na-
pojów, produktów tytoniowych, artykułów do użytku domowe-
go i osobistego, produktów farmaceutycznych i medycznych, 
kosmetyków i artykułów toaletowych w celu ich dogodnego 
obejrzenia i umożliwienia dokonania zakupu detalicznego i hur-
towego, usługi w zakresie badań rynku i opinii publicznej, usługi 
reklamowe i promocyjne, usługi w zakresie zarządzania i admi-
nistrowania w działalności handlowej i usługi doradcze w tym 
zakresie, 43 bary szybkiej obsługi jako snack-bary, kafeterie jako 
bufety, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produk-
tami i transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi 
barowe, usługi restauracyjne.
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(210) 469609 (220) 2017 03 28
(731) MIELIŃSKI WOJCIECH IKOR P.H.U., Gdańsk
(540) IKOR PURE COLORS
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmety-
ki do makijażu, kosmetyki na noc, preparaty do pielęgnacji 
skóry, kosmetyki brązująco - opalizujące, lakiery do paznok-
ci, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, prepa-
raty do pielęgnacji włosów, 35 usługi sprzedaży hurtowej 
i detalicznej związane z produktami kosmetycznymi i pielę-
gnacyjnymi, usługi sklepów on-line związane z produktami 
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, 41 szkolenia w zakresie 
kosmetyki i urody, usługi edukacyjne dotyczące terapii ko-
smetycznej, 44 usługi kosmetyczne, usługi w zakresie porad 
kosmetycznych, usługi wizażystów.

(210) 469633 (220) 2017 03 29
(731) COSMO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Suchy Las

(540) Moonlight effect
(510), (511) 3 proszki i płyny akrylowe do zdobienia, bu-
dowy i odbudowy paznokci, brokat kosmetyczny, brokaty 
do paznokci, emalia do paznokci, kryształki do zdobienia pa-
znokci, lakier do paznokci do celów kosmetycznych, lakiery 
do paznokci, lakiery do paznokci utwardzane promieniami 
UV, lakiery nawierzchniowe do paznokci, lakiery termicz-
ne do paznokci, materiały na powłoki do paznokci, proszki 
do zdobienia paznokci, pyłki brokatowe do paznokci, pyłki 
do zdobienia paznokci.

(210) 469664 (220) 2017 03 29
(731) SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) GEBRAUT NACH DEM REINHEITSGEBOT VOM 

1516 BRAUTRADITION Grünengold PILSENER 
IMPORTIERTES BIER PREMIUM PILS GUTE 
BIERQUALITÄT

(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.11.15, 05.13.11, 24.01.05, 24.03.01, 
19.08.07, 25.01.01, 25.03.03

(510), (511) 32 piwa.

(210) 469669 (220) 2017 03 29
(731) MAESTATO NITSCHKE KOZAKIEWICZ 

SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra
(540) MAESTATO

(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 20 fotele, fotele wypoczynkowe, 21 szczotki 
do stołów bilardowych, szczotki do usuwania kłaczków, 
szczotki, 24 pokrycia na meble z tkanin, sukna na stoły 
bilardowe, sukno bilardowe, 28 bandy na stoły będące 
częściami stołów bilardowych, bandy na stoły będące 
częściami stołów do snookera, bandy na stoły bilardowe, 
bile ponumerowane do gry w bilard, futerały na kije bi-
lardowe, kije bilardowe, kije bilardowe do gry w pool, kije 
do gier, kije do snookera, końcówki do kijów bilardowych, 
kreda do kijów bilardowych, podpórki pod kije bilardowe, 
podstawki pod kije bilardowe, pokrowce na kije bilardowe, 
siatki na łuz w stole bilardowym, stojaki na kije bilardowe, 
stoły bilardowe, stoły bilardowe uruchamiane monetami 
lub żetonami, stoły do gier, stoły z kozłami, trójkąty bilardo-
we, zaciski na kije bilardowe, 37 konserwacja mebli, napra-
wy tapicerskie, renowacja mebli, 41 kształcenie praktyczne 
w formie pokazów, organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadze-
nie warsztatów szkoleniowych, organizowanie zawodów 
sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowe-
go, wypożyczanie sprzętu sportowego, z wyjątkiem pojaz-
dów, wypożyczanie stołów bilardowych.

(210) 469670 (220) 2017 03 29
(731) MAESTATO NITSCHKE KOZAKIEWICZ 

SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra
(540) M

(531) 24.01.05, 24.01.18, 24.09.07, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 20 fotele, fotele wypoczynkowe, 21 szczot-
ki do stołów bilardowych, szczotki do usuwania kłaczków, 
szczotki, 24 pokrycia na meble z tkanin, sukna na stoły bilar-
dowe, sukno bilardowe, 28 bandy na stoły będące częściami 
stołów bilardowych, bandy na stoły będące częściami stołów 
do snookera, bandy na stoły bilardowe, bile ponumerowane 
do gry w bilard, futerały na kije bilardowe, kije bilardowe, 
kije bilardowe do gry w pool, kije do gier, kije do snookera, 
końcówki do kijów bilardowych, kreda do kijów bilardowych, 
podpórki pod kije bilardowe, podstawki pod kije bilardowe, 
pokrowce na kije bilardowe siatki na łuz w stole bilardo-
wym, stojaki na kije bilardowe, stoły bilardowe, stoły bilar-
dowe uruchamiane monetami lub żetonami, stoły do gier, 
stoły z kozłami, trójkąty bilardowe, zaciski na kije bilardowe, 
37 konserwacja mebli, naprawy tapicerskie, renowacja mebli, 
41 kształcenie praktyczne w formie pokazów, organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, orga-
nizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, orga-
nizowanie zawodów sportowych, udostępnianie obiektów 
i sprzętu sportowego, wypożyczanie sprzętu sportowego, 
z wyjątkiem pojazdów, wypożyczanie stołów bilardowych.
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(210) 469674 (220) 2017 03 29
(731) SMOCZYŃSKA ANNA, Warszawa
(540) MAGIA PÓŁNOCY
(510), (511) 35 internetowy sklep z wyrobami skandy-
nawskimi takimi jak: lampy, wyroby tekstylne do użyt-
ku w gospodarstwie domowym, akcesoria łazienkowe, 
kosze na pranie, dozowniki do mydła i kosmetyków, za-
słony prysznicowe, akcesoria kuchenne, meble, meble 
ogrodowe, bielizna pościelowa, ręczniki, ochraniacze 
do łóżeczek dziecięcych, kubki, filiżanki, szklanki, kie-
liszki, dzbanki, naczynia do picia i do jedzenia, akcesoria 
barowe, wyroby porcelanowe, szklane pojemniki, wazo-
ny, doniczki, świeczniki, dywany, figurki ozdobne wyko-
nane z metali nieszlachetnych, figurki ozdobne wyko-
nane z metali szlachetnych, figurki ozdobne wykonane 
z drewna, sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz ta-
kich jak: lampy, wyroby tekstylne do użytku w gospodar-
stwie domowym, akcesoria łazienkowe, kosze na pranie, 
dozowniki do mydła i kosmetyków, zasłony prysznicowe, 
akcesoria kuchenne, meble, meble ogrodowe, bielizna 
pościelowa, ręczniki, ochraniacze do łóżeczek dziecię-
cych, kubki, filiżanki, szklanki, kieliszki, dzbanki, naczynia 
do picia i do jedzenia, akcesoria barowe, wyroby porce-
lanowe, szklane pojemniki, wazony, doniczki, świeczniki, 
dywany, figurki ozdobne wykonane z metali nieszlachet-
nych, figurki ozdobne wykonane z metali szlachetnych, 
figurki ozdobne wykonane z drewna, obsługa transakcji 
sprzedażowych przez Internet.

(210) 469822 (220) 2017 03 31
(731) MICHORCZYK ARTUR, Marcinkowice
(540) CHEMTEX FACTORY SERVICE CARBOLOY 

KONCENTRAT SYNTETYCZNEGO CHŁODZIWA 
DO SZLIFOWANIA WĘGLIKÓW SPIEKANYCH 
WWW.CHEMTEX.COM.PL

(531) 01.01.04, 27.05.01, 26.11.02, 26.01.06, 25.01.01, 25.03.09, 
26.05.08

(510), (511) 1 płyny do obróbki metali, środki chemiczne 
do zapobiegania korozji, preparaty chemiczne do użytku jako 
inhibitory korozji, 2 preparaty chroniące przed korozją, pre-
paraty do obróbki powierzchni metalowych w celu ochrony 
przed korozją, 4 ciecze chłodząco - smarujące, rozpuszczalne 
ciecze chłodząco - smarujące, 40 obróbka powierzchni me-
talowych poprzez szlifowanie dokładne i polerowanie ścier-
ne, obróbka powierzchni metalowych przy wykorzystaniu 
technik szlifowania dokładnego.

(210) 469824 (220) 2017 03 31
(731) MICHORCZYK ARTUR, Marcinkowice
(540) CHEMTEX FACTORY SERVICE SYNTOSOL 

KONCENTRAT CHŁODZIWA SYNTETYCZNEGO NA 
BAZIE POLIMERÓW I DGA

(531) 01.01.04, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.14, 25.01.01, 25.03.01, 
25.07.20, 26.11.05

(510), (511) 1 płyny do obróbki metali, środki chemiczne 
do zapobiegania korozji, preparaty chemiczne do użytku 
jako inhibitory korozji, 2 preparaty chroniące przed koro-
zją, preparaty do obróbki powierzchni metalowych w celu 
ochrony przed korozją, 4 ciecze chłodząco - smarujące, roz-
puszczalne ciecze chłodząco - smarujące, ciecze do cięcia 
maszynowego, 40 obróbka metali.

(210) 469831 (220) 2017 03 31
(731) MICHORCZYK ARTUR, Marcinkowice
(540) CHEMTEX FACTORY SERVICE Scal Pro 

SILNY PREPARAT ROZPUSZCZAJĄCY KAMIEŃ I OSAD 
www.chemtex.com.pl

(531) 01.01.05, 09.01.10, 25.01.01, 25.07.15, 26.02.07, 26.05.01, 
27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 1 rozpuszczalnikowe środki czyszczące na bazie 
wody do użytku w procesach produkcyjnych, chemiczne 
środki czyszczące do stosowania w procesach przemysło-
wych, odkamieniacze do użytku przemysłowego, odkamie-
niacze, inne niż do użytku domowego, środki chemiczne 
[inne niż do gospodarstwa domowego] w postaci płynu 
do użytku jako odkamieniacze, preparaty odkamieniające 
do celów przemysłowych, chemikalia czyszczące, prepara-
ty chemiczne do użytku przy usuwaniu osadów z metali, 
39 dystrybucja [transport] towarów drogą lądową.
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(210) 469837 (220) 2017 03 31
(731) MICHORCZYK ARTUR, Marcinkowice
(540) Steeler SERIA ROZPUSZCZALNIKOWYCH 

PREPARATÓW MYJĄCO-ODTŁUSZCZAJĄCYCH 
WWW.CHEMTEX.COM.PL 
CHEMTEX FACTORY SERVICE

(531) 01.01.05, 01.01.10, 24.01.03, 24.01.07, 24.01.15, 26.02.07, 
26.11.03, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 1 środki chemiczne.odtłuszczające do stosowa-
nia w przemysłowych procesach produkcyjnych, płyny od-
tłuszczające stosowane w procesach produkcyjnych, środki 
odtłuszczające [nie do celów gospodarstwa domowego], 
chemiczne środki odtłuszczające o stosowania w procesach 
produkcyjnych, chemiczne płyny odtłuszczające do stoso-
wania w procesach produkcyjnych, chemikalia czyszczące, 
3 rozpuszczalniki odtłuszczające inne niż do użytku w proce-
sach produkcyjnych, 7 odtłuszczacze [maszyny].

(210) 469907 (220) 2017 04 03
(731) EKERT MAŁGORZATA EKERT NAILS, Warszawa
(540) EKERT

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki.

(210) 469911 (220) 2017 04 03
(731) MARCEEN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Warszawa

(540) Soligrano PUFFINKI

(531) 05.07.02, 24.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 płatki zbożowe, płatki zbożowe z dodatkiem 
orzechów lub suszonych owoców, przekąski na bazie zbóż, 
batony zbożowe, batony spożywcze na bazie zbóż, chrupki 
zbożowe, draże w czekoladzie, preparaty zbożowe, prepara-
ty zbożowe pokryte cukrem i miodem, preparaty zbożowe 
z otrębami, preparaty zbożowe w czekoladzie, zbożowe ar-
tykuły śniadaniowe, płatki śniadaniowe zawierające błonnik, 
napoje zbożowe, słodycze, ciastka.

(210) 469947 (220) 2017 04 04
(731) Vortex Energy Holding AG, Kassel, DE
(540) Vortex Energy
(510), (511) 9 urządzenia wykorzystujące odnawialne źró-
dła energii, urządzenia fotowoltaiczne, panele fotowoltaicz-
ne, ogniwa fotoelektryczne, inwertery, kolektory słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, zestawy solarne, mo-
duły fotowoltaiczne, aeratory solarne, elektrownie wiatro-
we, systemy gromadzenia energii elektrycznej, akumulato-
ry elektryczne, amperomierze, baterie, baterie słoneczne, 
baterie anodowe, baterie elektryczne, baterie galwaniczne, 
baterie wysokonapięciowe, bezpieczniki, lampy błysko-
we, światła błyskowe, żarówki do lamp błyskowych, cewki 
elektromagnetyczne, druty i kable elektryczne, przewody 
elektryczne, transformatory, złącza elektryczne, gniazdka, 
wtyczki elektryczne, instalacje elektryczne, światłowody, ko-
lektory elektryczne, kondensatory elektryczne, konwertory 
elektryczne, lampy ciemniowe, lampy wzmacniające, liczniki, 
lusterka optyczne, urządzenia do ładowania akumulatorów, 
ogniwa elektryczne, ogniwa galwaniczne, prostowniki, pół-
przewodniki, przekaźniki elektryczne, przetwornice elek-
tryczne, pulpity rozdzielcze elektryczność, szafy rozdzielcze 
elektryczność, tablice rozdzielcze elektryczność, urządzenia 
do automatycznego sterowania oświetleniem, ogrzewa-
niem i klimatyzacją, 11 solarne systemy podgrzewania wody, 
systemy grzewcze, żarówki, żarówki energooszczędne, świe-
tlówki, diody LED, kolektory słoneczne do celów grzewczych, 
panele PV, panele fotowoltaiczne, lampy luminescencyjne, 
lampy zasilane energią słoneczną, lampy elektryczne, latarki, 
latarki kieszonkowe, lampy uliczne fotowoltaiczne, latarnie 
oświetleniowe, urządzenia klimatyzacyjne, instalacje klima-
tyzacyjne, urządzenia do ogrzewania, pompy ciepła, lampy 
solarne, 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia, zarzą-
dzania i organizowania działalności gospodarczej handlowej 
w zakresie branży energetycznej, doradztwo specjalistyczne 
dotyczące branży energetycznej, pozyskiwanie i udostęp-
nianie informacji handlowych w zakresie branży energetycz-
nej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, 
ekspertyzy w działalności gospodarczej handlowej w zakre-
sie branży energetycznej, promocja sprzedaży energii elek-
trycznej, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, 
publikowanie tekstów reklamowych o tematyce dotyczącej 
branży energetycznej, organizowanie targów i wystaw celach 
handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
i materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla 
komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach 
danych, wycena działalności gospodarczej handlowej w za-
kresie branży energetycznej, audyt, pozyskiwania informacji 
o działalności gospodarczej handlowej w zakresie branży 
energetycznej, prognozy ekonomiczne dotyczące branży 
energetycznej, weryfikacja rachunków, wycena działalności 
gospodarczej handlowej w zakresie branży energetycznej, 
badanie opinii publicznej i świadomości konsumentów do-
tyczące energetyki, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, 
w tym także za pośrednictwem Internetu urządzeń do po-
zyskiwania energii elektrycznej, urządzeń wykorzystujących 
odnawialne źródła energii, paneli fotowoltaicznych, elek-
trowni wiatrowych, oraz części zamiennych do urządzeń 
do pozyskiwania energii elektrycznej, urządzeń wykorzystu-
jących odnawialne źródła energii, paneli fotowoltaicznych, 
elektrowni wiatrowych, 37 usługi budowlane dotyczące 
infrastruktury technicznej przemysłowej w zakresie elektro-
techniki, usługi budowlane instalacyjne, usługi budowlane 
w zakresie hydrotechniki, budowa elektrowni wiatrowych 
i słonecznych, usługi montażu paneli fotowoltaicznych, wy-
konywanie instalacji i sieci elektrycznych w budynkach i bu-
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dowlach, wykonywanie instalacji sygnalizacyjnych, roboty 
w zakresie wykonywania linii i sieci elektroenergetycznych, 
elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych-przesyłowych, pra-
ce remontowe, prace konserwacyjne, prace wykończeniowe, 
usługi informacji oraz nadzoru budowlanego, instalowanie 
i naprawa urządzeń elektrycznych, tynkowanie, malowanie, 
uszczelnianie budynków, zabezpieczanie budynków przed 
wilgocią, asfaltowanie, budowa dróg kołowych i szynowych, 
układanie nawierzchni dróg, wynajem sprzętu budowlanego 
i burzącego, wynajem maszyn budowlanych, instalowanie 
i naprawa urządzeń przeciwwłamaniowych, usługi general-
nego wykonawcy i inwestora zastępczego robót budowla-
nych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, usługi 
budowy urządzeń do eliminacji zakłóceń w instalacjach elek-
trycznych, 39 usługi dostarczania, przesyłania i dystrybucja 
energii elektrycznej, zakup i sprzedaż energii elektrycznej, 
dystrybucja paliw płynnych i gazu ziemnego, usługi w zakre-
sie transportu paliw i gazu ziemnego, transport samochodo-
wy paliw i gazu ziemnego, 40 usługi w zakresie wytwarzania 
i przetwarzania energii elektrycznej, pozyskiwanie energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych w szczególności z wia-
tru, wytwarzanie i przetwarzanie pary wodnej, gorącej wody, 
uzdatnianie wody, obróbka odpadów, uszlachetnianie robo-
czych produktów spalania z energetyki: popiołów lotnych 
i żużli paleniskowych, pozyskiwanie surowców wtórnych 
z odpadów przemysłowych, utylizacja i unieszkodliwianie 
odpadów, usługi w zakresie obróbki metali i tworzyw sztucz-
nych, 42 usługi projektowania budowlano-urbanistycznego 
i technologicznego, usługi projektowania budynków, usługi 
projektowania instalacji elektrycznych, sieci elektrycznych, 
badania geologiczne i techniczne dotyczące posadowienia 
i eksploatacji urządzeń elektrowni wiatrowych, badania w za-
kresie ochrony środowiska naturalnego, doradztwo w za-
kresie planowania zużycia energii, doradztwo budowlane 
dotyczące budowy elektrowni wiatrowych, inżynieria tech-
niczna w zakresie elektrowni wiatrowych, opracowywanie 
projektów technicznych, pomiary geodezyjne, projektowa-
nie budynkow i urządzeń elektrowni wiatrowych, architek-
tura krajobrazu, projektowanie terenów zielonych, zieleńców 
i parków, usługi doradztwa budowlanego, badania, opinie, 
ekspertyzy i analizy techniczne w zakresie budownictwa, 
pomiary gruntu, badania, ekspertyzy i pomiary geologicz-
ne, pomiary inwentaryzacyjne budowlane, usługi doradz-
two w zakresie ochrony środowiska, usługi opracowywania 
projektów technicznych związanych z ochroną środowiska, 
usługi w zakresie planowania urbanistycznego.

(210) 469949 (220) 2017 04 04
(731) Vortex Energy Holding AG, Kassel, DE
(540) vortex energy

(531) 26.03.06, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia wykorzystujące odnawialne źró-
dła energii, urządzenia fotowoltaiczne, panele fotowoltaicz-
ne, ogniwa fotoelektryczne, inwertery, kolektory słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, zestawy solarne, mo-
duły fotowoltaiczne, aeratory solarne, elektrownie wiatro-
we, systemy gromadzenia energii elektrycznej, akumulato-
ry elektryczne, amperomierze, baterie, baterie słoneczne, 
baterie anodowe, baterie elektryczne, baterie galwaniczne, 
baterie wysokonapięciowe, bezpieczniki, lampy błysko-
we, światła błyskowe, żarówki do lamp błyskowych, cewki 

elektromagnetyczne, druty i kable elektryczne, przewody 
elektryczne, transformatory, złącza elektryczne, gniazdka, 
wtyczki elektryczne, instalacje elektryczne, światłowody, ko-
lektory elektryczne, kondensatory elektryczne, konwertory 
elektryczne, lampy ciemniowe, lampy wzmacniające, liczniki, 
lusterka optyczne, urządzenia do ładowania akumulatorów, 
ogniwa elektryczne, ogniwa galwaniczne, prostowniki, pół-
przewodniki, przekaźniki elektryczne, przetwornice elek-
tryczne, pulpity rozdzielcze elektryczność, szafy rozdzielcze 
elektryczność, tablice rozdzielcze elektryczność, urządzenia 
do automatycznego sterowania oświetleniem, ogrzewa-
niem i klimatyzacją, 11 solarne systemy podgrzewania wody, 
systemy grzewcze, żarówki, żarówki energooszczędne, świe-
tlówki, diody LED, kolektory słoneczne do celów grzewczych, 
panele PV, panele fotowoltaiczne, lampy luminescencyjne, 
lampy zasilane energią słoneczną, lampy elektryczne, lampy 
solarne, latarki, latarki kieszonkowe, lampy uliczne fotowol-
taiczne, latarnie oświetleniowe, urządzenia klimatyzacyjne, 
instalacje klimatyzacyjne, urządzenia do ogrzewania, pompy 
ciepła, 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia, zarzą-
dzania i organizowania działalności gospodarczej handlowej 
w zakresie branży energetycznej, doradztwo specjalistyczne 
dotyczące branży energetycznej, pozyskiwanie i udostęp-
nianie informacji handlowych w zakresie branży energetycz-
nej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, 
ekspertyzy w działalności gospodarczej handlowej w zakre-
sie branży energetycznej, promocja sprzedaży energii elek-
trycznej, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, 
publikowanie tekstów reklamowych o tematyce dotyczącej 
branży energetycznej, organizowanie targów i wystaw celach 
handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
i materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla 
komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach 
danych, wycena działalności gospodarczej handlowej w za-
kresie branży energetycznej, audyt, pozyskiwania informacji 
o działalności gospodarczej handlowej w zakresie branży 
energetycznej, prognozy ekonomiczne dotyczące branży 
energetycznej, weryfikacja rachunków, wycena działalności 
gospodarczej handlowej w zakresie branży energetycznej, 
badanie opinii publicznej i świadomości konsumentów do-
tyczące energetyki, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, 
w tym także za pośrednictwem Internetu urządzeń do pozy-
skiwania energii elektrycznej, urządzeń wykorzystujących od-
nawialne źródła energii, paneli fotowoltaicznych, elektrowni 
wiatrowych, oraz części zamiennych do urządzeń do pozy-
skiwania energii elektrycznej, urządzeń wykorzystujących od-
nawialne źródła energii, paneli fotowoltaicznych, elektrowni 
wiatrowych, 37 usługi budowlane dotyczące infrastruktury 
technicznej przemysłowej w zakresie elektrotechniki, usługi 
budowlane instalacyjne, usługi budowlane w zakresie hy-
drotechniki, budowa elektrowni wiatrowych i słonecznych, 
usługi montażu paneli fotowoltaicznych, wykonywanie 
instalacji i sieci elektrycznych w budynkach i budowlach, 
wykonywanie instalacji sygnalizacyjnych, roboty w zakresie 
wykonywania linii i sieci elektroenergetycznych, elektro-
trakcyjnych i telekomunikacyjnych - przesyłowych, prace 
remontowe, prace konserwacyjne, prace wykończeniowe, 
usługi informacji oraz nadzoru budowlanego, instalowanie 
i naprawa urządzeń elektrycznych, tynkowanie, malowanie, 
uszczelnianie budynków, zabezpieczanie budynków przed 
wilgocią, asfaltowanie, budowa dróg kołowych i szynowych, 
układanie nawierzchni dróg, wynajem sprzętu budowlanego 
i burzącego, wynajem maszyn budowlanych, instalowanie 
i naprawa urządzeń przeciwwłamaniowych, usługi general-
nego wykonawcy i inwestora zastępczego robót budowla-
nych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, usługi 
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budowy urządzeń do eliminacji zakłóceń w instalacjach elek-
trycznych, 39 usługi dostarczania, przesyłania i dystrybucja 
energii elektrycznej, zakup i sprzedaż energii elektrycznej, 
dystrybucja paliw płynnych i gazu ziemnego, usługi w zakre-
sie transportu paliw i gazu ziemnego, transport samochodo-
wy paliw i gazu ziemnego, 40 usługi w zakresie wytwarzania 
i przetwarzania energii elektrycznej, pozyskiwanie energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych w szczególności z wia-
tru, wytwarzanie i przetwarzanie pary wodnej, gorącej wody, 
uzdatnianie wody, obróbka odpadów, uszlachetnianie robo-
czych produktów spalania z energetyki: popiołów lotnych 
i żużli paleniskowych, pozyskiwanie surowców wtórnych 
z odpadów przemysłowych, utylizacja i unieszkodliwianie 
odpadów, usługi w zakresie obróbki metali i tworzyw sztucz-
nych, 42 usługi projektowania budowlano - urbanistycznego 
i technologicznego, usługi projektowania budynków, usługi 
projektowania instalacji elektrycznych, sieci elektrycznych, 
badania geologiczne i techniczne dotyczące posadowienia 
i eksploatacji urządzeń elektrowni wiatrowych, badania w za-
kresie ochrony środowiska naturalnego, doradztwo w za-
kresie planowania zużycia energii, doradztwo budowlane 
dotyczące budowy elektrowni wiatrowych, inżynieria tech-
niczna w zakresie elektrowni wiatrowych, opracowywanie 
projektów technicznych, pomiary geodezyjne, projektowa-
nie budynków i urządzeń elektrowni wiatrowych, architek-
tura krajobrazu, projektowanie terenów zielonych, zieleńców 
i parków, usługi doradztwa budowlanego, badania, opinie, 
ekspertyzy i analizy techniczne w zakresie budownictwa, 
pomiary gruntu, badania, ekspertyzy i pomiary geologicz-
ne, pomiary inwentaryzacyjne budowlane, usługi doradz-
two w zakresie ochrony środowiska, usługi opracowywania 
projektów technicznych związanych z ochroną środowiska, 
usługi w zakresie planowania urbanistycznego.

(210) 470031 (220) 2017 04 05
(731) WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA, Wieluń
(540) V

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.13, 26.03.01, 26.05.01
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, maszyny ogrodnicze, maszy-
ny do robót leśnych, maszyny do robót ziemnych, maszyny 
budowlane, maszyny wydobywcze, maszyny dla górnictwa, 
maszyny przeładunkowe, maszyny transportowe, maszyny 
do tłoczenia, maszyny do recyklingu, maszyny do rozdrab-
niania odpadów, pompy, kompresory jako części maszyn i sil-
ników, urządzenia do przenoszenia i transportu, generatory 
elektryczności, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwór-
stwa, silniki do maszyn, mechanizmy napędowe, maszyny 
do cięcia plazmowego, palniki do cięcia laserowego, tokarki, 
frezarki, krawędziarki [maszyny], maszyny do cięcia, szlifierki, 
walce drogowe, zamiatarki drogowe, maszyny do szczotko-
wania [zamiatanie], maszyny do znakowania dróg, maszyny 
do budowy dróg, maszyny do wykładania asfaltu, maszy-
ny do mieszania asfaltu, maszyny do naprawy pęknięć na-
wierzchni drogowych, dźwigniki [maszyny], dźwigi, koparki, 
ładowarki [maszyny], podajniki, przenośniki taśmowe, pługi, 
siewniki, kombajny zbożowe, żniwiarki, opielacze rolnicze 
mechaniczne [maszyny], obrabiarki, centra obróbkowe, ro-

boty [maszyny], 12 pojazdy, pojazdy samozaładowcze, po-
jazdy samowyładowcze, pojazdy napędzane elektrycznie, 
pojazdy przystosowane do przewożenia specjalistycznych 
ładunków w tym mebli, żywności, łodzi, pojazdów, pojaz-
dy-chłodnie, samochody, ciężarówki, samochody osobowe, 
ciągniki, naczepy, naczepy do pojazdów przystosowane 
do przewożenia specjalistycznych ładunków w tym mebli, 
żywności, łodzi, pojazdów, przyczepy, przyczepy do pojaz-
dów przystosowane do przewożenia specjalistycznych ła-
dunków w tym mebli, żywności, łodzi, pojazdów, nadwozia 
pojazdów, nadwozia specjalistyczne pojazdów, zaczepy, haki 
do przyczep do pojazdów, mobilne wózki widłowe, silniki 
do pojazdów lądowych, 39 transport, transport samocho-
dami ciężarowymi, transport drogowy, transport kolejowy, 
transport wodny, pakowanie towarów, składowanie towa-
rów i materiałów nadających się do recyklingu, składowanie 
towarów przed i po transporcie, usługi pośrednictwa trans-
portowego, 40 obróbka i przetwarzanie materiałów z meta-
lu, tworzyw sztucznych i drewna, obróbka [przetwarzanie] 
odpadów, sortowanie odpadów i materiałów nadających się 
do recyklingu, usługi recyklingowe.

(210) 470053 (220) 2017 04 05
(731) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK 

FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) FLOSLEK ESSENZA REDUKTOR WIEKU
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regenera-
cyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, 
kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, 
biokosmetyki, kremy, emulsje, spraje, żele, balsamy, toniki, 
lotiony, mleczka, kosmetyki kolorowe, olejki kosmetyczne, 
kosmetyki do makijażu, kosmetyki upiększające, środki per-
fumeryjne, środki toaletowe, mydła, olejki eteryczne, środki 
do pielęgnacji włosów, szampony do włosów, środki do pie-
lęgnacji skóry głowy, odżywki do włosów, kosmetyki ujędr-
niające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu, 
kosmetyki wyszczuplające, kosmetyki przeciwko niedosko-
nałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki 
do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, 
farby do włosów, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, 
balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczni-
czych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów farmaceu-
tycznych, kosmetyki lecznicze, lecznicze dermokosmetyki 
do pielęgnacji włosów, lecznicze dermokosmetyki do pie-
lęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki, nutrikosmetyki, środki 
sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, pre-
paraty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne.

(210) 470054 (220) 2017 04 05
(731) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK 

FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) FLOSLEK NACZYNKA PRO
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regenera-
cyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, 
kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, 
biokosmetyki, kremy, emulsje, spraje, żele, balsamy, toniki, 
lotiony, mleczka, kosmetyki kolorowe, olejki kosmetyczne, 
kosmetyki do makijażu, kosmetyki upiększające, środki per-
fumeryjne, środki toaletowe, mydła, olejki eteryczne, środki 
do pielęgnacji włosów, szampony do włosów, środki do pie-
lęgnacji skóry głowy, odżywki do włosów, kosmetyki ujędr-
niające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu, 
kosmetyki wyszczuplające, kosmetyki przeciwko niedosko-
nałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki 
do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, 
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farby do włosów, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, 
balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczni-
czych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów farmaceu-
tycznych, kosmetyki lecznicze, lecznicze dermokosmetyki 
do pielęgnacji włosów, lecznicze dermokosmetyki do pie-
lęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki, nutrikosmetyki, środki 
sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, pre-
paraty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne.

(210) 470070 (220) 2017 04 06
(731) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała
(540) MALINEX
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy, 
kosmetyki do pielęgnacji skóry, emulsje, balsamy, mydła, 
lotiony, mleczka kosmetyczne, kosmetyki pielęgnacyjne, 
kosmetyki lecznicze, kosmetyki zdrowotne, kosmetyki der-
matologiczne, drewno zapachowe, olejki eteryczne z drze-
wa cedrowego, kadzidełka, esencje eteryczne, perfumy, 
szampony, produkty toaletowe, olejki eteryczne, 5 produkty 
farmaceutyczne, wyroby i substancje farmaceutyczne, leki, 
zioła lecznicze, substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, suplementy diety, oleje lecznicze, tabletki musujące 
wzbogacone w witaminy i minerały do celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne, preparaty multiwitaminowo - 
multiminerałowe, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze 
i dietetyczne, borowina lecznicza, herbata lecznicza, kąpiele 
lecznicze, korzenie lekarskie, oleje lecznicze, leki dla ludzi, leki 
weterynaryjne, maści do celów farmaceutycznych, preparaty 
z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, wody lecznicze, sole 
lecznicze, mleczko pszczele do celów medycznych, nalew-
ki do celów leczniczych, napary do celów leczniczych, sole 
do kąpieli mineralnych, suplementy mineralne do żywności, 
tran, herbata z ziół do celów medycznych, żywność diete-
tyczna do celów leczniczych, środki odkażające, materiały 
opatrunkowe, materiały do celów medycznych, materiały 
i środki sanitarne i higieniczne.

(210) 470130 (220) 2017 04 07
(731) PGD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) SLAVICA
(510), (511) 3 kosmetyki, produkty do pielęgnacji twarzy 
i ciała, kremy, balsamy, toniki, szampony do włosów, 35 sprze-
daż: kosmetyków, produktów do pielęgnacji twarzy i ciała, 
kremów, balsamów, toników, szamponów do włosów.

(210) 470175 (220) 2017 04 07
(731) SYMPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) erduro

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy 
diety, probiotyki, prebiotyki, preparaty witaminowe, żyw-
ność dla niemowląt i dla osób chorych, środki sanitarne 
do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe, opa-
trunki gipsowe, środki odkażające, 10 aparatura i instrumen-
ty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryj-
ne, protezy kończyn, oczu i zębów, materiały do zszywania 
stosowane w chirurgii, urządzenia elektromedyczne i elek-
troterapeutyczne, urządzenia napromieniowujące do celów 

medycznych I terapeutycznych, przyrządy elektroterapeu-
tyczne do kuracji odchudzających, urządzenia i artykuły 
ortopedyczne i optyczne, glukometry, nakłuwacze i paski 
do glukometrów, inhalatory, wyroby medyczne i artykuły 
zaopatrzenia medycznego, w szczególności: testy ciążowe, 
testy do samobadania pod kątem stanu zdrowia i/lub dole-
gliwości zdrowotnych, przyrządy i urządzenia do przepro-
wadzania testów diagnostycznych do celów medycznych, 
weterynaryjnych i stomatologicznych, płytki do testów 
diagnostycznych do użytku w badaniach medycznych, we-
terynaryjnych i stomatologicznych, prześcieradła sterylne 
do użytku chirurgicznego, odzież sterylna do użytku chirur-
gicznego, rękawice do masażu, rękawice do badań medycz-
nych, rękawice do celów medycznych, weterynaryjnych, sto-
matologicznych i chirurgicznych, w tym rękawice ochronne, 
lateksowe i gumowe, jednorazowego lub wielorazowego 
użytku, prezerwatywy, protezy naczyniowe, implanty części 
ciała i organów, zastawki, w tym zastawki serca, cewniki, po-
jemniki, próbówki i rurki kapilarne na krew, kołnierze ortope-
dyczne, kołnierze ochronne do celów weterynaryjnych, koł-
nierze przylepne do worków stosowanych przy sztucznych 
przetokach, respiratory, urządzenia rentgenowskie do celów 
medycznych, weterynaryjnych i stomatologicznych, bło-
ny rentgenowskie, wózki inwalidzkie, wózki pielęgniarskie 
do przewozu leków i opatrunków.

(210) 470193 (220) 2017 04 07
(731) BUDARCZYK MARCIN, BUDARCZYK MICHAŁ M&M 

GASTRO SPÓŁKA CYWILNA, Katowice
(540) FORGAST

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 krajalnice do chleba, młynki do kawy inne niż 
o napędzie elektrycznym, urządzenia kuchenne elektryczne, 
maszynki do siekania mięsa, noże elektryczne, obieraczki, 
rozdrabniarki odpadków, otwieracze do puszek elektryczne, 
maszyny do pakowania, pakowarki, młynki do pieprzu inne 
niże ręczne, otwieracze do puszek, elektryczne, roboty ku-
chenne elektryczne, szatkownice do warzyw, wilki do mięsa, 
zmywarki naczyń, 8 chochle do wina, dziadki do orzechów, 
krajarki do jaj, nieelektryczne, ręczne krajarki do jarzyn, kra-
jarki do sera, nieelektryczne, łyżki, noże, noże do maszynek 
do mięsa -narzędzia, noże do otwierania konserw nieelek-
tryczne, noże do otwierania ostryg, noże do pizzy, nieelek-
tryczne, noże do warzyw ręczne, otwieracze do puszek nie-
elektryczne, rozdrabniacze do jarzyn, sztućce stołowe - noże, 
widelce i łyżki, szczypce do cukru, tasaki do siekania mięsa 
ręczne, tłuczki do tłuczenia, tasaki do warzyw, widelce, 11 ko-
mory chłodnicze, pojemniki chłodnicze, szafy chłodnicze, 
ekspresy do kawy elektryczne, filtry do kawy elektryczne, filtry 
do wody pitnej, fontanny, formy do wypiekania ciasta, elek-
tryczne, formy do wypiekania wafli, elektryczne, frytkownice 
elektryczne, palniki gazowe, gofrownice elektryczne, urzą-
dzenia i instalacje do gotowania, grill elektryczny jako wypo-
sażenie kuchenne, grille, elektryczne ekspresy do kawy, elek-
tryczne filtry do kawy, komory chłodnicze, kuchenki, kuchenki 
mikrofalowe, sprzęt kuchenny elektryczny, lady chłodnicze, 
lodówki, aparatura i urządzenia do wytwarzania lodu, mikro-
falowe piece do celów przemysłowych, opiekacze do chleba, 
palniki kuchenek, piece jako urządzenia grzewcze, piekarniki, 
wyposażenie piekarników, piekarniki, inne niż do użytku la-
boratoryjnego, piece piekarskie, pojemniki chłodnicze, po-
jemniki na lód, rożen, kamienie wulkaniczne przeznaczone 



29 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT26/2017

do pieczenia na ruszcie rożna, pręty do rożna, wyposażenie 
kuchenne rożna, ruszty piecowe, sprzęt kuchenny elektrycz-
ny, szafy chłodnicze, tostery, urządzenia do pieczenia chleba, 
wyposażenie piekarników, zamrażarki, zlewozmywaki, urzą-
dzenia i instalacje do zmiękczania wody, 21 cedzaki, cedzaki 
jako przybory gospodarstwa domowego, deski do krojenia 
chleba, kosze na chleb, łopatki do ciasta, formy do ciasta, cu-
kiernice, przykrycia na czajniczek, czajniczki do herbaty, czaj-
niki nieelektryczne, prasy do czosnku jako sprzęt kuchenny, 
przykrywki na dania i potrawy, deski do krojenia w kuchni, 
durszlaki, durszlaki jako przybory gospodarstwa domowego, 
dzbanki, dzbanki do kawy, nieelektryczne, dzbanki do parze-
nia kawy nieelektryczne, filiżanki, filtry do kawy nieelektrycz-
ne, foremki do lodu, foremki do wycinania ciasteczek, formy, 
foremki jako przybory kuchenne, formy, foremki do ciast 
jako przybory kuchenne, garnki, pokrywki do garnków, 
zamknięcia pokrywek do garnków, garnki do gotowania 
na parze, nieelektryczne, garnki kuchenne, garnki kuchenne 
-komplety, garnki utrzymujące ciepło nieelektryczne, gril-
le kuchenne, sitka do herbaty, zaparzaczki do herbaty, im-
bryki nieelektryczne, karafki, kieliszki, kieliszki do jaj, klosze 
do przykrywania masła, klosze do przykrywania sera, korko-
ciągi, kosze na odpadki, kółka na serwetki, deski do krojenia 
w kuchni, kruszarki do użytku kuchennego nieelektryczne, 
kubki, przybory kuchenne, pojemniki kuchenne, kufle, kufle 
do piwa, pojemniki do lodu, wiaderka do kostek lodu, łopatki 
jako sprzęt kuchenny, łopatki jako sztućce, łopatki do ciast, 
łyżki do mieszania jako przybory kuchenne, łyżki do polewa-
nia pieczeni jako utensylia kuchenne, łyżki wazowe, urządze-
nia do wytwarzania makaronów ręczne, maselniczki, klosze 
do przykrywania masła, mieszadełka do koktajli, mieszalniki 
nieelektryczne do celów domowych -blendery, mieszarki 
ręczne do sporządzania koktajli, miksery domowe nieelek-
tryczne, miseczki, miski, miski ze szkła, naczynia ceramiczne, 
naczynia do mieszania koktajli -shakery, naczynia do picia, 
naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, 
naczynia stołowe, termosy do napojów, nóż piekarniczy, 
kosze na odpadki, okładki, uchwyty na karty menu, szufelki 
do zbierania ze stołu okruchów, pucharki na owoce, patelnie, 
patery, pędzle do smarowania wypieków, młynki do pieprzu 
ręczne, pieprzniczki, półmiski do jarzyn, przybory kuchenne 
nieelektryczne, zestawy do przypraw, pucharki na owoce, 
rondelki, tygielki, rondle, ruszty kuchenne, salaterki, serwet-
niki, serwisy -zastawy stołowe, serwisy do herbaty, serwisy 
do kawy, sita jako przybory gospodarstwa domowego, sitka 
do herbaty, patelnie do smażenia, solniczki, spodeczki, stoja-
ki stołowe na gorące potrawy, stoliki -tace, szklanki do napo-
jów, tace obrotowe, talerze, tarki -sprzęt kuchenny, pojem-
niki termoizolacyjne na żywność, termosy, łyżki kuchenne 
do polewania tłuszczem, ubijaczki nieelektryczne do użytku 
domowego, wałki do ciasta domowe, wazy do zup, wiader-
ka do kostek lodu, wyciskacze do owoców nieelektryczne 
do celów domowych, zastawa stołowa inna niż noże, widel-
ce i łyżki, zbiorniki termoizolacyjne, dziadki do orzechów.

(210) 470199 (220) 2017 04 08
(731) DYLEWSKI ADRIAN DAAJ PROJEKT, Olsztyn
(540) Mleczko dla dorosłych
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, piwo, 33 wina, likiery, 
wódki, rum, koniaki inne napoje alkoholowe z wyłączeniem 
piwa.

(210) 470227 (220) 2017 04 10
(731) TRZNADEL ANDRZEJ JAN, Wrocław; 

CEGIELSKI MAREK ANDRZEJ, Wrocław

(540) pantocrinum

(531) 05.11.99, 24.09.07, 26.11.01, 29.01.02, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki 
upiększające, mydła, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy, 
inne niż do celów medycznych, chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, kosmetyki do brwi, kosmetyki do pielęgnacji 
skóry, kosmetyki do rzęs, lakiery do paznokci, maski kosmetycz-
ne, odżywki do włosów, olejki do celów kosmetycznych, płyny 
do pielęgnacji włosów, pomadki do ust, pomady do celów 
kosmetycznych, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty 
kolagenowe do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, 
żele do masażu, inne niż do celów medycznych, kosmetyki dla 
zwierząt, 5 suplementy diety, odżywcze suplementy diety, pre-
paraty kosmetyczne o właściwościach leczniczych, preparaty 
dermatologiczne, kremy do użytku dermatologicznego, żele 
do użytku dermatologicznego, balsamy do celów farmaceu-
tycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, 
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, 
albuminowe artykuły żywnościowe do celów medycznych, 
aminokwasy do celów medycznych, balsamiczne preparaty 
do celów medycznych, balsamy do użytku medycznego, białko-
we suplementy diety, biologiczne preparaty do celów medycz-
nych, herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
immunostymulanty, komórki macierzyste do celów medycz-
nych, lecznicze płyny do włosów, lecznicze preparaty toaleto-
we, mineralne suplementy diety, mydła antybakteryjne, mydła 
dezynfekujące, mydła lecznicze, nalewki do celów medycznych, 
napoje stosowane w lecznictwie, olejki lecznicze, preparaty 
do leczenia trądziku, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty 
lecznicze na porost włosów, preparaty medyczne do odchu-
dzania, preparaty witaminowe, suplementy diety zawierające 
alginiany, suplementy diety zawierające białko, suplementy 
diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glu-
kozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety 
zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko 
pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy 
diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające siemię 
lniane, szampony lecznicze, środki do leczenia oparzeń, środki 
uspakajające, tabletki wspomagające odchudzanie, preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, aminokwasy 
do celów weterynaryjnych, białkowe suplementy dla zwierząt, 
biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, komórki ma-
cierzyste do celów weterynaryjnych, preparaty weterynaryjne, 
pasza lecznicza dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 470266 (220) 2017 04 10
(731) CZERNIEJEWSKI JÓZEF NATALIA GOLD, Piaseczno
(540) NATALIA GOLD JÓZEF CZERNIEJEWSKI SINCE 1979
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(531) 26.01.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 14 agaty, amulety [biżuteria], biżuteria, biżute-
ria komórkowa, biżuteria ze szła sztrasowego stanowiącego 
imitację drogich kamieni, bransoletki [biżuteria], bransoletki 
do zegarków, breloczki [biżuteria], breloczki do kluczy ozdob-
ne, broszki [biżuteria], diamenty, drut z metali szlachetnych 
[biżuteria], dzieła sztuki z metali szlachetnych, emblematy 
z metali szlachetnych, etui na zegarki, figurki [statuetki] z me-
tali szlachetnych, futerały do stosowania w zegarmistrzostwie, 
ozdoby z gagatu, iryd, kamienie półszlachetne, kamienie 
szlachetne, kasetki [szkatułki] na biżuterie, kolczyki, koperty 
do zegarków, koraliki do robienia biżuterii, spinki do krawa-
tów, szpilki do krawatów, spinki do mankietów, łańcuszki 
do zegarków, medale, medaliony [biżuteria], naszyjniki [biżu-
teria], nici ze srebra, nici ze złota, obrączki [biżuteria], ozdoby 
do obuwia z metali szlachetnych, oliwin [kamień szlachetny], 
szpilki ozdobne, biżuteria ozdobna, ozdoby do kapeluszy 
z metali szlachetnych, ozdoby z bursztynu, ozdoby z gagatu, 
pallad, perły [biżuteria], perły z ambroidu, platyna [metal], po-
piersia, posągi i posążki z metali szlachetnych, pudełka z me-
tali szlachetnych, sztabki metali szlachetnych, zegarki, złoto 
nieprzetworzone lub kute, 35 prowadzenie usług w zakresie: 
agencji importowo-eksportowej, agencji reklamowej, deko-
racji wystaw sklepowych, oferowanie i prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, handlo-
wych informacji i porad udzielanych konsumentom, pokazy 
towarów, rozpowszechnianie materiałów reklamowych jak 
ulotki, prospekty, druki, próbki, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, radia i telewizji, rynkowe badania, orga-
nizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub rekla-
mowych, wyceny handlowe, 36 prowadzenie usług w zakre-
sie: wyceny biżuterii, depozytów kosztowności, depozytów 
przedmiotów wartościowych, lokaty kapitału, wycena dziel 
sztuki, wycena antyków, wycena biżuterii, 40 prowadzenie 
usług w zakresie: grawerowania, platerowanie metali, posre-
brzanie, pozłacanie, złocenie, 42 prowadzenie usług w zakre-
sie: badań technicznych, stwierdzanie autentyczności dzieł 
sztuki, usługi projektantów mody, projektowanie opakowań, 
testowanie materiałów, wzornictwo przemysłowe.

(210) 470284 (220) 2017 04 10
(731) P.P.H.U I T. MARTER GÓRECCY SPÓŁKA JAWNA, Sierpc
(540) Herbal₂O

(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 32 esencje do produkcji napojów, preparaty do 
produkcji napojów, wody mineralne, wody źródlane, syropy 
do napojów, pastylki do napojów gazowanych, soki, wody 
stołowe, wody smakowe; proszek do wytwarzania napo-
jów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje serwatkowe, 
proteinowe, piwo, piwo słodowe, napoje, napoje bezalko-
holowe, napoje owocowe, soki owocowe, nektary, aperitify 
bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, soki warzywne, 
wody butelkowane, lemoniady; wody mineralne gazowane 
i niegazowane, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne 
w proszku; napoje wzbogacone witaminami i minerałami, 
węglowodanowe.

(210) 470296 (220) 2017 04 10
(731) CZARNY DESZCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) CZARNY DESZCZ PADA OD 2014

(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 30 kawa, napoje na bazie kawy, kawa nienatu-
ralna, kawa niepalona, 35 reklama, 43 kawiarnie, cukiernie, 
restauracje.

(210) 470305 (220) 2017 04 10
(731) SFINKS SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno
(540) Chłopska Pierogarnia

(531) 03.07.03, 27.05.01, 29.01.13
(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 warzywne, 
sałatki z roślin strączkowych, sałatki podawane na przystaw-
kę, sałatki na bazie ziemniaków, warzywa mrożone, warzywa 
przetworzone, warzywa preparowane, warzywa konserwo-
wane, konserwowane warzywa, warzywa marynowane, wa-
rzywa liofilizowane, warzywa w słoikach, caponata [duszone 
warzywa], warzywa konserwowane [w oleju], warzywa w pla-
sterkach, konserwowe, pasty warzywne, warzywne pasty 
do smarowania, proszki warzywne, chipsy warzywne, bur-
gery warzywne, mieszanki warzywne, galaretki, dżemy, kom-
poty, pasty owocowe i warzywne, gotowe dania warzywne, 
ekstrakty warzywne do gotowania, ekstrakty warzywne 
do gotowania [soki], zupy, zupy błyskawiczne, zupy bisque, 
zupy w puszkach, błyskawiczne zupy miso, zupy w proszku, 
zupy (składniki do sporządzania -), pasztet z wątróbki, pasz-
tet z gęsich wątróbek, pasztet warzywny, pasty spożywcze 
wytworzone z mięsa, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), 
pasty z wątróbki, opiekane kotleciki z pasty rybnej w kształ-
cie rurek [chikuwa], gotowane na parze lub opiekane kotle-
ciki z pasty rybnej [kamaboko], pasty rybne, pasty z owoców 
morza, pasty z ryb wędzonych, pasty mleczne do smarowa-
nia, pasty do smarowania na bazie mleka z niską zawartością 
tłuszczu, pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasty z trufli, 
pasty do smarowania składające się z orzechów laskowych, 
pasty przyrządzone z orzechów, pasty na bazie orzechów, 
pasty do smarowania na bazie warzyw, pasty na bazie czosn-
ku do smarowania, tapenady (pasty z oliwek, kaparów i oli-
wy), 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 gotowane ryby, ryby w pusz-
kach, ryby w oliwie z oliwek, produkty z przetworzonej ryby 
do spożycia dla ludzi, owoce morza [nieżywe], konserwowe 
owoce morza, przetworzone owoce morza, przystawki mro-
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żone składające się głównie z owoców morza, gotowe posiłki 
składające się głównie z owoców morza, zapakowane zesta-
wy obiadowe składające się głównie z owoców morza, przy-
stawki 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 ka-
pusty, marchwi i majonezu (coleslaw), owoce morza konser-
wowane, suszone owoce morza, produkty 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 warzywne [sosy], papki warzyw-
ne (sosy – żywność), zagęszczacze warzywne, koncentraty 
warzywne stosowane jako przyprawy, 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 majonezu, pasty czekoladowe [do 
smarowania], pasty na bazie czekolady, pastylki cukiernicze 
do pieczenia, pasty czekoladowe do smarowania zawiera-
jące orzechy, pasty z czekolady i orzechów do smarowania 
kanapek, batoniki ze słodkiej pasty z fasoli w postaci gala-
retki [yohkan], pasty czekoladowe, pastylki nielecznicze, pa-
stylki [wyroby cukiernicze], pastylki [niemedyczne wyroby 
cukiernicze], piankowe pastylki na bazie cukru, 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, gotowy lunch 
w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, 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, cia-
sto 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 biszkop-
ty, lukrowane ciasto, ciasto migdałowe, kruche ciasto, ciasto 
francuskie, ciasto śliwkowe, ciasto kruche, ciasto śniadanio-
we, ciasto o przedłużonej trwałości, ciasto na słodkie wypie-
ki, nieupieczone ciasto bez nadzienia, cienkie ciasto bazowe 
do tart, ciasto do pieczenia ciastek, ciasto do pieczenia, goto-
wania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, 
mąka na ciasto, przekąski składające się z produktów zbożo-
wych, przekąski zbożowe o smaku sera, krakersy z prepara-
tów zbożowych, chipsy zbożowe, chrupki zbożowe, bato-
ny zbożowe i energetyczne, gotowe produkty spożywcze 
w postaci sosów, spaghetti w sosie pomidorowym w puszce, 
sosy, przyprawy, mieszanki przypraw, lody, krem budyniowy 
w proszku, budyń ryżowy, budynie deserowe, nadzienie 
na bazie kremu budyniowego do tortów i ciast, majonez 
z piklami, pasy do smarowania na bazie majonezu i keczupu, 
majonez, wyroby cukiernicze, 43 oferowanie żywności i na-
pojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i na-
pojów dla gości, organizowanie i udostępnianie zakwatero-
wania tymczasowego, organizowanie posiłków w hotelach, 
organizowanie bankietów, organizacja przyjęć weselnych 
[żywność i napoje], restauracje z grillem, restauracje serwują-
ce delikatesy, restauracje samoobsługowe, restauracje oferu-
jące dania na wynos, restauracje dla turystów, puby, przygo-
towywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, 
serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność 
i napoje w obiektach wystawienniczych, świadczenie usług 
kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach 
na zjazdy, usługi cateringu zewnętrznego, usługi kateringo-
we 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, wypo-
życzanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej, wypo-
życzanie przyborów kuchennych, wypożyczanie szklanych 
naczyń, wypożyczanie sztućców, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem (catering), hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowa-
nie wakacyjne i turystyczne, oferowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów 
w bistrach.

(210) 470309 (220) 2017 04 10
(731) MIĄSKIEWICZ BOGDAN PROFI PARKIET II, Warszawa
(540) CM PROFILE

(531) 26.11.06, 26.05.01, 27.05.01
(510), (511) 19 listwy niemetalowe, boazerie.

(210) 470329 (220) 2017 04 11
(731) AMTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec
(540) INSENTI
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze (zapachowe), 
środki zapachowe, preparaty zapachowe, odświeżacze 
powietrza.

(210) 470330 (220) 2017 04 11
(731) AMTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec
(540) Insenti

(531) 01.15.09, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze (zapachowe), 
środki zapachowe, preparaty zapachowe, odświeżacze 
powietrza.

(210) 470355 (220) 2017 04 11
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) FLIS Happy START Cocoa
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(531) 29.01.15, 27.05.01, 24.09.02, 05.07.01, 25.03.01, 21.01.11
(510), (511) 30 słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle, 
rurki waflowe, ciastka.

(210) 470356 (220) 2017 04 11
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) FLIS Happy START Cheese

(531) 29.01.15, 27.05.01, 24.09.02, 25.03.01, 21.01.11, 08.03.08
(510), (511) 30 słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle, 
rurki waflowe, ciastka.

(210) 470357 (220) 2017 04 11
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) FLIS Happy START Nuts

(531) 27.05.01, 29.01.15, 21.01.11, 25.03.01, 24.09.01, 05.07.06
(510), (511) 30 słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle, 
rurki waflowe, ciastka.

(210) 470358 (220) 2017 04 11
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) FLIS Happy START Vanilla

(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.05.21, 21.01.11, 24.09.02, 25.03.01
(510), (511) 30 słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle, 
rurki waflowe, ciastka.

(210) 470359 (220) 2017 04 11
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) FLIS Happy START Strawberry & yoghurt

(531) 05.07.08, 21.01.11, 24.09.01, 25.03.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle, 
rurki waflowe, ciastka.

(210) 470368 (220) 2017 04 11
(731) DE-TAY SPÓŁKA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO 

I HANDLU WEWNĘTRZNEGO I ZAGRANICZNEGO 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Jabłonowo

(540) COOLMAN
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 470380 (220) 2017 04 12
(731) URBAN TOMASZ SCORPION EYEWEAR, Ząbki
(540) scorpioneyewear
(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, fu-
terały na urządzenia optyczne, soczewki optyczne, soczewki 
antyrefleksyjne, 35 sprzedaż artykułów medycznych o prze-
znaczeniu okulistycznym szkieł i oprawek do okularów, so-
czewek kontaktowych, płynów do soczewek kontaktowych 
oraz sprzętu do diagnozy medycznej w okulistyce dla gabi-
netów okulistycznych i zakładów optycznych, poprzez zgru-
powanie na rzecz osób trzecich tych towarów pozwalające 
nabywcy wygodnie oglądać i kupować w hurtowni i w skle-
pie także za pośrednictwem sieci teleinformatycznej, Interne-
tu, 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, bi-
żuterii, sprzętu optycznego, usługi informacji handlowej do-
tyczącej odzieży, obuwia, nakryć głowy, galanterii skórzanej, 
dodatków do odzieży, biżuterii, sprzętu optycznego, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tek-
stów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materia-
łów reklamowych, badania rynku, badanie opinii publicznej, 
usługi w zakresie marketingu i prezentacji, pokazy towarów 
i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych, 
promocja sprzedaży, publikowanie tekstów reklamowych, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzo-
wanie danych dla komputerowych baz danych, sortowanie 
danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie plika-
mi, 41 usługi w zakresie prowadzenia działalności szkolenio-
wej i edukacyjnej o tematyce handlowej i medycznej, okuli-
stycznej, organizowanie i prowadzenie zjazdów, konferencji, 
kongresów i sympozjów o tematyce handlowej i medycznej, 
okulistycznej, usługi publikowania elektronicznego on-line 
książek i periodyków o tematyce handlowej i medycznej, 
okulistycznej, usługi publikowania książek, publikowanie tek-
stów (innych niż teksty reklamowe) o tematyce handlowej 
i medycznej, okulistycznej.

(210) 470390 (220) 2017 04 12
(731) URBAN TOMASZ SCORPION EYEWEAR, Ząbki
(540) Tonny
(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, 
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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, 41 usługi w zakresie prowadzenia 
działalności szkoleniowej i edukacyjnej o tematyce handlo-
wej i medycznej, okulistycznej, organizowanie i prowadzenie 
zjazdów, konferencji, kongresów i sympozjów o tematyce 
handlowej i medycznej, okulistycznej, usługi publikowania 
elektronicznego on-line książek i periodyków o tematyce 
handlowej i medycznej, okulistycznej, usługi publikowania 
książek, publikowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe) 
o tematyce handlowej i medycznej, okulistycznej.

(210) 470392 (220) 2017 04 12
(731) URBAN TOMASZ SCORPION EYEWEAR, Ząbki
(540) MARVELLENS
(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) 470508 (220) 2017 04 14
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) FLIS Happy Smile wafers Strawberry & yoghurt 

serving suggestion

(531) 29.01.15, 27.05.01, 08.01.25, 08.07.99, 05.07.08, 05.05.19
(510), (511) 30 słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle, 
rurki waflowe, ciastka.

(210) 470515 (220) 2017 04 14
(731) ISL INNOWACYJNE SYSTEMY LOGISTYCZNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) RotoMag

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.12
(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 układnic, 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, 
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-
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terowe (instalacje -), instalacja oprogramowania kompute-
rowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, 
opracowywanie oprogramowania komputerowego, opra-
cowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie 
systemów składowania.

(210) 470605 (220) 2017 04 19
(731) STAR-GRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Końskie
(540) STARGRES

(531) 27.05.01, 26.03.01
(510), (511) 11 umywalki, sedes, płuczki ustępowe, bide-
ty, instalacje i aparatura sanitarna, 19 budowlane materiały 
niemetalowe, okładziny ścienne i podłogowe niemetalowe, 
płytki ceramiczne, cokoły, stopnice, kształtki ceramiczne, de-
koracje ceramiczne, gres, gres szkliwiony.

(210) 470609 (220) 2017 04 19
(731) STAR-GRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Końskie
(540) STARGRES

(531) 27.05.01, 26.03.01
(510), (511) 11 umywalki, sedesy, płuczki ustępowe, bide-
ty, instalacje i aparatura sanitarna, 19 budowlane materiały 
niemetalowe, okładziny ścienne i podłogowe niemetalowe, 
płytki ceramiczne, cokoły, stopnice, kształtki ceramiczne, de-
koracje ceramiczne, gres, gres szkliwiony.

(210) 470611 (220) 2017 04 19
(731) TBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kunów
(540) ŁAPSY

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 29 chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, 
prażynki i płatki ziemniaczane, orzechy aromatyzowane, 
orzechy laskowe przetworzone, orzechy kandyzowane, orze-
chy preparowane, orzechy ziemne przetworzone, 30 chrupki 
kukurydziane, płatki kukurydziane, prażynki (produkty zbo-
żowe), paluszki (produkty zbożowe).

(210) 470632 (220) 2017 04 19
(731) DELI-SUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stoczek Łukowski

(540) DE Li SUSZ

(531) 27.05.01, 26.04.04, 05.03.15, 29.01.14
(510), (511) 29 warzywa suszone, suszone daktyle, suszo-
ne figi, śliwki suszone, suszona żurawina, suszone owoce, 
suszony ananas, suszona papaja, suszone mango, suszone 
truskawki, suszone grzyby jadalne, mieszanki owoców su-
szonych, produkty z suszonych owoców, skórki owocowe, 
przekąski na bazie suszonych owoców, mieszanki przekąsek 
składające się z suszonych owoców i orzechów przetworzo-
nych, 30 sos suszony w proszku, batoniki zawierające mie-
szankę ziaren, orzechów i suszonych owoców, płatki owsiane 
z dodatkiem orzechów lub suszonych owoców, mieszanki 
spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych 
owoców.

(210) 470644 (220) 2017 04 19
(731) SPÓŁKA KOMUNALNA DORZECZE BIAŁEJ SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tuchów
(540) DORZECZE BIAŁEJ Spółka Komunalna Sp. z o.o.

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.04
(510), (511) 39 dostarczanie wody, dostarczanie wody [dys-
trybucja], dostarczanie wody za pomocą rurociągów, do-
starczanie wody za pomocą rur [transport], magazynowa-
nie wody w zbiornikach, opróżnianie [usuwanie] zawartości 
zbiorników ściekowych, opróżnianie [usuwanie] zawartości 
szamb, pozbywanie się [transport] ścieków, transport ruro-
ciągami, transport wody rurociągami, udzielanie informacji 
związanych z usługami zaopatrzenia w wodę, usługi do-
stawy wody rurociągami, usługi dystrybucji wody, usługi 
komunalne w postaci zaopatrzenia w wodę, usługi komu-
nalne w postaci dystrybucji wody, usługi usuwania ścieków 
[transport], zaopatrywanie w wodę, zaopatrywanie w wodę 
do użytku przemysłowego [transport], zaopatrywanie 
w wodę do użytku rolniczego [transport], zaopatrywanie 
w wodę do użytku domowego [transport], 40 demineralizo-
wanie wody, filtrowanie płynów, obróbka przemysłowa ście-
ków, obróbka [recykling] niebezpiecznych płynów, obróbka 
ścieków, oczyszczanie ścieków przemysłowych, oczyszcza-
nie ścieków z procesów przemysłowych, oczyszczanie wody, 
regeneracja wody, udzielanie informacji dotyczących usług 
uzdatniania wody, udzielanie informacji związanych z wynaj-
mowaniem urządzeń do oczyszczania wody, usługi oczysz-
czania wody na miejscu, usługi uzdatniania wody [demine-
ralizowanie], usługi uzdatniania wody i/lub ścieków, usługi 
w zakresie uzdatniania wody, usuwanie ścieków powstałych 
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w procesach przemysłowych, uzdatnianie wody, uzdatnianie 
wody [oczyszczanie], wynajem sprzętu do uzdatniania wody, 
wynajem urządzeń do oczyszczania wody.

(210) 470645 (220) 2017 04 19
(731) POLCREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MYCARD

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 36 usługi finansowe, pośrednictwo finansowe, 
pośrednictwo pieniężne, usługi finansowe dotyczące emisji 
kart kredytowych z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy 
emerytalnych.

(210) 470659 (220) 2017 04 19
(731) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) Trener Finansowy

(531) 29.01.01, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 35 usługi reklamy, doradztwo w zakresie zarzą-
dzania i organizacji, doradztwo w zakresie fuzji firm i prze-
jęć, prognozowanie gospodarcze, oceny handlowe, wyceny 
przedsiębiorstw, ekspertyzy efektywności, badania i zapyta-
nia biznesowe, analizy kosztów, badania i analizy marketin-
gowe, usługi audytu, kompilacja i systematyzacja informacji 
w komputerowych bazach danych, skomputeryzowane 
zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputero-
wych baz danych, 36 operacje bankowe, usługi bankowe 
z dostępem bezpośrednim przez Internet, emisja kart kre-
dytowych, doradztwo finansowe, usługi finansowe, infor-
macje bankowe, obsługa kart debetowych i kart kredyto-
wych, lokaty kapitałów, kredytowanie, operacje finansowe, 
operacje walutowe, pośrednictwo finansowe, transakcje 
finansowe, transfer elektroniczny środków finansowych, 
42 administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), 
aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy 
systemów komputerowych, instalowanie oprogramowania 
komputerowego, obsługiwanie baz danych dla klientów 
i potencjalnych klientów banku dostępnych przez Internet, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, tworze-
nie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostęp-
nych przez Internet.

(210) 470660 (220) 2017 04 19
(731) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) ING Trener Finansowy
(510), (511) 35 usługi reklamy, doradztwo w zakresie zarzą-
dzania i organizacji, doradztwo w zakresie fuzji firm i prze-
jęć, prognozowanie gospodarcze, oceny handlowe, wyceny 
przedsiębiorstw, ekspertyzy efektywności, badania i zapyta-
nia biznesowe, analizy kosztów, badania i analizy marketin-
gowe, usługi audytu, kompilacja i systematyzacja informacji 
w komputerowych bazach danych, skomputeryzowane 
zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputero-
wych baz danych, 36 operacje bankowe, usługi bankowe 
z dostępem bezpośrednim przez Internet, emisja kart kre-
dytowych, doradztwo finansowe, usługi finansowe, infor-

macje bankowe, obsługa kart debetowych i kart kredyto-
wych, lokaty kapitałów, kredytowanie, operacje finansowe, 
operacje walutowe, pośrednictwo finansowe, transakcje 
finansowe, transfer elektroniczny środków finansowych, 
42 administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), 
aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy 
systemów komputerowych, instalowanie oprogramowania 
komputerowego, obsługiwanie baz danych dla klientów 
i potencjalnych klientów banku dostępnych przez Internet, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, tworze-
nie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostęp-
nych przez Internet.

(210) 470684 (220) 2017 04 20
(731) PANI TERESA MEDICA SPÓŁKA AKCYJNA, 

GUTOWO MAŁE
(540) Pani TERESA MEDICA

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.04
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowa-
nia i ścierania, mydła nielecznicze, produkty perfumeryjne, 
olejki eteryczne, kosmetyki nielecznicze, nielecznicze płyny 
do włosów, nielecznicze środki do czyszczenia zębów, 5 pro-
dukty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki 
sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały opatrun-
kowe, bandaże opatrunkowe, bandaże chirurgiczne, środki 
odkażające, 10 odzież kompresyjna, wyroby pończosznicze 
uciskowe, bandaże uciskowe, rękawy kompresyjne na koń-
czyny, mankiety oraz opaski kompresyjne, artykuły ortope-
dyczne, ortopedyczne środki podtrzymujące oraz bandaże, 
ortezy ortopedyczne, temblaki, pasy i gorsety do celów 
ortopedycznych oraz medycznych, urządzenia i przyrządy 
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, 
protezy kończyn, oczu i zębów, materiały do zszywania, te-
rapeutyczne i wspomagające przyrządy dla niepełnospraw-
nych, urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy i artykuły 
dla karmienia niemowląt, urządzenia, przyrządy i akcesoria 
seksualne, części i akcesoria do wyżej wymienionych towa-
rów nie ujęte w innych klasach, 25 ubrania, obuwie, nakrycia 
głowy, części i akcesoria do wyżej wymienionych towarów 
nie ujęte w innych klasach, 28 artykuły gimnastyczne i spor-
towe, ochraniacze ciała do użytku sportowego, ochraniacze 
na łokcie, nadgarstki do użytku sportowego, nagolenniki oraz 
nakolanniki do użytku sportowego, ochraniacze do uprawnia 
sportu, ochraniacze na ramiona i łokcie do użytku sportowe-
go, ochraniacze na ręce przystosowane do użytku sportowe-
go, ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom - artykuły 
sportowe, suspensoria dla sportowców, 35 reklama, zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą, administrowanie dzia-
łalnością gospodarczą, usługi biurowe, sprzedaż detaliczna 
lub hurtowa artykułów medycznych i ortopedycznych oraz 
odzieży kompresyjnej.

(210) 470692 (220) 2017 04 20
(731) YOUR PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
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(540) Your Partner Sp. z o.o.

(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.03.05
(510), (511) 40 niszczenie odpadów i śmieci, recykling odpa-
dów i śmieci, sortowanie odpadów i materiałów nadających 
się do recyklingu (przetwarzanie), obróbka (przetwarzanie) 
odpadów.

(210) 470696 (220) 2017 04 20
(731) PYRZYŃSKI KAJETAN PRZEDSIĘBIORSTWO 

INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE DELTA, Dolsk
(540) HydroOgrodnik
(510), (511) 1 podłoża hodowlane, nawozy i środki chemicz-
ne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie.

(210) 470703 (220) 2017 04 20
(731) NOWACKI BARTOSZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE 
REBANO RENATA, Poznań

(540) ReBaNo 1996 r

(531) 26.03.07, 27.05.01, 29.01.13, 06.01.02
(510), (511) 11 urządzenia do chłodzenia, 35 usługi sprze-
daży hurtowej i detalicznej komponentów, części, urządzeń 
oraz kompletnych instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, 
wentylacyjnych, pomp ciepła i innych OZE oraz innych urzą-
dzeń, które w swojej części zawierają instalacje chłodnicze, 
klimatyzacyjne, wentylacyjne, pompy ciepła i inne OZE lub 
też służą do produkcji, montażu i naprawy instalacji chłod-
niczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, pomp ciepła 
i innych OZE, 37 usługi budowlane, naprawy komponentów, 
części, urządzeń oraz kompletnych instalacji chłodniczych, 
klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, pomp ciepła i innych OZE 
oraz innych urządzeń, które w swojej części zawierają insta-
lacje chłodnicze, klimatyzacyjne, wentylacyjne, pompy cie-
pła i inne OZE lub też służą do produkcji, montażu i naprawy 
instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, 
pomp ciepła i innych OZE, usługi instalacyjne komponentów, 
części, urządzeń oraz kompletnych instalacji chłodniczych, 
klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, pomp ciepła i innych OZE 
oraz innych urządzeń, które w swojej części zawierają insta-
lacje chłodnicze, klimatyzacyjne, wentylacyjne, pompy cie-
pła i inne OZE lub też służą do produkcji, montażu i naprawy 
instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, 

pomp ciepła i innych OZE, 41 nauczanie, kształcenie, rozryw-
ka, działalność sportowa i kulturalna, 42 naukowe i technicz-
ne usługi i badania oraz ich projektowanie.

(210) 470707 (220) 2017 04 20
(731) CREATIVE 4 PEOPLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biernacice
(540) WW Warrior-Workout

(531) 03.07.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 podkoszulki bez rękawów, podkoszulki spor-
towe, okrycia wierzchnie [odzież], odzież gimnastyczna, 
odzież dla rowerzystów.

(210) 470712 (220) 2017 04 20
(731) PANI TERESA-MEDICA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Gutowo Małe
(540) PANI TERESA MEDICA
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowa-
nia i ścierania, mydła nielecznicze, produkty perfumeryjne, 
olejki eteryczne, kosmetyki nielecznicze, nielecznicze płyny 
do włosów, nielecznicze środki do czyszczenia zębów, 5 pro-
dukty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki 
sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały opatrun-
kowe, bandaże opatrunkowe, bandaże chirurgiczne, środki 
odkażające, 10 odzież kompresyjna, wyroby pończosznicze 
uciskowe, bandaże uciskowe, rękawy kompresyjne na koń-
czyny, mankiety oraz opaski kompresyjne, artykuły ortope-
dyczne, ortopedyczne środki podtrzymujące oraz bandaże, 
ortezy ortopedyczne, temblaki, pasy i gorsety do celów 
ortopedycznych oraz medycznych, urządzenia i przyrządy 
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, 
protezy kończyn, oczu i zębów, materiały do zszywania, te-
rapeutyczne i wspomagające przyrządy dla niepełnospraw-
nych, urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy i artykuły 
dla karmienia niemowląt, urządzenia, przyrządy i akcesoria 
seksualne, części i akcesoria do wyżej wymienionych towa-
rów nie ujęte w innych klasach, 25 ubrania, obuwie, nakrycia 
głowy, części i akcesoria do wyżej wymienionych towarów 
nie ujęte w innych klasach, 28 artykuły gimnastyczne i spor-
towe, ochraniacze ciała do użytku sportowego, ochraniacze 
na łokcie, nadgarstki do użytku sportowego, nagolenniki oraz 
nakolanniki do użytku sportowego, ochraniacze do uprawnia 
sportu, ochraniacze na ramiona i łokcie do użytku sportowe-
go, ochraniacze na ręce przystosowane do użytku sportowe-
go, ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom - artykuły 
sportowe, suspensoria dla sportowców, 35 reklama, zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą, administrowanie dzia-
łalnością gospodarczą, usługi biurowe, sprzedaż detaliczna 
lub hurtowa artykułów medycznych i ortopedycznych oraz 
odzieży kompresyjnej.



37 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT26/2017

(210) 470731 (220) 2017 04 21
(731) PCC CONSUMER PRODUCTS KOSMET 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Brzeg Dolny

(540) Flo

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 produkty i preparaty do prania, proszki i płyny 
do prania, płyny do płukania, środki do zmiękczania tkanin, 
wybielacze do tkanin, odplamiacze do tkanin, krochmal, pre-
paraty odplamiające i odkamieniające, detergenty, detergen-
ty do użytku domowego, detergenty do zmywania naczyń, 
płyny i preparaty do mycia naczyń, środki ułatwiające susze-
nie do zmywarek naczyń, środki i preparaty myjące, czysz-
czące, polerujące, szorujące i ścierające do użytku w gospo-
darstwach domowych, uniwersalne preparaty czyszczące, 
płyny i środki do mycia szyb, preparaty wybielające do użytku 
domowego, produkty do usuwania plam, preparaty odtłusz-
czające do celów domowych, preparaty do udrażniania rur, 
ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, nasączo-
ne ściereczki do polerowania, środki do mycia owoców i wa-
rzyw, aromaty w aerozolu przeznaczone do pomieszczeń, 
dezodoranty zapachowe do pomieszczeń, kadzidełka, aro-
matyczne potpourri, preparaty zapachowe do pomieszczeń, 
saszetki zapachowe, środki zapachowe odświeżające powie-
trze, mydła, 5 środki i preparaty dezynfekujące, odkażające, 
bakteriobójcze, grzybobójcze, higieny sanitarnej i do zwal-
czania robactwa do użytku w gospodarstwach domowych, 
mydła antybakteryjne i dezynfekujące, odświeżacze powie-
trza, odświeżacze do tkanin, odświeżacze do odzieży, prepa-
raty do neutralizacji zapachów.

(210) 470745 (220) 2017 04 21
(731) AKADEMIA PSYCHOMOTORYKI 

DR ANDRZEJ MAJEWSKI, Rednitzhembach, DE
(540) Psycho Motoryka Empowermentu

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi kształcenia w zakresie terapii psychomo-
torycznych, 44 usługi w zakresie terapii psychomotorycznych.

(210) 470748 (220) 2017 04 21
(731) Zott SE & Co. KG, Mertingen, DE
(540) Zott Chwila mlecznej przyjemności od 1926 roku

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mleko, nabiał, mianowicie mleko pitne, zsia-
dłe mleko, maślanka, jogurt, jogurt owocowy, jogurty pitne, 
jogurt z dodatkiem czekolady lub kakao, bezalkoholowe na-
poje mleczne, kefir, śmietana, biały ser, twaróg z owocami 
i ziołami, desery na bazie mleka, masło, ser i wyroby z sera, 
mleko i serwatka w proszku jako żywność dla ludzi, z do-
datkami lub bez, pasty do smarowania (zawierające tłusz-
cze), koktajle mleczne, serwatka, 30 puddingi, lody jadalne, 
proszki do sporządzania lodów, trwałe wyroby piekarnicze 
i cukiernicze, gotowe do spożycia ciastka i wafle, napoje 
na bazie kakao, puddingi ryżowe.

(210) 470751 (220) 2017 04 21
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) GRODZISZCZANKA
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane, 
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, 
wody stołowe, woda sodowa.

(210) 470752 (220) 2017 04 21
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) Natur Tabs RECALCIN COMPLEX BUDOWA 
CHRZĄSTKI STAWOWEJ

(531) 02.09.22, 26.02.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i sub-
stancje farmaceutyczne do użytku profilaktycznego i lecz-
niczego, produkty i substancje do użytku we wzmocnie-
niu chrząstki stawowej, suplementy diety, środki sanitarne 
do celów medycznych, żywność do celów leczniczych, środ-
ki dietetyczne do celów leczniczych, dietetyczne substancje 
przystosowane do celów leczniczych, preparaty do celów 
medycznych, preparaty farmaceutyczne stosowane w le-
czeniu ludzi, preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek, 
preparaty farmaceutyczne w postaci kapsułek, preparaty 
farmaceutyczne w postaci tabletek powlekanych, preparaty 
w postaci płynnej, preparaty w postaci kropli, leki dla ludzi, 
leki pomocnicze do celów medycznych, leki wzmacniające, 
pastylki do celów farmaceutycznych, pigułki do celów far-
maceutycznych, krople do celów farmaceutycznych, kapsuł-
ki do celów farmaceutycznych, tabletki do celów farmaceu-
tycznych, tabletki powlekane do celów farmaceutycznych, 
pastylki do celów farmaceutycznych zawierające w swoim 
składzie wyciągi z ziół i/lub wyciągi z owoców i/lub wycią-
gi z nasion i lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/lub 
wyciągi z łodyg i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub 
mikroelementy i lub makroelementy, pigułki do celów far-
maceutycznych zawierające w swoim składzie wyciągi z ziół 



38 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT26/2017

i lub wyciągi z owoców i/lub wyciągi z nasion i lub wyciągi 
z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/lub wyciągi z łodyg i/lub wy-
ciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub ma-
kroelementy, kapsułki do celów farmaceutycznych zawiera-
jące w swoim składzie wyciągi z ziół i/lub wyciągi z owoców 
i/lub wyciągi z nasion i/lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi 
z liści i/lub wyciągi z łodyg i/lub wyciągi z korzeni i/lub wita-
miny i/lub mikroelementy i/lub makroelementy.

(210) 470758 (220) 2017 04 21
(731) SAGA AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Saga AUTO CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW JAPOŃSKICH 

I KOREAŃSKICH

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia do poruszania się na lą-
dzie, w powietrzu lub na wodzie, pojazdy samochodowe 
oraz części do nich, części samochodowe, podwozia samo-
chodowe, amortyzatory samochodowe, łańcuchy do sa-
mochodów, nadwozia, opony, przykrywy, maski silnika 
do samochodów, filtry samochodowe, sprzęgła, urządze-
nia antypoślizgowe do opon, samochody osobowe, szyby 
do pojazdów, szprychy kół pojazdów, sygnalizatory skrętu 
w pojazdach, zderzaki do pojazdów, wojskowe pojazdy trans-
portowe, wentyle do opon w pojazdach, silniki do pojazdów 
lądowych, pojazdy elektryczne, złącza do przyczep do pojaz-
dów, pojazdy wodne, pojazdy śnieżne, pojazdy powietrzne, 
tapicerka do pojazdów, pojazdy-chłodnie, pojazdy zdalnie 
sterowane, inne niż zabawki, samochody, pojazdy na po-
duszce powietrznej, korbowody do pojazdów lądowych, 
inne niż części silników, pojazdy kosmiczne, pojazdy do po-
ruszania się po ziemi, w powietrzu, po wodzie i po torach, 
środki antypoślizgowe do opon w pojazdach, sygnalizatory 
jazdy wstecz do pojazdów, stopnie nadwozia do pojazdów, 
siedzenia do pojazdów, obręcze kół do pojazdów, resory 
zawieszenia do pojazdów, przeciwoślepieniowe urządzenia 
do pojazdów, pokrowce na pojazdy, podwozia do pojazdów, 
piasty kół do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń 
w pojazdach, opony do kół w pojazdach, ogumienia do kół 
do pojazdów, obwody hydrauliczne do pojazdów, kuszet-
ki w pojazdach, koła do pojazdów, klaksony ostrzegawcze 
do pojazdów, klaksony do pojazdów, kierunkowskazy do po-
jazdów, kierownice do pojazdów, hamulce do pojazdów, 
gąsienice do pojazdów, drzwi do pojazdów, dachy składane 
w pojazdach, bagażniki do pojazdów, karoserie samochodo-
we, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, alarmy antywła-
maniowe do pojazdów, maski jako klapy silników samocho-
dowych, amortyzujące resory, sprężyny do samochodów, 
bagażniki na narty do samochodów, bufety na kółkach sa-
mochodowe, markizy samochodowe, klaksony samochodo-
we, zapalniczki samochodowe, koła samochodowe, fotele 
samochodowe, siedzenia samochodowe, podwozia samo-
chodowe, zderzaki samochodowe, zagłówki samochodowe, 
nadwozia samochodowe, samochodowe systemy alarmo-
we, przednie szyby samochodowe, samochodowe boksy 
dachowe, samochodowe skrzynie biegów, samochodowe 
bagażniki dachowe, szyby tylne samochodowe, samocho-
dowe foteliki dziecięce, łańcuchy samochodowe [jazda], 
samochodowe alarmy antywłamaniowe, poduszki na sie-
dzenia samochodowe, boksy dachowe [bagażniki samocho-

dowe], zasłony [ekrany przeciwsłoneczne] samochodowe, 
bagażniki samochodowe na narty, resory, sprężyny amorty-
zujące samochodowe, bagażniki samochodowe na koło za-
pasowe, opony samochodowe [środki antypoślizgowe do -], 
uchwyty na zapasowe koła samochodowe, samochodowe 
foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, pokrowce na siedzenia sa-
mochodowe [ukształtowane lub dopasowane], ochraniacze 
na klamki samochodowe do zapobiegania zarysowaniom, 
35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji towarów: pojazdy, 
urządzenia do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub 
na wodzie, pojazdy samochodowe oraz części do nich, czę-
ści samochodowe, podwozia samochodowe, amortyzatory 
samochodowe, łańcuchy do samochodów, nadwozia, opo-
ny, przykrywy, maski silnika do samochodów, filtry samocho-
dowe, sprzęgła, urządzenia antypoślizgowe do opon, samo-
chody osobowe, szyby do pojazdów, szprychy kół pojazdów, 
sygnalizatory skrętu w pojazdach, zderzaki do pojazdów, 
wojskowe pojazdy transportowe, wentyle do opon w po-
jazdach, silniki do pojazdów lądowych, pojazdy elektryczne, 
złącza do przyczep do pojazdów, pojazdy wodne, pojazdy 
śnieżne, pojazdy powietrzne, tapicerka do pojazdów, pojaz-
dy-chłodnie, pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, 
samochody, pojazdy na poduszce powietrznej, korbowody 
do pojazdów lądowych, inne niż części silników, pojazdy 
kosmiczne, pojazdy do poruszania się po ziemi, w powie-
trzu, po wodzie i po torach, środki antypoślizgowe do opon 
w pojazdach, sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, stop-
nie nadwozia do pojazdów, siedzenia do pojazdów, obręcze 
kół do pojazdów, resory zawieszenia do pojazdów, przeciwo-
ślepieniowe urządzenia do pojazdów, pokrowce na pojazdy, 
podwozia do pojazdów, piasty kół do pojazdów, pasy bez-
pieczeństwa do siedzeń w pojazdach, opony do kół w po-
jazdach, ogumienia do kół do pojazdów, obwody hydraulicz-
ne do pojazdów, kuszetki w pojazdach, koła do pojazdów, 
klaksony ostrzegawcze do pojazdów, klaksony do pojazdów, 
kierunkowskazy do pojazdów, kierownice do pojazdów, ha-
mulce do pojazdów, gąsienice do pojazdów, drzwi do pojaz-
dów, dachy składane w pojazdach, bagażniki do pojazdów, 
karoserie samochodowe, amortyzatory zawieszenia w po-
jazdach, alarmy antywłamaniowe do pojazdów, maski jako 
klapy silników samochodowych, amortyzujące resory, sprę-
żyny do samochodów, bagażniki na narty do samochodów, 
bufety na kółkach samochodowe, markizy samochodowe. 
klaksony samochodowe, zapalniczki samochodowe, koła 
samochodowe, fotele samochodowe, siedzenia samocho-
dowe, podwozia samochodowe, zderzaki samochodowe, 
zagłówki samochodowe, nadwozia samochodowe, samo-
chodowe systemy alarmowe, przednie szyby samochodowe, 
samochodowe boksy dachowe, samochodowe skrzynie bie-
gów, samochodowe bagażniki dachowe, szyby tylne samo-
chodowe, samochodowe foteliki dziecięce, łańcuchy samo-
chodowe [jazda], samochodowe alarmy antywłamaniowe, 
poduszki na siedzenia samochodowe, boksy dachowe [ba-
gażniki samochodowe], zasłony [ekrany przeciwsłoneczne] 
samochodowe, bagażniki samochodowe na narty, resory, 
sprężyny amortyzujące samochodowe bagażniki samocho-
dowe na koło zapasowe, opony samochodowe [środki anty-
poślizgowe do - ], uchwyty na zapasowe koła samochodowe, 
samochodowe foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, pokrowce 
na siedzenia samochodowe [ukształtowane tub dopasowa-
ne], ochraniacze na klamki samochodowe do zapobiegania 
zarysowaniom, urządzenia grzejne przeciw roszeniu szyb 
w pojazdach przeciw zamarzaniu, urządzenia oświetlenio-
we w pojazdach, żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, 
światła do pojazdów, odmrażacze do pojazdów, instalacja 
grzewcza w pojazdach, instalacja klimatyzacyjna w pojaz-
dach, instalacja oświetleniowa do pojazdów powietrznych, 
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przeciwoślepieniowe urządzenia do pojazdów, osprzęt 
do lamp, reflektory do pojazdów, reflektory samochodowe, 
testowe lampy samochodowe, lampki samochodowe [do 
map], aukcje samochodowe.

(210) 470761 (220) 2017 04 21
(731) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW 

OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) matopat TRAVEL SET

(531) 03.17.99, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 plastry.

(210) 470762 (220) 2017 04 21
(731) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW 

OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) matopat KiDS ZOO

(531) 03.17.99, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 plastry.

(210) 470772 (220) 2017 04 21
(731) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) Żelki jak smok
(510), (511) 30 galaretki jako słodycze, żelki, wyroby cukiernicze.

(210) 470799 (220) 2017 04 24
(731) TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) player

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utnwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapi-
sane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interak-
tywne gry komputerowe, urządzenia do nagrywania, 
zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, in-
formacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, 
elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru 
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światło-
wodowego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i sa-
telitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki tele-
wizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, 
urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału za-
wierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe 
zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów 
telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające deko-
der i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych 
i dźwiękowych - rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowa-
nym dysku twardym PVR umożliwiająca wybór zapisywa-
nych programów (osobisty rejestrator obrazu), programy 
komputerowe, programy komputerowe umożliwiające użyt-
kownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednic-
twem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy do pro-
wadzenia gier komputerowych, konkursów, przystosowane 
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem kom-
puterowym, programy komputerowe do obsługi interaktyw-
nej telewizji, urządzenia do zapisu audio i video w postaci 
skompresowanej, anteny radiowe i telewizyjne, urządzenia 
do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania obrazów, 
dźwięków i zapisu wideo w postaci plików w formacie elek-
tronicznym, aparaty telefoniczne, monitory, komputery 
i urządzenia towarzyszące, komputery przystosowane do od-
bioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie na-
ziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 16 druki akcydensowe, 
kalendarze, foldery, prospekty, afisze, plakaty, fotografie, na-
lepki, publikacje drukowane, czasopisma, książki, broszury, 
poradniki, ulotki bloczki do pisania, bloczki listowe, formula-
rze, naklejki, notesy, obwoluty na luźne kartki, papier do pisa-
nia, papier do pakowania, papier w arkuszach, pudełka i pu-
dła z kartonu lub papieru, teczki na dokumenty, skoroszyty, 
zeszyty, etykiety papierowe, kartki wykonane z papieru lub 
kartonu, kartoniki, papeterie, torby do pakowania z papieru 
i tworzyw sztucznych, materiały piśmienne, długopisy, linijki, 
ołówki, taśmy samoprzylepne, materiały szkoleniowe i in-
struktażowe (z wyjątkiem aparatów), 25 odzież, odzież spor-
towa, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry, zabawki i sprzęt spor-
towy ujęte w tej klasie, karty do gry, 35 usługi w zakresie 
reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, 
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe 
w środkach masowego przekazu, usługi produkcji audycji 
i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Internetu, 
usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i pró-
bek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw, usługi im-
presaryjne w działalności artystycznej, usługi badania opinii 
publicznej, badania rynku mediów i reklamy, udzielanie in-
formacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków, 
pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności go-
spodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności go-
spodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni 
wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu interneto-
wego, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, 
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audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych 
utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy vi-
deo, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach 
obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, 
gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, 
urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i repro-
dukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w for-
mie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej apara-
tury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, 
kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału na-
ziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników telewi-
zyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych 
z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodo-
wywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw 
do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierają-
cych dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji 
satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających deko-
der i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych 
i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, 
kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, ga-
zet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia 
wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych 
towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-oz-
dobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bez-
rękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, 
breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórza-
ne na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendri-
ve, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy kompute-
rowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, galanteria 
odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria 
papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, kon-
strukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki 
polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, ma-
teriały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, 
obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych i kaset, ołówki, 
opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, 
pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, para-
wany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod 
kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce 
na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, 
ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe 
osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słody-
cze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, 
termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, 
wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby 
ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki 
z logo, 38 dostarczanie dostępu do Internetu, wynajem miej-
sca na strony www, usługi poczty elektronicznej, organizacja 
i przekazywanie serwisów internetowych www, dostarcza-
nie dostępu do stron MP3 i MP4 w Internecie, dostarczanie 
dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów ob-
razów w sieci internetowej, umożliwianie dostępu do krajo-
wych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, 
prowadzenie, organizowanie, udostępnianie, przesyłanie i roz-
powszechnianie serwisów internetowych i portali interneto-
wych, usługi serwisu internetowego i portalu internetowego 
obejmujące usługi polegające na: przesyłaniu i rozpowszech-
nianiu informacji, danych i treści tekstowych, obrazowych 
i dźwiękowych z zakresu wiadomości bieżących, nauki, tech-
niki, fantastyki, edukacji, zdrowia, medycyny, hobby, rozryw-
ki, kultury i sportu, usługi umożliwiania samoprezentacji, ko-
munikacji i konwersacji użytkownikom serwisu lub portalu 
internetowego, dostarczanie interfejsów dostępnych po-
przez sieć komputerową w celu tworzenia i dostosowywania 
usług elektronicznych do indywidualnych potrzeb użytkow-

ników usługi elektronicznej, udostępnianie internetowych 
forów dyskusyjnych, udostępnianie komunikatorów interne-
towych, usługi transmisyjne w sieci www, portale do współ-
dzielenia materiałów wideo, usługi łączności elektronicznej, 
przesyłanie wiadomości, informacji i danych za pośrednic-
twem Internetu i innych sieci komputerowych i komunika-
cyjnych, udostępnianie on-line forów, czat-roomów, dzienni-
ków, blogów oraz serwerów do transmisji wiadomości, 
komentarzy i treści multimedialnych pomiędzy użytkowni-
kami, transmisja obejmująca nośniki elektroniczne, treści 
multimedialne, materiały wideo, filmy, obrazki, obrazy, teksty, 
fotografie, gry, treści wytworzone przez użytkownika, treści 
audio oraz informacje za pośrednictwem Internetu i innych 
sieci komputerowych i komunikacyjnych, zapewnianie wspól-
nych forów on-line dla użytkowników do wysyłania, ogląda-
nia, dzielenia się, krytykowania, oceniania i komentowania 
treści wideo i innych treści multimedialnych, zapewnianie 
cyfrowej dystrybucji audycji audio i wideo za pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej, udostępnianie portalu 
z treściami wideo do wspólnego korzystania w celach roz-
rywkowych i edukacyjnych, usługi telekomunikacyjne za-
warte w tej klasie: usługi ogłoszeń elektronicznych, informacja 
o telekomunikacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyj-
nych, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług 
związanych z telezakupami, przesyłanie informacji, łączność 
poprzez terminale komputerowe, połączenie ze światową 
siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, 
przydzielanie dostępu do baz danych, przydzielanie użyt-
kownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej, trans-
misja przez telewizję kablową, usługi poczty głosowej, usługi 
telefoniczne, zlecenia przywoławcze, usługi agencji informa-
cyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji i wiadomo-
ści, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi 
rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, fil-
mów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywko-
wych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem 
widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przeka-
zu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizo-
wania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału 
cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji 
za pośrednictwem sieci informatycznych - Internetu, usługi 
komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, 
naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi teleko-
munikacyjne spersonalizowane - zakres dostępu do treści 
informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każde-
go odbiorcy z możliwością wykorzystania przesyłania infor-
macji od abonenta do operatora w celu wyboru: usług, 
uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokony-
wania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji 
od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone 
do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpo-
średnią komunikację z klientem, usługi przekazu obrazu 
i dźwięku łącznie z umożliwianiem wyboru z pośród wielu 
programów I inteligentnej automatycznej selekcji progra-
mów które mają być zapisywane, usługi emisji i transmisji 
telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, 
usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz 
danych, umożliwianie dostępu do stron www za pośrednic-
twem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal 
telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne doty-
czące wyżej wymienionych usług, wynajem urządzeń do od-
bioru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyjnego i radio-
wego, urządzeń do kodowania dekodowania sygnału 
cyfrowego i analogowego, zapewnienie dostępu do sieci 
LAN - przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również 
umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej 
sieci, 41 usługi edukacyjne, w tym organizacja szkoleń w za-
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kresie łączności multimedialnej oraz w zakresie wykorzysta-
nia nowych technologii informatycznych i innowacyjnych 
metod przesyłania i przechowywania danych w biznesie, or-
ganizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji ra-
diowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, 
reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturnie-
jów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udzia-
łem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych 
za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp do tych 
usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, 
w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania 
sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, wy-
najem odbiorników radiowych i telewizyjnych, dostarczanie 
informacji o rozrywce, edukacji, programach radiowych i te-
lewizyjnych, imprezach sportowych, organizowanie koncer-
tów, pokazów, imprez rozrywkowych, widowisk teatralnych, 
usługi organizacji imprez sportowych. Usługi rozrywkowe 
polegające na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku i obra-
zu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www poprzez Inter-
net, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, 
sportowych, rekreacyjnych, usługi obsługi technicznej i or-
ganizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, prowadzenie 
i udostępnianie serwisów internetowych umożliwiających 
jego użytkownikom dzielenie się tekstami, zdjęciami, obraza-
mi, materiałami dźwiękowymi lub/i audiowizualnymi dla ce-
lów edukacyjnych i rozrywkowych, udostępnianie i rozpo-
wszechnianie informacji, danych i innych treści tekstowych, 
graficznych, dźwiękowych lub/i obrazowych dla celów edu-
kacyjnych lub rozrywkowych, usługi wydawnicze, publiko-
wanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacje elek-
troniczne on-line, publikacje elektroniczne książek, filmów 
i periodyków, fotoreportaże, dostarczanie rozrywki za po-
średnictwem Internetu, sieci komputerowych i sieci telekomu-
nikacyjnych, w tym gier on-line, filmów, muzyki oraz progra-
mów sportowych, edukacyjnych i kulturalnych, organizowanie, 
obsługa i prezentacja konkursów, zawodów, gier i quizów dla 
celów edukacyjnych i rozrywkowych, obsługa gier prowa-
dzonych w systemie on-line, za pomocą sieci komputero-
wych, Internetu i sieci telekomunikacyjnych, usługi elektro-
nicznych zbiorów bibliotecznych, usługi edukacyjne 
i rozrywkowe zawierające treści medialne, multimedialne, 
wideo, filmy, rysunki, obrazy, tekst, fotografie, gry, treści ge-
nerowane przez użytkownika, treści audio i związane z nimi 
informacje przez sieci komputerowe i komunikacyjne, usługi 
w zakresie rozrywkowych publikacji cyfrowych wideo, 
dźwiękowych i multimedialnych, 42 opracowywanie i wdra-
żanie programów komputerowych, usługi dotyczące opro-
gramowania komputerowego zawarte w tej klasie, oprogra-
mowanie komputerowe umożliwiające załadowywanie, 
wysyłanie, pokazywanie, przedstawianie, dzielenie się i udo-
stępnianie elektronicznych mediów lub informacji za po-
średnictwem Internetu lub innych sieci komunikacyjnych 
oraz pisanie bloga, usługi udostępniania czasu dostępu 
do sieci Internet - kawiarenka internetowa, usługi udostęp-
niania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwe-
rów i portali internetowych, prowadzenie serwerów i portali 
internetowych, projektowania i tworzenia baz danych oraz 
dostarczania treści i danych do baz danych, projektowanie 
i programowanie aplikacji komputerowych, internetowych 
i multimedialnych, umieszczanie i utrzymywanie na wła-
snych serwerach sen/visów internetowych i stron interneto-
wych osób trzecich oraz tekstów, informacji, danych, plików 
elektronicznych lub innych treści zawierających obrazy, gra-
fikę, dźwięk, tekst lub/i treści audiowizualne osób trzecich, 
prowadzenie i udostępnianie serwisów internetowych 
umożliwiających samoprezentację oraz komunikację, kon-
wersację, tworzenie społeczności i wymianę poglądów po-

między osobami trzecimi, a także umożliwiających udostęp-
nianie i przechowywanie przez osoby trzecie tekstów, 
informacji, danych lub plików elektronicznych zawierających 
obrazy, grafikę, dźwięk, tekst lub treści audiowizualne, ho-
sting aplikacji komputerowych i internetowych na rzecz 
osób trzecich, opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadze-
nie badań w dziedzinie komunikacji społecznej, prowadze-
nie badań w dziedzinie usług medialnych - prace badaw-
czo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania 
nowych technologii w dziedzinie usług medialnych, opra-
cowywanie i przekazywanie prognoz pogody, usługi zapew-
niania dostępu do oprogramowania nie do pobrania umożli-
wiającego pobieranie, wychwytywanie, zamieszczanie, 
pokazywanie, edytowanie, granie, transmisję strumieniową, 
przeglądanie, podgląd, wyświetlanie, oznaczanie, blogowa-
nie, współdzielenie, manipulowanie, rozpowszechnianie, pu-
blikowanie, powielanie lub udostępnianie w inny sposób 
elektronicznych mediów, treści multimedialnych, wideo, fil-
mów, rysunków, obrazów, tekstów, fotografii, gier, treści ge-
nerowanych przez użytkownika, treści audio i informacji 
przez Internet lub inne sieci komputerowe i komunikacyjne, 
zapewnienie dostępu do oprogramowania nie do pobrania 
umożliwiającego współdzielenie treści multimedialnych i ko-
mentarzy wśród użytkowników, zapewnienie dostępu 
do oprogramowania nie do pobrania umożliwiającego do-
stawcom treści śledzenie treści multimedialnych, hosting 
treści multimedialnych dla osób trzecich, utrzymywanie 
na serwerze multimedialnych treści rozrywkowych i eduka-
cyjnych na rzecz osób trzecich.

(210) 470804 (220) 2017 04 24
(731) LEMESHKO WIKTORIYA EVERET, Szczawno Zdrój
(540) AQUATRONA
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, olejki eteryczne, płyny 
do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, środki 
perfumeryjne.

(210) 470809 (220) 2017 04 24
(731) ACCORD HEALTHCARE POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NaBull Accord
(510), (511) 5 produkty lecznicze o działaniu 
przeciwbólowym.

(210) 470812 (220) 2017 04 24
(731) BIERNAT STANISŁAW AKWAMARYN, Konin
(540) AKWAMARYN

(531) 17.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sprzedaży towarów 
objętych nazwą „chemia gospodarcza” w zakresie: środki 
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania w po-
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staci płynów, past, proszków - szyb, glazury, mebli, podłóg, 
ścian, środki wybielające i inne substancje stosowane w pra-
niu, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, 
płyny do pielęgnacji ciała, środki sanitarne, 37 czyszczenie 
budynków od zewnątrz, czyszczenie budynków od we-
wnątrz, czyszczenie okien.

(210) 470890 (220) 2017 04 25
(731) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GASTROALG
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, 
witaminy do celów leczniczych, minerały do celów leczniczych, 
mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów 
leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy 
diety do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze 
do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów lecz-
niczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła leczni-
cze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty biobójcze, 
produkty biologiczne do celów medycznych, szczepionki, su-
rowice, produkty krwiopochodne do celów medycznych, pro-
dukty biotechnologiczne do celów medycznych, materiały 
do leczenia zębów, żywność dla niemowląt, plastry do celów 
medycznych, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, 
środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, produk-
ty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych.

(210) 470893 (220) 2017 04 25
(731) NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Ottilan

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.03.07, 26.05.01, 26.05.08
(510), (511) 3 preparaty toaletowe do higieny uszu, prepa-
raty toaletowe do pielęgnacji uszu, 5 leki, preparaty farma-
ceutyczne i wyroby medyczne przeznaczone do profilaktyki 
i leczenia narządu słuchu, krople do uszu, aerozole do uszu, 
maści do uszu, preparaty do higieny uszu do użytku medycz-
nego, preparaty do usuwania woskowiny usznej do użytku 
medycznego, suplementy diety przeznaczone do profilakty-
ki i wspomagania leczenia narządu słuchu, środki sanitarne 
stosowane w higienie uszu.

(210) 470895 (220) 2017 04 25
(731) NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Ottilan

(531) 26.03.07, 26.05.01, 26.05.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 preparaty toaletowe do higieny uszu, prepa-
raty toaletowe do pielęgnacji uszu, 5 leki, preparaty farma-
ceutyczne i wyroby medyczne przeznaczone do profilaktyki 
i leczenia narządu słuchu, krople do uszu, aerozole do uszu, 
maści do uszu, preparaty do higieny uszu do użytku medycz-
nego, preparaty do usuwania woskowiny usznej do użytku 
medycznego, suplementy diety przeznaczone do profilakty-
ki i wspomagania leczenia narządu słuchu, środki sanitarne 
stosowane w higienie uszu.

(210) 470897 (220) 2017 04 25
(731) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MAMILAX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, 
witaminy do celów leczniczych, minerały do celów leczni-
czych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety do celów medycznych, dietetyczne środ-
ki spożywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczni-
czych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, 
produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów me-
dycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne 
do celów medycznych, produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, materiały do leczenia zębów, żywność 
dla niemowląt, plastry do celów medycznych, materiały 
opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, produkty weterynaryjne, środki do zwalczania 
robactwa, fungicydy, herbicydy, produkty chemiczne prze-
znaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne 
do celów medycznych.

(210) 470898 (220) 2017 04 25
(731) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ROZILANE
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, kremy, pasty, dezodoranty, 
antyperspiranty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia, 
preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, środki do czyszczenia 
zębów, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, prepa-
raty do opalania, kosmetyczne preparaty do odchudzania, 
maseczki kosmetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki 
eteryczne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, środki sanitarne, środki czyszczące.

(210) 470899 (220) 2017 04 25
(731) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ALGINAL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, 
witaminy do celów leczniczych, minerały do celów leczni-
czych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety do celów medycznych, dietetyczne środ-
ki spożywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczni-
czych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, 
produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów me-
dycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne 
do celów medycznych, produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, materiały do leczenia zębów, żywność 
dla niemowląt, plastry do celów medycznych, materiały 
opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
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odkażające, produkty weterynaryjne, środki do zwalczania 
robactwa, fungicydy, herbicydy, produkty chemiczne prze-
znaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne 
do celów medycznych.

(210) 470901 (220) 2017 04 25
(731) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MAMILAXIL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, 
witaminy do celów leczniczych, minerały do celów leczni-
czych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety do celów medycznych, dietetyczne środ-
ki spożywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczni-
czych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, 
produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów me-
dycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne 
do celów medycznych, produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, materiały do leczenia zębów, żywność 
dla niemowląt, plastry do celów medycznych, materiały 
opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, produkty weterynaryjne, środki do zwalczania 
robactwa, fungicydy, herbicydy, produkty chemiczne prze-
znaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne 
do celów medycznych.

(210) 470907 (220) 2017 04 25
(731) NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Ottilan
(510), (511) 3 preparaty toaletowe do higieny uszu, prepa-
raty toaletowe do pielęgnacji uszu, 5 leki, preparaty farma-
ceutyczne i wyroby medyczne przeznaczone do profilaktyki 
i leczenia narządu słuchu, krople do uszu, aerozole do uszu, 
maści do uszu, preparaty do higieny uszu do użytku medycz-
nego, preparaty do usuwania woskowiny usznej do użytku 
medycznego, suplementy diety przeznaczone do profilakty-
ki i wspomagania leczenia narządu słuchu, środki sanitarne 
stosowane w higienie uszu.

(210) 470944 (220) 2017 04 26
(731) INTEGREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Active Home

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], akumula-
tory energii fotowoltaicznej, aparatura i urządzenia do gro-
madzenia elektryczności, baterie do ponownego ładowa-
nia, baterie elektryczne, ładowarki do baterii słonecznych, 
ładowalne baterie elektryczne, baterie słoneczne do użytku 
domowego, baterie słoneczne do celów przemysłowych, 
baterie słoneczne, urządzenia do magazynowania energii 
elektrycznej, falowniki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne mo-
duły słoneczne, kalibrowane referencyjne ogniwa fotowolta-
iczne, kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycz-
nej, komórki fotowoltaiczne, matryce do paneli słonecznych, 
moduły słoneczne, ogniwa słoneczne, ogniwa słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, ogniwa słoneczne 

z krzemu krystalicznego, panele słoneczne, panele słonecz-
ne do wytwarzania energii elektrycznej, przenośne panele 
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia 
fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecz-
nego na energię elektryczną, zestawy baterii.

(210) 470951 (220) 2017 04 26
(731) INTEGREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) INTEGREEN

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], akumula-
tory energii fotowoltaicznej, aparatura i urządzenia do gro-
madzenia elektryczności, baterie do ponownego ładowa-
nia, baterie elektryczne, ładowarki do baterii słonecznych, 
ładowalne baterie elektryczne, baterie słoneczne do użytku 
domowego, baterie słoneczne do celów przemysłowych, 
baterie słoneczne, urządzenia do magazynowania energii 
elektrycznej, falowniki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne mo-
duły słoneczne, kalibrowane referencyjne ogniwa fotowolta-
iczne, kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycz-
nej, komórki fotowoltaiczne, matryce do paneli słonecznych, 
moduły słoneczne, ogniwa słoneczne, ogniwa słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, ogniwa słoneczne 
z krzemu krystalicznego, panele słoneczne, panele słonecz-
ne do wytwarzania energii elektrycznej, przenośne panele 
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia 
fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecz-
nego na energię elektryczną, zestawy baterii.

(210) 470959 (220) 2017 04 26
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Dynamic Moisture 24h
(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 do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycz-
nych, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy lecznicze, 
sole do kąpieli do celów medycznych, kąpiele lecznicze.

(210) 470961 (220) 2017 04 26
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA KREM INFUZYJNY
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielę-
gnacji skóry, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i prepa-
raty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych.

(210) 471075 (220) 2017 04 28
(731) MALANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
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(540) M MALANET

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej 
oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży kore-
spondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji nastę-
pujących towarów: urządzenia technologii informacyjnej 
i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, kompute-
ry i sprzęt komputerowy, komputery przenośne [laptopy], 
netbooki [komputery], tablety, tablety graficzne, telefony 
komórkowe, smartfony, sprzęt peryferyjny do komputerów, 
bezprzewodowe peryferia komputerowe, monitory, moni-
tory komputerowe, myszki komputerowe, klawiatury, kla-
wiatury do tabletów, głośniki komputerowe, obudowy kom-
puterów, stacje dokujące do laptopów, stacje dokujące 
do tabletów, napędy dysków do komputera, pamięci kom-
puterowe, zasilacze do komputerów, muzyka, filmy i inne 
rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych 
utrwalone na nośnikach, komputerowe systemy operacyjne, 
oprogramowanie sprzętowe, sprzęt do komunikacji, urzą-
dzenia do odtwarzania filmów, urządzenia do odtwarzania 
danych, urządzenia do odtwarzania obrazów, urządzenia 
do odtwarzania audio, urządzenia do przechowywania da-
nych, dyski do przechowywania danych, pamięć USB [pen-
drive], urządzenia do kopiowania, drukarki, skanery obrazu, 
fotokopiarki, rysiki do urządzeń z ekranami dotykowymi, 
pokrowce na laptopy, etui do tabletów, etui na telefony, 
etui na smartfony, konsole do gier, dżojstiki do komputerów, 
dżojstiki do gier wideo, baterie do telefonów komórkowych, 
ładowarki do telefonów komórkowych, zasilacze do smartfo-
nów, drony, 37 instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu 
komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, instalowa-
nie, konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń biurowych, in-
stalowanie, konserwowanie i naprawianie komputerów oraz 
komputerowego sprzętu peryferyjnego, instalacja sprzętu 
audiowizualnego, 42 doradztwo komputerowe, doradztwo 
w zakresie sprzętu komputerowego, doradztwo w zakre-
sie oprogramowania komputerowego, porady techniczne 
związane z komputerami, doradztwo techniczne dotyczące 
obsługi komputerów, doradztwo i konsultacje w zakresie 
sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie bezpieczeń-
stwa komputerów, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa 
internetowego, doradztwo techniczne związane z progra-
mowaniem komputerów, doradztwo techniczne związane 
z używaniem sprzętu komputerowego, doradztwo związane 
z odzyskiwaniem danych komputerowych, doradztwo w za-
kresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, 
usługi informacyjne w zakresie komputerów, usługi dorad-
cze i informacyjne w zakresie komputerowych urządzeń 
peryferyjnych, diagnozowanie problemów ze sprzętem 
komputerowym przy użyciu oprogramowania, dostarczanie 
informacji o technologii komputerowej i programowaniu 
za pośrednictwem strony internetowej.

(210) 471098 (220) 2017 04 28
(731) BRIMAT PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów

(540) BRIMAT

(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, drzwi 
niemetalowe, niemetalowe ramy do okien szklanych, balu-
strady, baraki, 37 usługi budowlane, naprawy i usługi instala-
cyjne w budownictwie, w tym także naprawy i usługi insta-
lacyjne drzwi i okien, budownictwo, izolowanie budynków, 
lakierowanie, malowanie, montaż drzwi i okien, tynkowanie.

(210) 471108 (220) 2017 04 28
(731) BROWAR NAMYSŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów
(540) LEGENDA WARMII I MAZUR 

BROWAR W BRANIEWIE 1854 BB 
BRANIEWO NIEFILTROWANE NIEPASTERYZOWANE 
GWARANCJA ŚWIEŻOŚCI 28 DNI

(531) 07.01.01, 04.03.01, 04.03.03, 05.11.15, 05.07.02, 26.01.01, 
26.01.15, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe.

(210) 471111 (220) 2017 04 28
(731) KAROLEWSKI ADAM ANDRZEJ ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWY AD-KAR, 
Rybienko-Nowe

(540) AD-KAR
(510), (511) 16 papier falisty i tektura, opakowania z papie-
ru i tektury falistej, wyroby z papieru i tektury zawarte w tej 
klasie.
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(210) 471121 (220) 2017 04 28
(731) SPRINT BAKONIUK SPÓŁKA JAWNA, Białystok
(540) ROWEROZA

(531) 02.01.01, 15.07.01, 15.07.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 rowery, rowery trójkołowe, rowerki dla dzieci, 
części zamienne i akcesoria do rowerów i rowerków dla dzieci 
takie jak błotniki do rowerów, klaksony do rowerów, kierow-
nice do rowerów, siodełka do rowerów, pedały do rowerów, 
pompki do rowerów, przekładnie do rowerów, ramy do ro-
werów, bagażniki do rowerów, dzwonki do rowerów, hamul-
ce do rowerów, koła do rowerów, koła zębate do rowerów, 
korby rowerowe, kosze przystosowane do rowerów, łańcu-
chy rowerowe, łaty do opon, nóżki do rowerów, obręcze kół 
do rowerów, ochraniacze na koła do rowerów, piasty do ro-
werów, pokrycia siodełek rowerów, ogumienie do rowerów, 
szprychy do rowerów, 35 usługi sprzedaży hurtowej, deta-
licznej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej rowerów oraz 
części do rowerów, stojaków do rowerów, usługi w zakresie 
organizacji pokazów handlowych, wystaw handlowych i re-
klamowych oraz promocji sprzedaży rowerów, organizacja 
wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, or-
ganizowanie sprzedaży rowerów i części do rowerów w try-
bie aukcji i przetargów publicznych.

(210) 471191 (220) 2017 05 04
(731) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) pick& mix wolność wyboru
(510), (511) 16 banery wystawowe wykonane z kartonu, dru-
kowane materiały reklamowe i promocyjne: broszury, katalo-
gi, foldery, nadruki, naklejki, nalepki, publikacje drukowane, 
materiały z papieru lub z kartonu do pakowania i owijania, 
szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu, 20 plansze, stoiska 
wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, składane stoiska 
ekspozycyjne, stojaki wystawowe do sprzedaży towarów, 
35 promocja sprzedaży następujących towarów: cukierków 
czekoladowych, czekolady, wyrobów czekoladowych, sło-
dyczy innych niż do celów leczniczych, pralinek, informacje 
na temat sprzedaży następujących towarów: cukierków cze-
koladowych, czekolady, wyrobów czekoladowych, słodyczy 
innych niż do celów leczniczych, pralinek, reklama i marke-
ting: usługi organizowania targów i wystaw dla celów han-
dlowych lub reklamowych, pokazy towarów do celów pro-
mocyjnych: rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
i promocyjnych, organizowanie imprez, wystaw, targów 
i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamo-
wych, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprze-
daży detalicznej, dystrybucja materiałów promocyjnych, 
mianowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza 
w zakresie sprzedaży katalogowej i za pośrednictwem skle-
pu internetowego, usługi sprzedaży, hurtowej, detalicznej 
i w sklepie internetowym następujących towarów: cukier-
ków czekoladowych, czekolady, wyrobów czekoladowych, 
słodyczy innych niż do celów leczniczych, pralinek, usługi 
informacji handlowej, zarządzanie programami motywacyj-
nymi na rzecz sprzedaży i promocji.

(210) 471223 (220) 2017 05 05
(731) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów
(540) gardenio
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, kosmetyki 
dla zwierząt, płyny do pielęgnacji włosów, odżywki do wło-
sów, preparaty do kręcenia włosów, neutralizatory do trwa-
łej ondulacji, preparaty do prostowania włosów, szampony, 
suche szampony, szampony dla zwierząt domowych, far-
by do włosów, kosmetyki upiększające, szminki, pomadki 
do ust, pomady do celów kosmetycznych, ołówki [kredki] 
kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, 
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosme-
tyczne, kremy wybielające do skóry, toniki kosmetyczne, 
środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, 
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 
środki do czyszczenia zębów, żele do wybielania zębów, 
mydła, mydła przeciwpotowe, perfumy, środki perfumeryj-
ne, piżmo [perfumeria], olejki eteryczne, esencje eteryczne, 
woda kolońska, środki do czyszczenia zębów, antyperspi-
ranty [środki przeciwpotne], balsamy inne niż do celów 
medycznych, barwniki (środki chemiczne do ożywiania 
kolorów) do użytku domowego [pranie], bazy do perfum 
kwiatowych, saszetki zapachowe do bielizny, błyszczyki 
do ust, farby do brody, ołówki do brwi, pasty do butów, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki 
nasączone preparatami do usuwania makijażu, preparaty 
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demaki-
jażu, preparaty do depilacji, wosk do depilacji, detergenty 
inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne 
niż do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, 
mydła, drewno zapachowe, preparaty do usuwania farby, 
mydło do golenia, preparaty do golenia, kadzidełka, sole 
do kąpieli do celów innych niż lecznicze, preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucznych 
włosów, maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne 
do odchudzania, krochmal [apretura], krochmal do celów 
pralniczych, lakiery do paznokci, środki do usuwania lakie-
rów, preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznok-
cie, naklejane ozdoby do paznokci, sztuczne paznokcie, 
sztuczne rzęsy, lotony do celów kosmetycznych, preparaty 
do makijażu, puder do makijażu, mleczko oczyszczające 
od celów kosmetycznych, odświeżacze do ust w aerozo-
lu, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, olejki 
do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, 
ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych, płyny 
po goleniu, potpourri [mieszanki zapachowe], preparaty 
do prania, preparaty do nabłyszczania liści roślin, prepara-
ty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, 
preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty 
do czyszczenia protez zębowych, pumeks, talk kosme-
tyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki do celów 
kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina 
kosmetyczna, woda utleniona do celów kosmetycznych, 
wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, żele 
do masażu inne niż do celów medycznych, 5 preparaty ko-
smetyczne o działaniu leczniczym do pielęgnacji i ochrony 
skóry twarzy, ciała i włosów, lecznicze: balsamy, maści, olej-
ki, płyny, sole, żele, kremy.

(210) 471255 (220) 2017 05 05
(731) SUMI AGRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Nepal
(510), (511) 5 herbicydy, pestycydy, insektycydy, fungicydy.
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(210) 471262 (220) 2017 05 05
(731) K.K.P. Accountancy Services Limited, Larnaka, CY
(540) IT Invest Table

(531) 29.01.13, 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodar-
czej, outsourcing [doradztwo biznesowe], usługi doradcze 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa 
w zakresie działalności gospodarczej, usługi podatkowe, 
usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowa-
nia ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przed-
siębiorcami potrzebującymi finansowania, 36 zarządzanie 
finansami, doradztwo w sprawach finansowych, fundusze 
inwestycyjne wzajemne, pośrednictwo giełdowe (akcje 
i obligacje), pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, 
inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, doradztwo 
podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], doradz-
two podatkowe [nie dotyczy księgowości], konsultacje po-
datkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], doradztwo 
inwestycyjne, finansowe i inwestycyjne usługi konsultacyjne, 
pośrednictwo inwestycyjne, usługi finansowo - inwestycyj-
ne, usługi inwestycyjne, usługi inwestycyjne świadczone 
przez firmy, usługi inwestycyjne związane ze zbywalnymi pa-
pierami wartościowymi, 41 doradztwo zawodowe, organizo-
wanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadze-
nie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, 
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], publikowanie książek, 
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe).

(210) 471329 (220) 2017 05 08
(731) MUCHA PIOTR NIVIS, Świdnica
(540) NIVIS CHŁODNICTWO

(531) 29.01.15, 26.03.23, 27.05.01, 01.15.17
(510), (511) 11 urządzenia i instalacje chłodnicze, klima-
tyzacyjne, wentylacyjne, wodno-kanalizacyjne, gazowe 
i ciepłownicze, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna urządzeń 
i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, 
wodno-kanalizacyjnych, gazowych i ciepłowniczych oraz 
ich elementów składowych, 37 montaż, instalowanie oraz 
naprawy urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyj-
nych, wentylacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych 
i ciepłowniczych, usługi serwisowe dotyczące tych urządzeń 
i instalacji.

(210) 471331 (220) 2017 05 08
(731) ŁUKASIEWICZ ANDRZEJ, Stare Lipiny
(540) TASA
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje 
wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub 
z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, 24 tekstylia do-
mowe, bielizna pościelowa, firany, koce, ręczniki.

(210) 471333 (220) 2017 05 08
(731) NOWY ADRES SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) biznesowi.pl

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.02, 26.04.03, 26.04.07
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynaj-
mowanie przestrzeni reklamowej, udostępnianie i wynajem 
przestrzeni reklamowej w Internecie, usługi marketingowe 
za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, reklamo-
wanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, ba-
dania rynku nieruchomości, pośrednictwo w kontaktach 
handlowych i gospodarczych, 36 usługi w zakresie wyszu-
kiwania nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, 
dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, do-
radztwo w zakresie nieruchomości, 41 usługi edukacyjne, 
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
elektroniczna publikacja tekstów i druków innych niż rekla-
mowe w Internecie.

(210) 471336 (220) 2017 05 08
(731) NOWY ADRES SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) MIESZKANIOWI.PL

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.17.02, 26.04.07, 26.03.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynaj-
mowanie przestrzeni reklamowej, udostępnianie i wynajem 
przestrzeni reklamowej w Internecie, usługi marketingowe 
za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, reklamo-
wanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, 
pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, 
36 usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszka-
niowych i komercyjnych, dostarczanie informacji dotyczą-
cych nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, 
41 usługi edukacyjne, publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, elektroniczna publikacja tekstów i dru-
ków innych niż reklamowe w Internecie.

(210) 471349 (220) 2017 05 08
(731) WIEROŃSKI MAREK BEARTON WYDAWNICTWO 

FONOGRAFICZNE, Warszawa
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(540) BeArton

(531) 26.01.01, 27.05.01, 27.05.06
(510), (511) 9 płyty kompaktowe: audio i video, kasety: au-
dio i video i opakowania do nich, 16 okładki, publikacje ta-
kie jak: książki, gazety, katalogi, afisze, broszury, czasopisma, 
dokumenty, gazety, druki, reprodukcje, prospekty, śpiewniki, 
odbitki graficzne, formularze, fotografie, papier do pisania li-
stów, nalepki, naklejki jako materiały piśmienne, plakaty, folie 
z tworzyw sztucznych do pakowania, 42 usługi projektowa-
nia oprogramowania komputerowego.

(210) 471422 (220) 2017 05 09
(731) AVIVA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) UBEZPIECZENIA MAJĄ ADRES AVIVA.PL
(510), (511) 36 doradztwo w sprawach finansowych, doradz-
two w sprawach ubezpieczeniowych, informacja o ubezpie-
czeniach, informacje finansowe, usługi ubezpieczeniowe.

(210) 471442 (220) 2017 05 10
(731) MEETFACE SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów
(540) meetfaces

(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.12
(510), (511) 38 automatyczny transfer danych cyfrowych 
za pomocą kanałów telekomunikacyjnych, bezprzewodowa 
transmisja i nadawanie programów telewizyjnych, bezprze-
wodowe elektroniczne przesyłanie danych, bezprzewodowe 
elektroniczne przesyłanie obrazów, bezprzewodowe usługi 
telefoniczne, bezprzewodowy transfer danych za pośred-
nictwem protokołów komunikacji bezprzewodowej [WAP], 
bezprzewodowy transfer danych przez Internet, bezprzewo-
dowy transfer danych za pośrednictwem cyfrowej telefonii 
komórkowej, cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem 
Internetu, cyfrowa transmisja głosu, doradztwo w dziedzi-
nie telekomunikacji, doradztwo w zakresie telekomunikacji, 
dostarczanie cyfrowego dźwięku i/lub wideo za pomocą te-
lekomunikacji, dostarczanie dokumentów on-line za pośred-
nictwem globalnej sieci komputerowej, dostarczanie elek-
tronicznych łączy komunikacyjnych, dostarczanie informacji 
komunikacyjnych, automatyczny transfer danych cyfrowych 
za pomocą kanałów telekomunikacyjnych, bezpieczna trans-
misja danych, dźwięków lub obrazów, bezprzewodowa elek-
troniczna transmisja faksymile, bezpieczna poczta elektro-
niczna, bezprzewodowa transmisja elektroniczna sygnałów 
głosowych, doradztwo w zakresie usług telekomunikacyj-
nych, 41 bezpieczna transmisja danych, dźwięków lub ob-
razów, bezprzewodowa elektroniczna transmisja faksymile, 
bezpieczna poczta elektroniczna, bezprzewodowa transmi-
sja elektroniczna sygnałów głosowych, doradztwo w zakre-
sie usług telekomunikacyjnych, badania edukacyjne, biblio-
teczne usługi wyszukiwania fotografii, budowanie zespołu 

(edukacja), centra rozrywki, coaching w zakresie życia oso-
bistego [life coaching], doradztwo szkoleniowe w zakresie 
zarządzania, doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji.

(210) 471445 (220) 2017 05 10
(731) WPW DORADZTWO PODATKOWE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) WPW Wołczek Proksa & Wspólnicy

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.07
(510), (511) 35 doradztwo podatkowe, 45 doradztwo 
prawne.

(210) 471446 (220) 2017 05 10
(731) GRAND NOVA CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GRAND NOVA CENTER

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darcza, analizy i badania dotyczące działalność gospodarczej, 
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej.

(210) 471468 (220) 2017 05 10
(731) ELNARO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) elnaro

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 elektronarzędzia i elektronarzędzia zasilane 
akumulatorowo: wiertarki, młoty elektryczne, pilarki, wy-
rzynarki, szlifierki, polerki, strugarki, frezarki, bruzdownice, 
przecinarki, wkrętarki, nożyce elektryczne, odkurzacze prze-
mysłowe, wiertła elektryczne do muru, wiertła elektryczne 
do betonu, wiertła elektryczne do kamienia, piły taśmowe, 
piły tarczowe, piły otwornice jako części do maszyn, dłuta 
jako części do maszyn, tarcze diamentowe jako części ma-
szyn, tarcze pilarskie jako części maszyn, piły szablaste jako 
części do maszyn, brzeszczoty pił jako części do maszyn, 
noże tokarskie, klucze udarowe, ostrza wkrętaków do ma-
szyn, narzędzia do spawalnictwa: spawarki, półautomaty 
spawalnicze, automaty spawalnicze, agregaty spawalnicze, 
urządzenia i osprzęt do cięcia i spawania gazowego, urządze-
nia i osprzęt do cięcia plazmą, uchwyty spawalnicze, druty 
lite jako części maszyn, druty rdzeniowe jako części maszyn, 
druty proszkowe jako części maszyn, elektrody do urządzeń 
spawalniczych, narzędzia pneumatyczne: osprzęt do na-
rzędzi pneumatycznych, szlifierki stołowe, agregaty prądo-
twórcze, agregaty sprężarkowe, wciągi linowe, wciągi łań-
cuchowe, podnośniki hydrauliczne, narzędzia hydrauliczne, 
obrabiarki, silniki elektryczne, 8 narzędzia skrawające: płytki 
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wieloostrzowe, frezy, wiertła, nawiertaki, rozwiertaki, pogłę-
biacze, gwintowniki, narzynki, głowice wytaczarskie, wygnia-
taki do gwintów, osprzęt maszynowy: uchwyty tokarskie, 
oprawki VDI stałe, oprawki VDI napędzane, trzpienie, tuleje, 
oprawki frezarskie, system mocowania termokurczliwego, 
przyrządy frezarskie: oprawki frezarskie napędzane, uchwy-
ty wiertarskie, oprawki narzędziowe, oprawki modułowe, 
imadła maszynowe, narzędzia ręczne i ręczne narzędzia nie-
iskrzące: klucze, wkrętaki, szczypce, młotki, siekiery, pilniki, 
gwintownice, szczypce ślusarskie i elektrotechniczne, szczyp-
ce do pierścieni osadczych, szczypce tynkarskie, szczypce 
do rur, obcęgi, nożyce ręczne do blach, wycinarki ślusarskie, 
punktaki ślusarskie, przecinaki ślusarskie i murarskie, wkrętaki 
ślusarskie, młotki murarskie i ślusarskie, piły do cięcia metalu, 
narzędzia do obróbki drewna, imadła do rur, obcinarki, giętar-
ki, skrobaki, klucze wygięte, grzechotki, ręczne piły stolarskie 
i ogrodnicze, piły do gazobetonu, ściski stolarskie i spawal-
nicze, klamry sprężynowe, szczypce uniwersalne i specjalne, 
nożyce do blachy, świdry spiralne, narzędzia do kucia, wiertła 
HSS-wielostopniowe, narzędzia ścierne, a mianowicie: narzę-
dzia ścierne spojone o spoiwach ceramicznych i żywicznych 
(ściernice, segmenty i osełki ścierne), klocki jako uchwyty 
do papierów i płócien ściernych do obróbki ręcznej i ma-
szynowej, ściernice listowe, trzpieniowe i tarczowe, pasy 
szlifierskie bezkońcowe, ściernice diamentowe, obciągacze 
diamentowe w pełnym asortymencie, wgłębniki do twar-
dościomierzy, narzędzia skrawające, a mianowicie: płytki 
wieloostrzowe, płytki podporowe, łamacze, wiertła do że-
liwa i stali, do metali kolorowych, do tworzyw sztucznych, 
do stali ulepszonych cieplnie, narzynki, gwintowniki, zestawy 
narzędzi do gwintowania, gwintownice ręczne do rur, zesta-
wy narzędzi elektromonterskich, ślusarskich, listwy do pił tra-
kowych, brzeszczoty do pił maszynowych, wiertła do muru 
i betonu, noże do strugarek, noże tarczowe, piły do kamie-
nia, betonu, asfaltu, szkła, noże strugarskie, obwiedniowe, 
przyciągacze, przepychacze do otworów kształtowych, na-
rzędzia diamentowe, sprawdziany tłoczkowe i pierścieniowe 
do gwintów i otworów, otwornice uniwersalne, dłuta, wiertła 
do metalu, do drewna, otwornice, brzeszczoty do wyrzyna-
rek, noże do strugów, płyty diamentowe do cięcia asfaltu, 
betonu, kamienia oraz wszelkich materiałów budowlanych, 
wiertnice, narzędzia składane do toczenia, frezowania, wier-
cenia, płytki wieloostrzowe, płytki podporowe, łamacze 
wióra, modułowe szybkowymienne systemy narzędziowe, 
systemy mocowania, wytaczadła, 9 narzędzia pomiarowe: 
suwmiarki, mikrometry, średnicówki, czujniki zegarowe, in-
dukcyjne, kątowniki, statywy, stojaki pomiarowe, płyty gra-
nitowe, wzorce długości i kąta, wysokościomierze, maszyny 
współrzędnościowe, optyczne maszyny pomiarowe, mikro-
skopy, projektory pomiarowe, przyrządy do pomiaru chro-
powatości, narzędzia do pneumatyki pomiarowej, transfor-
matory, oprogramowanie do archiwizacji danych i statystyki 
SPC, ochronna odzież robocza chroniąca przed wypadkami 
i urazami, okulary ochronne, osłony ochronne na twarz, ma-
ski spawalnicze, urządzenia do spawania za pomocą łuku 
elektrycznego, 35 usługi reklamy: reklama billboardowa, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, marketing, 
dystrybucja materiałów reklamowych, organizacja targów 
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi 
sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, 
wysyłkowej, oraz poprzez ofertę bezpośrednią towarów, 
a mianowicie: elektronarzędzia, urządzenia i narzędzia dla 
spawalnictwa, urządzenia i narzędzia pneumatyczne, na-
rzędzia skrawające, osprzęt maszynowy, narzędzia ręczne, 
narzędzia i materiały ścierne, narzędzia pomiarowe, maszy-
ny i obrabiarki, narzędzia maszynowe: uchwyty tokarskie, 
oprawki VDI stałe, oprawki VDI napędzane, trzpienie, tuleje, 

oprawki frezarskie, system mocowania termokurczliwego, 
przyrządy frezarskie, oprawki frezarskie napędzane, uchwy-
ty wiertarskie, oprawki narzędziowe, oprawki modułowe, 
imadła maszynowe, transformatory, silniki, artykuły chemii 
technicznej: alkalia lotne używane jako detergenty, prepa-
raty do hartowania i lutowania metali, preparaty chemicz-
ne do spawania, topniki do spawania, topniki do lutowania, 
pręty metalowe stosowane przy spawaniu, gazy ochronne 
stosowane przy spawaniu, kleje (spoiwa) przeznaczone dla 
przemysłu, środki ochrony pracy: odzież robocza, okulary 
i osłony ochronne, maski spawalnicze, glebogryzarki, kosiarki 
do trawy, kosy/wykaszarki, łuparki, myjki ciśnieniowe, nożyce 
do traw i żywopłotu, odkurzacze/dmuchawy, odśnieżarki, 
opryskiwacze, pilarki łańcuchowe, piły do pni, rozdrabniacze, 
wertykulatory - aeratory, wiertnice glebowe, zamiatarki, sie-
kiery, kompostowniki, meble ogrodowe, szklarnie ogrodowe, 
doniczki, piaskownice, parasole ogrodowe.

(210) 471472 (220) 2017 05 10
(731) KUBIAK MARLENA, Łódź
(540) B BRILLIANT BEAUTY CLINIC

(531) 25.01.25, 27.05.01, 26.04.16, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, 41 szkolenia z kosmetologii i me-
dycyny estetycznej, 44 kosmetologia i medyczna estetyka, 
salony piękności, kliniki (medyczne -) usługi.

(210) 471495 (220) 2017 05 11
(731) LEŚNIAK ZUZANNA RESTAURACJA BELLA ROSA, 

Strzyżów
(540) RESTAURACJA BELLA ROSA
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne i hotelarskie świad-
czone przez: restauracje, bary, bistra, kawiarnie, kafeterie, cu-
kiernie, herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjonaty, 
hotele, motele, itp., przygotowywanie dań (żywność, posiłki 
i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, usługi cateringowe, wy-
najmowanie sal na posiedzenia, konferencje, szkolenia, pre-
zentacje, imprezy, organizacja przyjęć okolicznościowych, 
w tym wesel, oferowanie żywności i napojów dla gości w re-
stauracjach, barach, bistrach, itp., prowadzenie warsztatów 
kulinarnych, rezerwacja stolików.

(210) 471508 (220) 2017 05 11
(731) YANG LAN, Praga, CZ
(540) YUZONT
(510), (511) 18 druty parasoli przeciwsłonecznych i przeciw-
deszczowych, kółka do parasoli, laski do parasoli, parasole, 
pokrowce na parasole, przeciwsłoneczne parasole, rączki 
do parasoli, szkielety do parasoli przeciwdeszczowych lub 
przeciwsłonecznych.
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(210) 471585 (220) 2017 05 12
(731) ELEKTRO-PLAST TADEUSZ CZACHOROWSKI 

SPÓŁKA JAWNA, Nasielsk
(540) GWARANCJA JAKOŚCI I CENY

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.04, 26.01.14
(510), (511) 9 osprzęt elektryczny w szczególności gniazdka, 
wtyczki i inne złącza elektryczne.

(210) 471586 (220) 2017 05 12
(731) ALTERNATIVE FOOD GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Waflove LODY

(531) 08.01.18, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 lody, jogurt mrożony (lody spożywcze), sor-
bety (lody), lodowe wyroby cukiernicze, 43 bary szybkiej ob-
sługi, lodziarnie.

(210) 471590 (220) 2017 05 12
(731) WIN-CIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) PePe alkohole

(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22, 19.07.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich róż-
nych pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować 
w sklepie z napojami alkoholowymi i bezalkoholowymi.

(210) 471600 (220) 2017 05 12
(731) ŁAZOWSKA JOANNA FINES, Pruszków
(540) dieting 24

(531) 24.17.21, 05.09.01, 05.03.11, 03.09.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, catering spożywczy, 
przygotowywanie żywności do konsumpcji, przygotowy-
wanie napojów do konsumpcji, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, kafeterie 
(bufety), stołówki.

(210) 471605 (220) 2017 05 12
(731) BUDZEŃ HUBERT H.B. CONSULTING, Stefanowo
(540) CENTRUM RENT a CAR

(531) 06.07.05, 18.01.09, 26.02.07, 27.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 39 wynajem samochodów.

(210) 471614 (220) 2017 05 12
(731) BARANOWICZ BARBARA CENTRUM POMOCY 

PROFESJONALNEJ CPP, Warszawa
(540) Centrum Pomocy Profesjonalnej

(531) 02.01.23, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 36 wynajem powierzchni biurowej, 41 organi-
zacja szkoleń, organizowanie kursów szkoleniowych, usługi 
szkoleniowe dla biznesu, usługi edukacyjne i szkoleniowe, 
zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], doradztwo w zakresie 
szkolenia zawodowego, kursy szkoleniowe z zakresu zdro-
wia, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, 
doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe 
i edukacyjne], zapewnianie kursów szkoleniowych związa-
nych z osobistym zarządzaniem czasem, 44 badanie oso-
bowości do celów psychologicznych, badanie osobowości 
[usługi w zakresie zdrowia psychicznego], doradztwo doty-
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czące psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych, 
doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia dole-
gliwości medycznych, doradztwo psychologiczne, doradz-
two w zakresie dietetyki i odżywiania, konsultacje psychia-
tryczne, konsultacje medyczne, konsultacje psychologiczne, 
przeprowadzanie ocen i badań psychologicznych, psychia-
tria, psychoterapia, świadczenie usług medycznych, terapia 
psychologiczna dla małych dzieci, usługi medyczne, usługi 
psychiatryczne, usługi psychologów, usługi psychoterapeu-
tyczne, usługi w zakresie leczenia uzależnień, usługi w zakre-
sie lekarskich wizyt domowych, usługi w zakresie odchudza-
nia, usługi w zakresie psychologii dla osób indywidualnych 
i grup, usługi diagnozy psychologicznej.

(210) 471618 (220) 2017 05 13
(731) AGRO-WODZISŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wodzisław Śląski

(540) VITALLY FOOD
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby  
(w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), oleje i tłuszcze 
jadalne, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, pasty warzywne, 
warzywne pasty do smarowania, gotowe dania warzywne, 
gotowe dania z mięsa, gotowe dania z ryżu, chipsy warzyw-
ne, chipsy owocowe, 30 dania gotowe i wytrawne przekąski, 
dania gotowe zawierające makaron, dania gotowe suche 
lub w płynie, zawierające głównie ryż, artykuły spożywcze 
pochodzenia roślinnego, przekąski składające się głównie 
ze zboża, zboża do żywności do spożycia przez ludzi, zboża 
przetworzone do spożycia przez ludzi, zboża przetworzone, 
zboża, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery.

(210) 471619 (220) 2017 05 13
(731) WYSZKOWSKI BARTŁOMIEJ JAWA, Nowa Iwiczna
(540) LICZMANIA
(510), (511) 28 gry planszowe.

(210) 471621 (220) 2017 05 13
(731) KALYCIOK ROMUALD, Nędza
(540) Lili CAFFE

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
tymczasowe zakwaterowanie, bary szybkiej obsługi, biura 
zakwaterowania, domy opieki dla osób w podeszłym wieku, 
domy turystyczne, hotele, hotele dla zwierząt, bufety, kafe-
terie, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, 
stołówki, motele, pensjonaty, hotele, hotele dla zwierząt, 
domy turystyczne, usługi barowe, wypożyczanie konstruk-
cji przenośnych i urządzeń do gotowania, rezerwacja miejsc 
w pensjonatach, hotelach i kwaterach na pobyt czasowy, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produkta-

mi i transportem, usługi w zakresie wyposażania urządzeń 
kempingowych, organizowanie obozów, wynajmowanie sal 
na posiedzenia, mityngi, narady, wynajmowanie pomiesz-
czeń na pobyt czasowy, wynajmowanie urządzeń oświetle-
niowych, żłobki, wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej, 
namiotów, krzeseł, stołów, urządzeń do gotowania, bielizny 
stołowej i naczyń szklanych.

(210) 471622 (220) 2017 05 13
(731) TEVOR SPÓŁKA AKCYJNA, Skarżysko-Kamienna
(540) TEVOR

(531) 26.13.25, 26.05.04, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się 
na lądzie, w powietrzu lub wodzie.

(210) 471623 (220) 2017 05 13
(731) KALYCIOK ROMUALD, Nędza
(540) swatt

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace 
biurowe, handel i sprzedaż detaliczna, hurtowa oraz prowa-
dzona przez domy wysyłkowe i Internet artykułami z branży 
budowlanej.

(210) 471751 (220) 2017 05 16
(731) PepsiCo, Inc., Purchase, US
(540) Cheetos UP!

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.13, 24.17.04
(510), (511) 30 przekąski na bazie kukurydzy.

(210) 471752 (220) 2017 05 16
(731) MYBENEFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) MyBenefit

(531) 01.15.17, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 karty zakodowane magnetycznie, karty nagra-
ne magnetycznie, magnetyczne karty identyfikujące, zinte-
growane karty magnetyczne, elektroniczne lub kodowane, 
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karty chipowe, magnetyczne nośniki danych, magnetyczne 
nośniki informacji, elektroniczne karty płatnicze, karty inteli-
gentne, czytniki kart etapowych, elektroniczne karty chipo-
we kodowane, urządzenia fotograficzne, kinematograficzne, 
optyczne, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, 
transformujące, akumulatorowe i kontrolno - sterujące, urzą-
dzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwię-
ku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) 
z nagraniami, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane 
i komputery, platformy oprogramowania komputerowego, 
czytniki jako sprzęt przetwarzający dane, czytniki kodów kre-
skowych, 35 administrowanie programami lojalności konsu-
menta, administrowanie działalnością handlową w zakresie 
programów akcji pracowniczych, usługi reklamowe, promo-
cja i reklama usług turystycznych, wynajmowanie nośników 
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, re-
klama, pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem 
handlowym w zakresie reklamy, zarządzanie programami 
lojalnościowymi, obsługa, prowadzenie, nadzorowanie pro-
gramów lojalnościowych i motywacyjnych, organizowanie 
i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie dzia-
łalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, usługi 
w zakresie kart lojalnościowych, badania rynku, badania opi-
nii publicznej, usługi zarządzania w działalności handlowej, 
administrowanie w działalności handlowej, prace biurowe, 
usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi w zakre-
sie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług 
dla innych przedsiębiorstw], zapewnianie platformy interne-
towej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, pro-
mowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem 
programów kart lojalnościowych, 36 emisja i dystrybucja bo-
nów turystycznych, emisja bonów na posiłki, emisja bonów 
wartościowych w związku z programami motywacyjnymi, 
dystrybucja kart przedpłaconych, wydawanie kart przed pła-
conych i bonów, wydawanie kart do płatności elektronicz-
nych w związku z programami bonusowymi i programami 
nagród, emisja kart przedpłaconych do użytku jako elektro-
niczne bilety podróżne, emisja kart kredytowych, obsługa 
kart kredytowych, kredyty ratalne, operacje finansowe, usługi 
w zakresie wydawania voucherów, informacje finansowe, in-
formacja o ubezpieczeniach, usługi finansowe, obsługa kart 
debetowych, sponsorowanie finansowe, transakcje finanso-
we, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczenio-
we, 41 działalność edukacyjna, sportowa i kulturalna, kluby 
zdrowia, rozrywka, świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, 
udzielanie informacji w dziedzinie rekreacji, usługi klubów 
sportowych, usługi klubów w zakresie zdrowia i rekreacji, 
usługi dystrybucji biletów, usługi edukacyjne i szkoleniowe, 
nauczanie i kształcenie, w tym kształcenie praktyczne, pu-
blikowanie książek, publikacja elektroniczna on-line książek 
i periodyków, obsługa nieprzesyłanych publikacji elektro-
nicznych on-line, publikacja tekstów i materiałów eduka-
cyjnych, publikowanie informacji medycznych, informacja 
o imprezach rozrywkowych, usługi związane z parkami roz-
rywki i salonami gier,usługi udostępniania obrazu cyfrowe-
go materiałów wideo i rozrywki multimedialnej, telewizyjne 
usługi rozrywkowe, udostępnianie informacji dotyczących 
filmów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozryw-
kowych, organizowanie zawodów sportowych, obozy spor-
towe, 42 administrowanie stronami komputerowymi (siecio-
wymi), analizy i projektowanie systemów komputerowych, 
doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, instalacje 
i wypożyczanie sprzętu komputerowego, tworzenie i utrzy-
mywanie stron internetowych, w tym tworzenie i obsługa 
portali internetowych, usługi doradcze w dziedzinie tech-
nologii, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii in-
formacyjnej, tworzenie platform internetowych dla handlu, 

43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi tymczaso-
wego zakwaterowania, usługi restauracyjne, gastronomicz-
ne i cateringowe, kafeterie [bufety], usługi barowe, kawiar-
nie, restauracje szybkiej obsługi i stałej (snack-bar), usługi 
recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie 
przyjazdami i wyjazdami], rezerwacja miejsc w pensjonatach 
i hotelach, usługi rezerwacji pokojów, żłobki dla dzieci, wy-
najmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, hotele dla 
zwierząt, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwate-
rowanie], wynajmowanie sal na zebrania, usługi udzielania 
informacji o usługach wskazanych w tej klasie.

(210) 471774 (220) 2017 05 17
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) SINUMEDIN
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszcze-
nia zębów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, 
żele do wybielania zębów, maści kosmetyczne, 5 produkty 
farmaceutyczne, środki sanitarne do celów medycznych, 
substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplemen-
ty diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła leczni-
cze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby 
medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsu-
łek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli.

(210) 471780 (220) 2017 05 17
(731) EDRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) edrone

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 elektroniczne bazy danych, oprogramowanie 
komputerowe do e-handlu, oprogramowanie komputerowe 
do handlu elektronicznego, oprogramowanie komputero-
we do pobrania z Internetu, oprogramowanie komputero-
we do tworzenia baz do wyszukiwania informacji i danych, 
oprogramowanie komputerowe do przetwarzania informa-
cji rynkowych, 38 przesyłanie informacji drogą on-line, usłu-
gi przesyłania wiadomości on-line, 42 chmura obliczeniowa, 
hosting obiektów internetowych on-line dla osób trzecich, 
oprogramowanie jako usługa (SaaS).

(210) 471836 (220) 2017 05 17
(731) WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA, Warszawa
(540) Warszawska OPERA Kameralna
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(531) 07.03.11, 01.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 spektakle na żywo, rozrywka [widowiska], 
prowadzenie koncertów, usługi orkiestry, organizowanie 
spektakli [impresariat].

(210) 471837 (220) 2017 05 17
(731) WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA, Warszawa
(540) Warszawska OPERA Kameralna

(531) 07.03.11, 01.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 spektakle na żywo, rozrywka [widowiska], 
prowadzenie koncertów, usługi orkiestry, organizowanie 
spektakli [impresariat].

(210) 471838 (220) 2017 05 17
(731) WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA, Warszawa
(540) Warszawska OPERA Kameralna

(531) 01.03.01, 07.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 spektakle na żywo, rozrywka [widowiska], 
prowadzenie koncertów, usługi orkiestry, organizowanie 
spektakli [impresariat].

(210) 471839 (220) 2017 05 17
(731) WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA, Warszawa
(540) O / WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 spektakle na żywo, rozrywka [widowiska], 
prowadzenie koncertów, usługi orkiestry, organizowanie 
spektakli [impresariat].

(210) 471840 (220) 2017 05 17
(731) WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA, Warszawa
(540) O / WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 spektakle na żywo, rozrywka [widowiska], 
prowadzenie koncertów, usługi orkiestry, organizowanie 
spektakli [impresariat].

(210) 471841 (220) 2017 05 17
(731) WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA, Warszawa
(540) O / WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 spektakle na żywo, rozrywka [widowiska], 
prowadzenie koncertów, usługi orkiestry, organizowanie 
spektakli [impresariat].

(210) 471842 (220) 2017 05 17
(731) WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA, Warszawa
(540) O / WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 spektakle na żywo, rozrywka [widowiska], 
prowadzenie koncertów, usługi orkiestry, organizowanie 
spektakli [impresariat].
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(210) 471843 (220) 2017 05 17
(731) WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA, Warszawa
(540) O / WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 spektakle na żywo, rozrywka [widowiska], 
prowadzenie koncertów, usługi orkiestry, organizowanie 
spektakli [impresariat].

(210) 471857 (220) 2017 05 18
(731) Calleja Sergio, Warszawa
(540) G BIRRA GARIBALDI

(531) 02.01.04, 24.01.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, piwo bezalkoholowe.

(210) 471859 (220) 2017 05 18
(731) Calleja Sergio, Warszawa
(540) ENERGY DRINK BAZOOKA

(531) 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje energetyczne.

(210) 471863 (220) 2017 05 18
(731) ORIONTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Mazańcowice

(540) ORIONTEC Dla domu

(531) 07.01.24, 01.13.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 preparaty chemiczne do uzdatniania wody, 
11 instalacje, aparatura, urządzenia do uzdatniania wody, 
40 usługi związane z uzdatnianiem wody.

(210) 471867 (220) 2017 05 18
(731) MALCHER STANISŁAW STAMAL, Pruszcz Gdański
(540) BEZPIECZNY DZIECIAK

(531) 02.01.30, 02.05.30, 02.09.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 bramki zabezpieczające dla dzieci, bram-
ki zabezpieczające, niemetalowe, dla niemowląt, dzieci 
i zwierząt domowych [meble], maty do kojców dziecięcych, 
meble dla dzieci, meble do pokojów dziecinnych, meble 
do przewijania niemowląt, krzesełka dla niemowląt, pościel 
do łóżeczek niemowlęcych [inna niż bielizna pościelowa], 
przenośne siedzenia kąpielowe dla dzieci do wanien, prze-
wijaki dla niemowląt, siedzenia dla dzieci, poduszki do pod-
pierania do użytku w samochodowych fotelikach bezpie-
czeństwa dla dzieci.

(210) 471870 (220) 2017 05 18
(731) WÓJCIK DARIUSZ SNAKE SPÓŁKA CYWILNA, Toruń; 

WÓJCIK MARIUSZ SNAKE SPÓŁKA CYWILNA, Toruń; 
WÓJCIK ANDRZEJ SNAKE SPÓŁKA CYWILNA, Toruń

(540) CHLEB i WINO RESTAURACJA GRILL PIZZA BAR

(531) 09.07.19, 26.01.05, 26.04.02, 26.07.05, 26.13.25, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usłu-
gi restauracyjne, restauracje dla turystów, restauracje z gril-
lem, restauracje oferujące dania na wynos, usługi restauracji 
hotelowych, usługi barowe, bary, usługi kawiarni, usługi kok-
tajlbarów, usługi w zakresie pubów, dokonywanie rezerwacji 
restauracji i posiłków, usługi kateringowe, organizacja przy-
jęć [żywność i napoje], organizowanie bankietów, rezerwacja 
stolików w restauracjach, usługi ogródków piwnych, usługi 
obiektów gościnnych [posiłki i napoje], imprezy [zapew-
nianie jedzenia i napojów], usługi hotelowe, hotele, hostele 
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi 
w zakresie wynajmu pokojów, tymczasowe zakwaterowanie, 
usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], udostępnia-
nie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń.
(551) wspólne prawo ochronne
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(210) 471877 (220) 2017 05 18
(731) Metsa Tissue Slovakia s.r.o., Žilina, SK
(540) NEW SUPERDURABLE Tento EXTRA STRONG super 

efficient and durable WET STRENGTH* paper towels 
REMOVES THE LARGEST STAINS THE STRONGEST 
TENTO TOWEL A 3-LAYER SHEET X3 EXTRA LARGE 
MAX SHEET

(531) 02.09.14, 12.03.02, 12.03.11, 20.05.25, 19.03.24, 26.01.05, 
26.01.14, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 16 papier i karton, papier chłonny, ręczniki 
do twarzy papierowe, serwetki jednorazowe, serwetki stoło-
we papierowe, chusteczki higieniczne, ściereczki do twarzy 
z papieru, papier higieniczny, papier kuchenny w rolkach, 
ręczniki papierowe, obrusy papierowe, nie ujęte w innych 
klasach materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, ma-
teriały do opakowywania.

(210) 471880 (220) 2017 05 19
(731) LINER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbki
(540) MR MOON

(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, 32 napoje bezal-
koholowe, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, woda 
pitna z witaminami, 33 napoje alkoholowe.

(210) 471890 (220) 2017 05 19
(731) KRAWCZYK DANIEL, Mysłowice
(540) Geekiusz
(510), (511) 35 agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymy-
wanie danych w komputerowych bazach danych, badania 
rynkowe, bezpośrednia reklama pocztowa, indeksowanie 
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, 
komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), kom-
puterowe zarządzanie plikami, optymalizacja stron interne-
towych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji 
dodatkowej, organizacja pokazów mody w celach promo-
cyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub 

reklamowych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, 
pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamo-
wych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów rekla-
mowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-
line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu 
„płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, 
reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, systema-
tyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych bazach 
danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych 
abonentów], transkrypcja wiadomości [prace biurowe], 
tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, usługi agencji importowo - eksportowych, 
usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług teleko-
munikacyjnych dla osób trzecich, usługi prenumeraty gazet 
dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy, usługi umawiania 
spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie opracowania gra-
ficznego do celów reklamowych, wynajem bilbordów [tablic 
reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji 
w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towa-
rów i usług, 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, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji 
kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z glo-
balną siecią komputerową, poczta elektroniczna, przesyłanie 
faksów, przesyłanie on-line kartek z życzeniami, przesyłanie 
wiadomości, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych 
dla usług związanych z telezakupami, transfer strumieniowy 
danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów 
radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja 
satelitarna, transmisja wideo na żądanie, udostępnianie forów 
internetowych on-line, wspomagane komputerowo przesy-
łanie wiadomości i obrazów, zapewnianie dostępu do baz 
danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci kompu-
terowych, 41 dubbing, fotografia, fotoreportaże, kompute-
rowe przygotowanie materiałów do publikacji, montaż taśm 
wideo, nagrywanie na taśmach wideo, organizacja pokazów 
mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, orga-
nizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem 
osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowa-
nie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i pro-
wadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], organizowanie loterii, organizowanie widowisk 
[impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, 
pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy 
do celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć [roz-
rywka], produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja 
mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów 
radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, publikowa-
nie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty rekla-
mowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tek-
stów (innych niż teksty reklamowe), sporządzanie napisów 
[np. do filmów], studia filmowe, telewizyjne usługi rozryw-
kowe, tłumaczenia, udostępnianie filmów on-line nie do po-
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brania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] 
w Internecie, udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów 
gier, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobra-
nia], usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednic-
twem sieci komputerowej, usługi pokazów filmowych, usługi 
reporterskie, usługi studia nagrań, usługi w zakresie kompo-
nowania muzyki, usługi w zakresie opracowania graficzne-
go, inne niż do celów reklamowych, wystawianie spektakli 
na żywo, 42 aktualizowanie oprogramowania komputero-
wego, analizy systemów komputerowych, chmura oblicze-
niowa, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo 
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputero-
wego, doradztwo w zakresie projektowania stron interneto-
wych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej 
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, 
hosting serwerów, hosting stron internetowych, instalacja 
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogra-
mowania komputerowego, konwersja danych i programów 
komputerowych [inna niż konwersja fizyczna], konwersja da-
nych lub dokumentów na formę elektroniczną, monitoring 
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, 
odzyskiwanie danych komputerowych, oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], powielanie programów komputerowych, 
programowanie komputerów, projektowanie oprogramo-
wania komputerowego, projektowanie systemów kompute-
rowych, przechowywanie danych elektronicznych, 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 
w zakresie ochrony antywirusowej komputerów.

(210) 471893 (220) 2017 05 19
(731) ANDRZEJ LULKA I WSPÓLNICY KANCELARIA 

PRAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) ANDRZEJ LULKA & PARTNERS Law Firm

(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, negocjowanie umów biznesowych dla 
osób trzecich, analizy i badania dotyczące działalności gospo-
darczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospo-
darczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
usługi w zakresie kontaktów biznesowych, usługi informa-
cyjne dla konsumentów, 36 usługi doradcze, konsultacyjne 
i informacyjne w zakresie usług w zakresie nieruchomości, 
37 usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie 
usług budowlanych, 41 tłumaczenia, organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów [szkolenie], usługi w zakresie tłumaczeń 
pisemnych, tłumaczenia językowe, 45 usługi doradcze, kon-
sultacyjne i informacyjne w zakresie usług prawnych, usługi 
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi 
prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, 
sprawy sporne (usługi pomocy w -), badania prawne.

(210) 471907 (220) 2017 05 19
(731) August Storck KG, Berlin, DE
(540) nimm 2 Śmiejżelki Sokki Słodki Sad
(510), (511) 30 słodycze, czekolada, wyroby czekoladowe, 
ciasta, lody, preparaty do sporządzania wyżej wymienionych 
produktów zawarte w klasie 30.

(210) 471909 (220) 2017 05 19
(731) LABELMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) LABELMARKET

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, nawigacyjne, 
geodezyjne, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne, 
optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne 
(inspekcyjne), ratownicze i do nauczania, urządzenia i przy-
rządy do przewodzenia, przełączania, transformowania, 
akumulowania, regulowania lub kontrolowania elektrycz-
ności, urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania 
dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, dyski 
z nagraniami, automaty sprzedające i mechanizmy do urzą-
dzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestru-
jące, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i kompute-
ry, urządzenia do gaszenia ognia.

(210) 471919 (220) 2017 05 22
(731) TOMASZ MISZCZAK TABLEART 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań

(540) TABLEART TOMASZ MISZCZAK

(531) 11.03.01, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów 
jak: zastawa stołowa, przybory kuchenne, szklanki, kieliszki, 
naczynia do picia, akcesoria barowe, akcesoria restauracyjne 
i gastronomiczne.

(210) 471923 (220) 2017 05 22
(731) SKARBY ROZTOCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tomaszów Lubelski
(540) Zimna ZOŚKA



56 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT26/2017

(531) 08.01.18, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 bloki listowe, papeteria, foldery, broszury, 
kalendarze, karty pocztowe, koperty, materiały drukowane, 
materiały piśmienne, nalepki, naklejki, papierowe nakrycia 
stołowe, opakowania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucz-
nych, papier, papier do pakowania, publikacje drukowane, 
serwetki papierowe, ulotki, 30 lody, desery lodowe, ciasta 
lodowe, wyroby lodowe, kawa, napoje na bazie kawy, wy-
roby cukiernicze i słodycze, herbata, 32 lemoniada, koktajle, 
napoje bezalkoholowe, piwo, soki owocowe i warzywne, 
35 organizowanie targów i wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, pokazy towarów, reklama, usługi handlu 
detalicznego lub hurtowego w związku z lodami, deserami 
lodowymi, ciastami lodowymi, wyrobami lodowymi, kawą, 
napojami na bazie kawy, wyrobami cukierniczymi i słody-
czami, lemoniadą, koktajlami, napojami bezalkoholowymi, 
piwem, sokami owocowymi i warzywnymi, herbatą, 41 orga-
nizowanie przyjęć, 43 prowadzenie lodziarni, prowadzenie 
cukierni, prowadzenie kawiarni, prowadzenie restauracji lub 
baru, przygotowywanie posiłków i napojów, obsługa gastro-
nomiczna, catering.

(210) 471925 (220) 2017 05 22
(731) ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn
(540) Z-PLA Pro

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 nieprzetworzone żywice akrylowe, nieprze-
tworzone żywice epoksydowe, nieprzetworzone żywice 
syntetyczne, nieprzetworzone żywice termoplastyczne, 
żywice syntetyczne nieprzetworzone stosowane w poligra-
fii, nieprzetworzone syntetyczne żywice wykorzystywane 
w przemyśle drukarskim 3D.

(210) 471928 (220) 2017 05 22
(731) ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn
(540) Z-PLA

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 nieprzetworzone żywice akrylowe, nieprze-
tworzone żywice epoksydowe, nieprzetworzone żywice 
syntetyczne, nieprzetworzone żywice termoplastyczne, 
żywice syntetyczne nieprzetworzone stosowane w poligra-
fii, nieprzetworzone syntetyczne żywice wykorzystywane 
w przemyśle drukarskim 3D.

(210) 471929 (220) 2017 05 22
(731) WIŚNIEWSKA KATARZYNA GABINET 

STOMATOLOGICZNY SMILE, Warszawa
(540) BALTICA BEAUTY
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czysz-
czenia zębów, 5 dietetyczna żywność i substancje do celów 
leczniczych lub weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi 
i zwierząt, materiały do plombowania zębów, woski denty-
styczne, 44 aromaterapia, chirurgia plastyczna, depilacja wo-
skiem, fizjoterapia, fryzjerstwo, implantacja (wszczepianie) 

włosów, manicure, masaż, ośrodki zdrowia, pomoc medycz-
na, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, porady 
w zakresie farmakologii, przekłuwanie ciała, salony piękności, 
usługi sanatoryjne, tatuowanie, usługi dentystyczne, usługi 
klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi 
medycyny alternatywnej, usługi medyczne, usługi optycz-
ne, usługi ortodontyczne, usługi psychologów, usługi saun, 
usługi solariów, usługi telemedyczne, usługi terapeutyczne, 
usługi wizażystów, wypożyczanie sprzętu medycznego.

(210) 471937 (220) 2017 05 22
(731) WIŚNIEWSKA KATARZYNA GABINET 

STOMATOLOGICZNY SMILE, Warszawa
(540) BALTICA MED
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czysz-
czenia zębów, 5 dietetyczna żywność i substancje do celów 
leczniczych lub weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi 
i zwierząt, materiały do plombowania zębów, woski denty-
styczne, 44 aromaterapia, chirurgia plastyczna, depilacja wo-
skiem, fizjoterapia, fryzjerstwo, implantacja (wszczepianie) 
włosów, manicure, masaż, ośrodki zdrowia, pomoc medycz-
na, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, porady 
w zakresie farmakologii, przekłuwanie ciała, salony piękności, 
usługi sanatoryjne, tatuowanie, usługi dentystyczne, usługi 
klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi 
medycyny alternatywnej, usługi medyczne, usługi optycz-
ne, usługi ortodontyczne, usługi psychologów, usługi saun, 
usługi solariów, usługi telemedyczne, usługi terapeutyczne, 
usługi wizażystów, wypożyczanie sprzętu medycznego.

(210) 471944 (220) 2017 05 22
(731) AGENCJA REKLAMOWA OPUS B SPÓŁKA JAWNA 

B. BUDZIK, J, KOZŁOWSKA-MIROCH, Kraków
(540) ICON maker

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.

(210) 471949 (220) 2017 05 22
(731) KASZYŃSKI BARTOSZ WYCZESANE PORKI, Poznań
(540) PULLED PORK WYCZESANE PORKI
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(531) 03.04.18, 11.01.03, 11.01.04, 27.05.01
(510), (511) 29 burgery, burgery mięsne, burgery warzyw-
ne, burgery sojowe, burgery z indyka, burgery z tofu, fryt-
ki, frytki ziemniaczane, mrożone frytki, mięso wędzone, 
mięso mielone [mięso siekane], mięso mrożone, mięso 
kiełbasiane, mięso solone, suszone mięso, mięso świe-
że, mięso konserwowane, smażone mięso, paczkowane 
mięso, mięso z indyka, mięso i wędliny, mięso gotowe 
do spożycia, mięso pokrojone w plastry, 30 bułki, bułki 
nadziewane, bułki z nadzieniem, hamburgery w bułkach, 
hamburgery gotowane i w bułkach, bułki chrupiące, bułki 
z bekonem, duże miękkie bułki, kanapki z hamburgerem, 
ciasta zawierające mięso, sosy, mięsne sosy, sosy pikant-
ne, sosy curry, słone sosy, sosy [przyprawy], sosy zagęsz-
czone, sosy pomidorowe, sosy ziołowe, sosy do kurczaka, 
sosy na bazie pomidorów, sosy do mięsa z grilla, pikantne 
sosy używane jako przyprawy, 43 bary, bary przekąskowe, 
bary szybkiej obsługi [snack bar], dokonywanie rezerwa-
cji restauracji i posiłków, doradztwo kulinarne, dostarcza-
nie posiłków do bezpośredniego spożycia, dostarczanie 
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, im-
prezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], usługi 
restauracji, w których mięso przygotowuje się na oczach 
klientów, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, oferowanie żywności i napo-
jów w bistrach, oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, oferowanie żywności i napojów dla gości, 
przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje 
do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, 
przygotowywanie posiłków i napojów, przygotowywanie 
żywności dla innych na zasadzie zlecenia na zewnątrz, 
puby, restauracje dla turystów, restauracje oferujące danie 
na wynos, restauracje z grillem, serwowanie jedzenia i na-
pojów, serwowane żywności i napojów dla gości w restau-
racjach, serwowanie żywności i napojów dla gości, usługi 
barów typu fast-food na wynos, usługi barowe, usługi re-
stauracji typu fast-food, usługi restauracji sprzedających 
posiłki na wynos, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi 
restauracyjne, usługi świadczone przez bary bistro, usługi 
w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie jedzenia 
na wynos, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia 
i napojów, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, 
usługi w zakresie pubów.

(210) 471951 (220) 2017 05 22
(731) INSTYTUT ZDROWIA SOFRA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Mielno-Unieście

(540) SOFRA DIETA NISKOKALORYCZNA WARZYWNO- 
-OWOCOWA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 świadczenie usług edukacyjnych związanych 
z dietą, 43 usługi restauracyjne świadczone przez hotele, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, hotele, pensjonaty, tymczasowe zakwatero-
wanie, 44 opieka zdrowotna, ośrodki zdrowia, usługi sanato-

ryjne, usługi rekonwalescencyjne, usługi doradcze w dziedzi-
nie zdrowia, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycy-
ny alternatywnej, usługi oraz doradztwo w zakresie prawi-
dłowego odżywiania i diety.

(210) 471952 (220) 2017 05 22
(731) SĄDEL EWA ROOM99, Długołęka
(540) Room99
(510), (511) 24 artykuły tekstylne do użytku jako pościel, 
artykuły tekstylne do użytku w gospodarstwie domowym, 
bielizna domowa, w tym ręczniki do twarzy, bielizna poście-
lowa, dekoracje ścienne z tkanin, domowe artykuły tekstylne 
wykonane z materiałów nietkanych, draperie, duże ręczni-
ki, gotowe zasłony tekstylne, kapy na łóżka, kołdry, kołdry 
do łóżek, kołdry z materiałów tekstylnych, narzuty na łóżko, 
nietkane artykuły tekstylne, obrusy, obrusy tekstylne, obrusy 
z materiałów tekstylnych nietkanych, osłony na okna, ozdob-
ne poszewki na poduszki, pokrowce i narzuty na meble, po-
szewki na poduszki, poszwy na kołdry, pościel, prześcieradła 
na łóżka, przykrycia na łóżka, ręczniki, ręczniki do rąk, ręczniki 
do twarzy, ręczniki kąpielowe, zasłony i firany tekstylne lub 
z tworzyw sztucznych, zasłony okienne, zasłony wykonane 
z materiałów tekstylnych, 27 chodniki dywanowe, dywaniki 
łazienkowe, dywaniki na podłogi, dywany, chodniki i maty, 
podkłady dywanowe, pokrycia podłogowe, tapety tekstyl-
ne, wykładzina dywanowa, 35 usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z pokryciami naściennymi, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami naścien-
nymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami 
podłogowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkani-
nami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem 
domu.

(210) 471953 (220) 2017 05 22
(731) PĘKALA WALDEMAR, Rzeszów
(540) HUNGRY LION

(531) 03.01.01, 03.01.16, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, bufety i kafeterie, ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, restauracje samoobsługowe, usługi barowe, 
usługi restauracyjne.

(210) 471954 (220) 2017 05 22
(731) BIOMATEX PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola
(540) Biomatex
(510), (511) 22 włókna tekstylne, włókna akrylowe, włókna 
jedwabne, włókna naturalne, włókna ramii, włókna ostni-
cy, włókna konopne, włókna poliestrowe, włókna sizalowe, 
włókna bawełny, włókna rafiowe, włókna na przędzę, tek-
stylne włókna ciągłe, włókna ceramiczne tekstylne, włókna 
bawełny [linters], nietkane włókna tekstylne, włókna z poli-
tetrafluoroetylenu, włókna wiskozowo-krzemionkowe, tek-
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stylne włókna syntetyczne, włókna tekstylne surowe, włókna 
z rami [nieprzerobione], włókna konopi siewnych [surowe], 
włókna do wytwarzania dywanów, włókna do wytwarzania 
mat, włókna poliestrowe do wypełniania, tekstylia z nie-
przetworzonych włókien, pojedyncze włókna z jedwabiu 
poliestrowego, włókna węglowe do celów włókienniczych, 
włókna półsyntetyczne [do użytku włókienniczego], włókna 
syntetyczne do użytku tekstylnego, włókna szklane do ce-
lów włókienniczych, włókna wykonane z materiałów synte-
tycznych, włókna jako surowe materiały syntetyczne do ce-
lów włókienniczych, włókna jako częściowo przygotowane 
materiały syntetyczne do użytku tekstylnego, tekstylia z nie-
przetworzonych włókien, 24 tekstylia do sypialni, tekstylia 
do dekoracji wnętrz, tekstylia do wyposażenia domu, synte-
tyczne tekstylia sprzedawane w belach, tekstylia do produk-
cji artykułów odzieżowych, tekstylia w belach do produkcji 
odzieży, tekstylia używane jako podszewki do odzieży, tek-
stylia odporne na wodę, ale przepuszczające wilgoć, teksty-
lia wykorzystywane w gospodarstwie domowym, materiały 
z gąbki [tekstylia w belach], tekstylia w postaci akcesoriów 
okiennych, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej nastę-
pujących towarów: tekstylia do sypialni, tekstylia do dekoracji 
wnętrz, tekstylia do wyposażenia domu, syntetyczne teksty-
lia sprzedawane w belach, tekstylia do produkcji artykułów 
odzieżowych, tekstylia w belach do produkcji odzieży, tek-
stylia używane jako podszewki do odzieży, tekstylia odporne 
na wodę, ale przepuszczające wilgoć, tekstylia wykorzysty-
wane w gospodarstwie domowym, materiały z gąbki [tek-
stylia w belach], tekstylia w postaci akcesoriów okiennych, 
włókna tekstylne, włókna akrylowe, włókna jedwabne, włók-
na naturalne, włókna ramii, włókna ostnicy, włókna konopne, 
włókna poliestrowe, włókna sizalowe, włókna bawełny, włók-
na rafiowe, włókna na przędzę, tekstylne włókna ciągłe, włók-
na ceramiczne tekstylne, włókna bawełny [linters], nietkane 
włókna tekstylne, włókna z politetrafluoroetylenu, włókna 
wiskozowo-krzemionkowe, tekstylne włókna syntetyczne, 
włókna tekstylne surowe, włókna z rami [nieprzerobione], 
włókna konopi siewnych [surowe], włókna do wytwarzania 
dywanów, włókna do wytwarzania mat, włókna poliestro-
we do wypełniania, tekstylia z nieprzetworzonych włókien, 
pojedyncze włókna z jedwabiu poliestrowego, włókna wę-
glowe do celów włókienniczych, włókna półsyntetyczne [do 
użytku włókienniczego], włókna syntetyczne do użytku tek-
stylnego, włókna szklane do celów włókienniczych, włókna 
wykonane z materiałów syntetycznych, włókna jako surowe 
materiały syntetyczne do celów włókienniczych, włókna jako 
częściowo przygotowane materiały syntetyczne do użytku 
tekstylnego, tekstylia z nieprzetworzonych włókien, włókni-
ny przeszywane, włókniny igłowane.

(210) 471956 (220) 2017 05 22
(731) IRIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) IRIS

(531) 26.03.04, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 opakowania z tworzyw sztucznych, 20 pu-
dełka z tworzyw sztucznych, pudełka do przechowywania  
[z tworzyw sztucznych], pudełka z tworzyw sztucznych 
do pakowania, pudełka z tworzyw sztucznych do pakowania, 
płaskie, niemetalowe pojemniki na chusteczki [mocowane 

na stałe], dozowniki na chusteczki higieniczne, nie z metalu 
[mocowane na stałe], nakrętki niemetalowe, nakrętki nie-
metalowe do pojemników, nakrętki gwintowane z tworzyw 
sztucznych, nakrętki wykonane z materiałów niemetalowych 
do pojemników.

(210) 471959 (220) 2017 05 22
(731) GÓRA WOJCIECH KLINIKA KRĘGOSŁUPA, Bibice
(540) Klinika Kręgosłupa

(531) 02.01.23, 02.01.30, 26.01.14, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 udzielanie informacji dotyczących chiroprak-
tyki, usługi w zakresie chiropraktyki, opieka zdrowotna w za-
kresie chiropraktyki, masaż, rehabilitacja fizyczna.

(210) 471961 (220) 2017 05 22
(731) LYP PIOTR EUROPEJSKIE CENTRUM WSPIERANIA 

MARKETINGU, Rybnik
(540) citoome

(531) 16.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sporządzanie, dostarczanie i rozpowszech-
nianie informacji, wszystkich dotyczących charakterystyki, 
jakości i cen ogólnodostępnych towarów i usług, udzielanie 
informacji i porad dotyczących charakterystyki, jakości i cen 
ogólnodostępnych towarów i usług, usługi reklamowe, mar-
ketingowe i promocyjne i udzielanie informacji w tym za-
kresie, usługi w zakresie badania rynku, udostępnianie rynku 
on-line dla celów kupna i sprzedaży towarów, aranżowanie, 
wyszukiwanie źródeł, publikowanie i dostarczanie recenzji 
produktów, informacja, doradztwo i poradnictwo doty-
czące wyżej wymienionych usług, badania rynkowe, usługi 
w zakresie porównywania cen, 38 udostępnianie blogów, 
forów, fotogalerii, pokojów rozmów i elektronicznych tablic 
ogłoszeń on-line do transmisji i rozpowszechniania wiado-
mości pomiędzy użytkownikami, transmisja i dzielenie się 
wiadomościami, informacjami, obrazami, wideo i nagraniami 
dźwiękowymi, usługi związane z portalami internetowymi, 
informacja, doradztwo i poradnictwo dotyczące wyżej wy-
mienionych usług.

(210) 471963 (220) 2017 05 22
(731) ANGEL POLAND GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) ANGELSTRADOM

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 obrót nieruchomościami, wynajem i dzier-
żawa nieruchomości, administrowania nieruchomościami, 
zarządzanie nieruchomościami, 37 budownictwo.
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(210) 471964 (220) 2017 05 22
(731) LYP PIOTR EUROPEJSKIE CENTRUM WSPIERANIA 

MARKETINGU, Rybnik
(540) ZADOWOLONY KONSUMENT

(531) 02.09.20, 19.19.99, 20.05.15, 20.05.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sporządzanie, dostarczanie i rozpowszech-
nianie informacji, wszystkich dotyczących charakterystyki, 
jakości i cen ogólnodostępnych towarów i usług, udzielanie 
informacji i porad dotyczących charakterystyki, jakości i cen 
ogólnodostępnych towarów i usług, usługi reklamowe, mar-
ketingowe i promocyjne i udzielanie informacji w tym za-
kresie, usługi w zakresie badania rynku, udostępnianie rynku 
on-line dla celów kupna i sprzedaży towarów, aranżowanie, 
wyszukiwanie źródeł, publikowanie i dostarczanie recenzji 
produktów, informacja, doradztwo i poradnictwo doty-
czące wyżej wymienionych usług, badania rynkowe, usługi 
w zakresie porównywania cen, 38 udostępnianie blogów, 
forów, fotogalerii, pokojów rozmów i elektronicznych tablic 
ogłoszeń on-line do transmisji i rozpowszechniania wiado-
mości pomiędzy użytkownikami, transmisja i dzielenie się 
wiadomościami, informacjami, obrazami, wideo i nagraniami 
dźwiękowymi, usługi związane z portalami internetowymi, 
informacja, doradztwo i poradnictwo dotyczące wyżej wy-
mienionych usług.

(210) 471967 (220) 2017 05 22
(731) FORYSIAK DAWID, Warszawa
(540) MOOVIN NIERUCHOMOŚCI
(510), (511) 36 usługi agencji nieruchomości związane 
z kupnem i sprzedażą nieruchomości, usługi agencji pośred-
nictwa nieruchomości mieszkaniowych, organizowanie wy-
najmu nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami.

(210) 471972 (220) 2017 05 22
(731) CENTRUM LOGISTYCZNE MEŁGIEWSKA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lublin

(540) CLM

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości, dzierżawa nieru-
chomości, wynajem powierzchni biurowej, wynajmowanie 
pomieszczeń biurowych [nieruchomości], organizowanie 
wynajmu nieruchomości, dzierżawa nieruchomości posia-
danych na własność, usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z pomieszczeniami przemysłowymi, usługi zarzą-
dzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, 
wynajem lokali na cele biurowe, 37 budowa nieruchomości 

przemysłowych, budowa i naprawa magazynów, 39 maga-
zynowanie, wynajem magazynów, dzierżawa magazynów, 
usługi magazynowe, wynajem przestrzeni magazynowej, 
wynajem miejsc magazynowych, wynajem segmentów 
magazynowych, wynajem obiektów i urządzeń magazyno-
wych, udzielanie informacji związanych z wynajmem prze-
strzeni magazynowej.

(210) 471973 (220) 2017 05 22
(731) LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Carolina Medical Center

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, optyczne, 
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, 
do celów dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, prze-
syłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne 
nośniki danych, nagrane dyski, osprzęt do przetwarzania da-
nych, komputery, nagrania dźwięków i obrazów na wszelkich 
nośnikach, nośniki sygnałów audio i/lub sygnałów wideo, na-
grania filmów i programów telewizyjnych, nagrania dźwięku 
i muzyki, kasety audio-wideo, płyty kompaktowe, płyty DVD, 
nagrania fonograficzne, płyty CD-ROM, nagrania wideo do-
starczane z Internetu, publikacje elektroniczne do pobrania 
dostarczane on-line z baz danych lub z Internetu, publikacje 
elektroniczne na wszelkich nośnikach, 36 usługi finansowe 
i ubezpieczeniowe, usługi gwarantowania ubezpieczeń, po-
średnictwo ubezpieczeniowe, usługi zarządzania finansami, 
usługi emerytalne, usługi inwestycyjne, usługi wzajemnych 
funduszy inwestycyjnych, usługi zbiórki funduszy na cele 
dobroczynne, usługi zarządzania wynajmem i wynajmowa-
niem nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, biura 
pośrednictwa handlu nieruchomościami, usługi zarządzania 
inwestycjami w nieruchomości, usługi doradztwa, informa-
cyjne i konsultingowe w zakresie wszystkich wyżej wymie-
nionych usług.

(210) 471974 (220) 2017 05 22
(731) The Gillette Company LLC, Boston, US
(540) GILLETTE NAJLEPSZE DLA MĘŻCZYZNY
(510), (511) 3 preparaty do golenia, mianowicie kremy do go-
lenia, żele do golenia, płyny do golenia i pianki do golenia, 
płyny, emulsje i balsamy po goleniu, środki do mycia twarzy 
i peelingi do stosowania przed goleniem, preparaty do pie-
lęgnacji skóry, mianowicie nawilżacze skóry, nielecznicze 
preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do ciała w sprayu, 
woda kolońska, antyperspiranty i dezodoranty, szampony 
do ciała, 8 brzytwy i żyletki, dozowniki, kasetki, uchwyty 
i pojemniki wymienne, wszystkie zawierające ostrza, części 
składowe oraz oprawy do wszystkich wyżej wymienionych 
towarów.
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(210) 471975 (220) 2017 05 22
(731) STOWARZYSZENIE BIEG PIASTÓW, Szklarska Poręba
(540) BIEGPIASTÓW

(531) 01.15.17, 26.01.10, 27.05.01
(510), (511) 9 płyty i sygnalizatory akustyczne, automaty 
biletowe, automatyczne dystrybutory, balony i meteoro-
logiczne, busole, aparaty do rejestrowania czasu, czytniki, 
dane na nośnikach magnetycznych i optycznych, daszki-
osłony oczu, znaki drogowe świecące lub mechaniczne, 
dyski kompaktowe i optyczne, dyskietki, dyski magne-
tyczne, dzwonki, ekrany, gwizdki alarmowe ostrzegawcze 
i sygnalizacyjne, kamizelki ratunkowe, kapoki, karty ma-
gnetyczne i identyfikacyjne, kasety, kaski ochronne, kom-
binezony, dyski kompaktowe, kombinezony i kostiumy 
dla narciarzy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, 
maski ochronne, modemy, nośniki informacji magnetycz-
ne i optyczne, kaski i maski ochronne, okulary przeciwsło-
neczne, pasy ratunkowe, parkometry, procesory i tekstu, 
programy komputerowe i systemu operacyjnego, oku-
lary i osłony przeciwoślepieniowe, rękawice do ochrony 
przed wypadkami, siatki zabezpieczające przed wypad-
kami, sieci ratownicze, skafandry, szyldy świecące, tablice 
ogłoszeniowe elektroniczne, tarcze odblaskowe noszone 
na ubraniu w celu zapobieganiu wypadkom drogowym, 
taśmy wideo magnetyczne, tratwy ratunkowe, 16 stemple 
do adresów, afisze, tablice ogłoszeniowe kartonowe lub 
papierowe na afisze, albumy, almanachy, atlasy, artykuły 
szkolne, bibuły, bielizna stołowa, bilety, artykuły biurowe, 
blankiety, bloki, błony z tworzyw sztucznych do paletyza-
cji, broszury, arkusze z celulozy regenerowana do pakowa-
nia, chorągiewki papierowe, chusteczki do nosa, czasopi-
sma, diagramy, druki, emblematy, etykiety nie z materiału, 
folie z tworzyw sztucznych do pakowania, formularze, fo-
tografie, gazety, mapy geograficzne, globusy, grafiki, karty 
do gry, introligatorstwo i materiały, kalendarze, wyroby 
z kartonu, karty - zawiadomienia i muzyczne z życzeniami, 
katalogi, komiksy, kompasy do wytyczania tras, konfetti, 
żetony kontrolne, koperty, książki, podstawki pod kufle 
do piwa, litografie, mapy, materiały piśmienne, naklejki 
adresowe, notesy, numeratory, obrazy, obrusy papierowe, 
ołówki, papier do pakowania, papier, periodyki, materiały 
piśmienne, plany, karty i znaczki pocztowe, podręczniki, 
prospekty, publikacje, rejestry, ręczniki papierowe, rolety 
papierowe, rysunki, serwetki papierowe, śpiewniki, papier 
świecący, torby do pakowania i na śmieci, 25 apaszki, be-
rety, bielizna, osobista, przeciwpotowa i wchłaniająca pot, 
bluzki, bluzy, buty narciarskie i sznurowane, krótkie bot-
ki, buty sznurowane, chodaki, czapki, czapki z daszkiem, 
daszki, dżerseje, dziewiarstwo, getry, fartuchy, kalosze, 
kamizelki, kapelusze, ubrania dla narciarzy, kombinezo-
ny, konfekcja odzieżowa, kołnierzyki, koszule, krawaty, 
marynarki, nakrycia głowy, buty narciarskie, nauszniki, 
obuwie i sportowe, artykuły odzieżowe, palta, rękawice, 
skarpetki, obuwie sportowe, swetry, trykoty bez zapięcia, 
szale, szelki, nakrycia głowy, bielizna, bluzy, spodnie spor-
towe, spodenki, buty, czapki, kamizelki, rękawiczki, stro-
je-ubrania dla narciarzy, nakrycia głowy buggy/kominy, 
obuwie sportowe, skarpety, kurtki, odzież termoaktyw-
na, 28 bobsleje, deski surfingowe, przyrządy do ćwiczeń 
sportowych, kije hokejowe, liny wspinaczkowe, łyżwy, ma-

ski karnawałowe, narty, narty: krawędzie, pokrycie ślizgów, 
skrobaki i ich wiązania, ochraniacze i łokci, sanki, smary 
i woski do nart, wiązania, kaski, bidony, rowery, 35 doradz-
two i zarządzanie w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów rekla-
mowych, informacje o plikach komputerowych, kompu-
terowe zarządzanie plikami, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklamy: prasowe, radiowe i telewi-
zyjne, organizowanie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, 38 agencje informacyjne i prasowe, emisja 
radiowa i telewizyjna, przesyłanie informacji, komputero-
we przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej, łączność 
poprzez sieć światłowodów i terminale komputerowe, 
łączność, radiowa, telefoniczna i telegraficzna, połącze-
nia ze światowa siecią komputerowa za pośrednictwem 
telekomunikacji, przekaz satelitarny, radiofonia, przekaz 
satelitarny, telewizja kablowa, transmisja programów tele-
wizyjnych, 39 akcje ratunkowe, usługi autobusowe, biura 
turystyczne, czarterowanie, dystrybucja: gazet, korespon-
dencji i przesyłek, organizowanie podróży i wycieczek, 
wynajmowanie miejsc na parkowanie, usługi nawigacyjne, 
pilotaż, pośrednictwo transportowe, usługi ratownicze, re-
zerwacje miejsc na podróż, transport pasażerski, agencje 
turystyczne, turystyka - zwiedzanie, organizowanie wy-
cieczek, wypożyczanie pojazdów, turystyka, 41 edukacja, 
produkcja filmów, kultura fizyczna, chronometraż imprez 
sportowych, kultura fizyczna, organizowanie: obozów, za-
wodów sportowych i sportowo - rekreacyjnych, zwłaszcza 
sportów masowych w różnych dziedzinach i dyscyplinach 
w tym masowych biegów narciarskich, organizowanie 
i prowadzenie konferencji i zjazdów, parki rozrywki, pen-
sjonaty, rozrywka, wypożyczanie sprzętu sportowego, 
organizowanie zawodów sportowych, letnich, zimowych, 
turystyka piesza, turystyka rowerowa, nordic walking, nar-
ty, 43 bary, domy turystyczne, hotele, kawiarnie, eksplo-
atacja terenów kempingi, motele, pensjonaty, rezerwacja 
miejsc w pensjonatach, restauracje, rezerwacja kwater 
i hoteli, snack-bary, stołówki, domy turystyczne, agencje 
zakwaterowań, muzeum, hotele, wypożyczalnie.

(210) 471988 (220) 2017 05 22
(731) PLETI JAN, Zarzyce Wielkie
(540) DESCAR

(531) 14.07.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy.

(210) 471990 (220) 2017 05 22
(731) KWAZAR LIGHTING I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Opole

(540) LUMI S
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(531) 13.01.17, 27.05.01
(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, akumulatory elektryczne, alarmy, ampe-
romierze, anody, anteny, automatyczne wyłączniki czasowe 
[z wyłączeniem zegarmistrzostwa], baterie, bezpieczniki to-
pikowe, brzęczyki, cewki elektryczne, chipy [układy scalone], 
częstotliwościomierze, czujniki, druty ze stopów metali [bez-
pieczniki topikowe], druty [przewody] elektryczne, dzwonki 
alarmowe elektryczne, dzwonki sygnalizacyjne, urządzenia 
do transmisji dźwięku, ekrany projekcyjne, ekrany [fotogra-
fika], elektryczne urządzenia kontrolno - sterujące, indukto-
ry [wzbudniki, elektryczność], instalacje elektryczne, kable 
elektryczne, kable koncentryczne, kable optyczne [świa-
tłowody], karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, 
katody, kodery magnetyczne, komparatory, kondensatory 
elektryczne, kondensatory optyczne, łączniki elektryczne, 
nici identyfikacyjne do przewodów elektrycznych, optycz-
ne włókna przewodzące promienie świetlne [światłowody], 
osłony końcówek [wyjść] elektrycznych, płytki krzemowe 
[obwody scalone] półprzewodnikowe, powłoki do iden-
tyfikacji przewodów elektrycznych, powłoki [osłony] kabli 
elektrycznych, półprzewodniki, programy sterujące kompu-
terowe, nagrane, prostowniki prądu, przekaźniki elektryczne, 
przełączniki elektryczne, przemienniki, inwertory [elektrycz-
ność], przetwornice elektryczne, przewody elektryczne, 
przewody magnetyczne, pulpity rozdzielcze [elektryczność], 
skrzynki do przyłączy [elektryczność], skrzynki rozdzielcze 
[elektryczność], styki elektryczne, tranzystory [elektronika], 
układy scalone, urządzenia antyinterferencyjne [elektrycz-
ność], urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia 
do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania 
dźwięku, urządzenia do zdalnego sterowania, urządzenia 
wysokiej częstotliwości, zaciski przewodów [elektryczność], 
zawory elektromagnetyczne [przełączniki elektromagne-
tyczne], aparatura elektrodynamiczna do zdalnego stero-
wania sygnałami, zespoły nadawcze [telekomunikacja], 
złącza do przewodów elektrycznych, złącza elektryczne, 
złącza [elektryczność], złączki [elektryczność], 11 urządze-
nia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowa-
nia, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę 
oraz instalacje sanitarne, stelaże do abażurów, acetylenowe 
oświetlenie, lampy bakteriobójcze do oczyszczania powie-
trza, lampy górnicze, lampiony, lampki elektryczne na cho-
inkę, abażury do lamp, klosze do lamp, osłony do lamp, 
lampy bezpieczeństwa, lampy do oświetlania akwarium, 
lampy elektryczne, lampy gazowe, lampy kierunkowskazów 
do samochodów, lampy laboratoryjne, lampy łukowe, lam-
py uliczne, lampy wyładowcze, elektryczne do oświetlania, 
latarki kieszonkowe, elektryczne, latarnie, latarnie oświetle-
niowe, luminescencyjne lampy oświetleniowe, lampy lu-
townicze, lampy olejowe, oprawki do lamp elektrycznych, 
urządzenia do opalania się, oświetlenie, urządzenia i insta-
lacje do oświetlenia, oświetlenie sufitowe, lampy do apara-
tów projekcyjnych, lampy na promienie ultrafioletowe inne 
niż do celów leczniczych, urządzenia przeciw oślepieniowe 

do pojazdów, reflektory do lamp, reflektory do pojazdów, 
reflektory samochodowe, rury do lamp, reflektory do samo-
chodów, urządzenia antyoślepieniowe do samochodów, 
instalacja oświetleniowa do statków powietrznych, szkła 
do lamp, światła do pojazdów, światła do samochodów, 
światła rowerowe, rozpraszacz światła, świeczniki, żyrandole, 
lampy do układania włosów, żarówki do kierunkowskazów 
w pojazdach, żarówki elektryczne, żarówki oświetleniowe.

(210) 472008 (220) 2017 05 23
(731) URBANEK WIESŁAW GOSPODARSTWO 

OGRODNICZO-KWIACIARSKIE, Kopana
(540) PGR URBANEK
(510), (511) 29 owoce przetworzone, krojone owoce, suszo-
ne owoce, kandyzowane owoce, truskawki, przetworzone, 
borówki, przetworzone, czereśnie, przetworzone, maliny, 
przetworzone, jabłka, przetworzone, gruszki, przetworzone, 
31 świeże owoce, nieprzetworzone owoce, truskawki świeże, 
borówki świeże, czereśnie świeże, maliny świeże, jabłka świe-
że, gruszki świeże.

(210) 472011 (220) 2017 05 23
(731) CFX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) X CFX THE PROGAMER

(531) 26.03.01, 26.03.23, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 5 odżywcze suplementy diety.

(210) 472025 (220) 2017 05 23
(731) LUDWIG ANETA BIONOVO, Legnica
(540) Bionovo
(510), (511) 9 aerometry, aparatura do destylacji do celów 
naukowych, aparatura i przyrządy dla chemii, biurety, cyfro-
we stacje meteorologiczne, czujniki temperatury do celów 
naukowych, densymetry, elektrody do badań laboratoryj-
nych, filtry laboratoryjne, fiolki do celów laboratoryjnych, fiol-
ki do celów naukowych, fotomikroskopy, gęstościomierze, in-
kubatory do kultur bakteryjnych, inkubatory do laboratoriów 
[inne niż do celów medycznych], inkubatory do utrzymy-
wania stałej temperatury do użytku laboratoryjnego, inku-
batory do użytku laboratoryjnego, izolowane butelki [kolby] 
do celów laboratoryjnych, izolowane naczynia do celów la-
boratoryjnych, jednorazowe rękawiczki lateksowe do użytku 
laboratoryjnego, jednorazowe rękawiczki z tworzyw sztucz-
nych do użytku laboratoryjnego, jednorazowe strzykawki 
dozujące do użytku laboratoryjnego, kasetki z przyborami 
do przeprowadzania sekcji do celów naukowych lub ba-
dawczych, kolektory frakcji, kolumny chromatograficzne, 
kolumny destylacyjne do użytku laboratoryjnego, kolumny 
do chromatografii cieczowej do celów naukowych, komory 
miareczkowania, końcówki pipet, korki do fiolek, kuchenki mi-
krofalowe do użytku laboratoryjnego, laboratoryjna aparatu-
ra optyczna, laboratoryjne urządzenia optyczne, laboratoryj-
ne wyroby szklane, łyżeczki do spalań, meble laboratoryjne, 
membrany do filtrowania [naukowe], mieszadła magnetycz-
ne do użytku laboratoryjnego, mikroskopy, mikroskopy bio-
logiczne, miksery laboratoryjne, modele do eksperymentów 
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naukowych w laboratoriach, naczynia inkubacyjne do ce-
lów naukowych lub laboratoryjnych, odzież przeznaczona 
do użycia w laboratoriach, pipety, pipety do celów nauko-
wych, płytki do hodowli kultur, płytki do użytku laboratoryj-
nego, pojemniki na pipety, pojemniki na szkiełka mikrosko-
powe, probówki, próbki naukowe do celów laboratoryjnych, 
probówki do przechowywania laboratoryjnego, przyrządy 
chromatograficzne do użytku naukowego lub laboratoryj-
nego, przyrządy do barwienia immunologicznego [do ce-
lów naukowych], przyrządy laboratoryjne inne niż do użytku 
medycznego, przyrządy meteorologiczne, reaktory che-
miczne, refraktometry, rurki kapilarne, rurki szklane do celów 
naukowych, stojaki na pipety do użytku laboratoryjnego, 
strzykawki dozujące wielokrotnego użytku do użytku labo-
ratoryjnego, suszarki do szkła laboratoryjnego, szalki Petrie-
go, szalki Petriego stosowane w badaniach laboratoryjnych, 
szkiełka przedmiotowe do mikroskopów, szklane pojemniki 
głębokie do użytku laboratoryjnego, szklane wyroby bio-
logiczne, tace laboratoryjne, termosy do celów laboratoryj-
nych, tygle [laboratoryjne], uchwyty do probówek, ultradź-
więkowe przyrządy czyszczące do użytku laboratoryjnego, 
urządzenia do destylacji do badań laboratoryjnych, urzą-
dzenia do kultur komórkowych do celów laboratoryjnych, 
urządzenia do spektrometrii, urządzenia elektroforetyczne, 
nie do celów medycznych, urządzenia filtrujące do użyt-
ku laboratoryjnego, urządzenia i przyrządy do mikroskopii, 
urządzenia i przyrządy laboratoryjne, urządzenia i przyrządy 
naukowe, urządzenia informujące o pogodzie, urządzenia 
monitorujące temperaturę do celów naukowych, urządze-
nia oświetleniowe do mikroskopów, urządzenia próżniowe 
do użytku laboratoryjnego, urządzenia separacyjne do użyt-
ku laboratoryjnego, walizeczki z przyborami do sekcji [ba-
dania mikroskopowe], wirówki do celów laboratoryjnych, 
wirówki do użytku laboratoryjnego, wirówki laboratoryjne, 
wyroby szklane do celów naukowych [odpowiednio przy-
stosowane], wyroby szklane do doświadczeń naukowych 
w laboratoriach, wyroby szklane do użytku w laboratorium, 
wyroby szklane głębokie do użytku laboratoryjnego, zlewki 
[laboratoryjne wyroby szklane], zlewki laboratoryjne, 35 ad-
ministrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, 
dostarczanie informacji gospodarczych i handlowych on-li-
ne, nabywanie towarów w imieniu innych przedsiębiorstw, 
negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych 
dla osób trzecich za pośrednictwem systemów telekomuni-
kacji, organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, 
pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów 
handlowych, pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich 
związanych ze sprzedażą towarów, prezentowanie produk-
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, świadczenie 
usług w zakresie katalogów informacji handlowych on-line, 
udostępnianie informacji handlowych, usługi doradcze doty-
czące zakupu towarów w imieniu firm, usługi handlu elektro-
nicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach, 
usługi importowo - eksportowe, usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszcze-
nia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla 
ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami 
do ochrony słuchu, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi 

sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do schładzania, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycz-
nym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla 
ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami 
medycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urzą-
dzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem do schładzania, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, usługi w za-
kresie zamówień on-line, zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych.

(210) 472030 (220) 2017 05 23
(731) PHARMENA SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) VETODERMIN
(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt, szampony dla zwie-
rząt, odświeżacze zapachów dla zwierząt, aerozole pielę-
gnujące dla zwierząt, odświeżacze oddechu dla zwierząt, 
preparaty do pielęgnacji zwierząt, produkty do pielęgna-
cji skóry zwierząt, preparaty do kąpieli dla zwierząt, środki 
do pielęgnacji zębów dla zwierząt, 5 suplementy diety dla 
zwierząt, witaminy dla zwierząt, preparaty nutraceutyczne 
dla zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, dodatki lecznicze 
do pożywienia zwierząt, mineralne suplementy diety dla 
zwierząt, suplementy lecznicze do żywności dla zwierząt, 
dodatki odżywcze do żywności dla zwierząt, do celów me-
dycznych, suplementy witaminowe dla zwierząt, lecznicze 
szampony dla zwierząt domowych, 31 karmy i pasze dla 
zwierząt, wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt.

(210) 472033 (220) 2017 05 23
(731) MALINOWSKI MICHAŁ, Warszawa
(540) SPECJALISTYCZNE PRAKTYKI LEKARSKIE

(531) 26.11.13, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne.

(210) 472035 (220) 2017 05 23
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) GREEN DOG
(510), (511) 29 kiełbaski wegetariańskie, kiełbaski rybne, bur-
gery warzywne, substytuty mięsa na bazie warzyw, purée 
z warzyw, mieszanki warzywne, pasztet warzywny, warzywa 
przetworzone, pasty warzywne, galaretki z warzyw, warzywa 
strączkowe przetworzone, gotowe dania warzywne, gotowe 
produkty z warzyw, przekąski na bazie warzyw, przekąski 
na bazie warzyw strączkowych, przetworzone owoce, wa-
rzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), 
30 warzywa w cieście, kanapki, hot dogi [kiełbaski w buł-
kach], zawijane kanapki typu wrap, dania gotowe i wytraw-
ne przekąski, bułki nadziewane, gorąca kiełbaska i keczup 
w rozciętych bułkach, sosy, gotowe sosy, sosy [przyprawy], 
sosy na bazie pomidorów, keczup, musztarda, majonez, pa-
sty do smarowania na bazie majonezu, pasty do smarowania 
na bazie majonezu i keczupu, papki warzywne (sosy - żyw-
ność), placki z nadzieniem z warzyw, wyroby piekarnicze 
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z warzywami i rybami, 43 usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, usługi restauracyjne, bary szybkiej obsługi [snack-
bary], kafeterie [bufety], usługi w zakresie przygotowywa-
nia jedzenia i napojów, przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, dostarcza-
nie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, usłu-
gi barów typu fast-food na wynos, usługi restauracji sprzeda-
jących posiłki na wynos.

(210) 472036 (220) 2017 05 23
(731) METAMAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wola Mrokowska
(540) METAMAR

(531) 26.04.03, 26.04.09, 26.04.16, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 materiały budowlane z kamienia naturalne-
go, fornir kamienny, materiały budowlane nie metalowe, 
35 promocja sprzedaży, marketing handlowy, usługi han-
dlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji 
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych 
do celów reklamowych i sprzedaży, administrowanie sprze-
dażą, usługi w zakresie administrowania działalności gospo-
darczej w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych 
za pomocą Internetu.

(210) 472046 (220) 2017 05 24
(731) TEL-STER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las
(540) TelNOM
(510), (511) 9 komputery i osprzęt komputerowy, progra-
my komputerowe, wydawnictwa na nośnikach elektro-
nicznych, 42 usługi w zakresie opracowywania programów 
komputerowych.

(210) 472047 (220) 2017 05 24
(731) TEL-STER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las
(540) TelNOTE
(510), (511) 9 komputery i osprzęt komputerowy, progra-
my komputerowe, wydawnictwa na nośnikach elektro-
nicznych, 42 usługi w zakresie opracowywania programów 
komputerowych.

(210) 472049 (220) 2017 05 24
(731) ZONTEK GRZEGORZ FIRMA HANDLOWA GREGORIO, 

Jaworze
(540) PATRIZIA PIU
(510), (511) 18 torby, torebki, portfele, torby podróżne.

(210) 472053 (220) 2017 05 24
(731) POLANIN WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIA WÓDEK 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Środa Wielkopolska

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

(210) 472069 (220) 2017 05 24
(731) DRIVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) CitySightseeing Warsaw

(531) 01.05.01, 01.05.23, 16.01.14, 26.11.22, 27.05.02, 29.01.15
(510), (511) 39 organizowanie wycieczek, usługi transportu 
na wycieczki ze zwiedzaniem.

(210) 472107 (220) 2017 05 25
(731) BIELECKI DAMIAN, BIELECKA KATARZYNA ITALMEBLE 

SPÓŁKA CYWILNA, Nowa Wieś Wrocławska
(540) Italmeble

(531) 12.01.01, 12.01.10, 27.05.05
(510), (511) 20 meble, lustra.

(210) 472128 (220) 2017 05 25
(731) INNE BECZKI SPÓŁKA AKCYJNA, Konstancin-Jeziorna
(540) INNE BECZKI ALES & LAGERS

(531) 05.05.20, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 32 piwo.

(210) 472129 (220) 2017 05 25
(731) PRATT PATRYK, Warszawa
(540) ROYAL CITY PREMIUM REAL ESTATE

(531) 02.01.05, 02.01.16, 02.01.23, 26.04.01, 26.04.14, 26.04.16, 
26.04.18, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 36 agencje nieruchomości, pośrednictwo w ob-
rocie nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, in-
westycje majątkowe, zarządzanie portfelem nieruchomości, 
budowanie nieruchomości.
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(210) 472197 (220) 2017 05 26
(731) SQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Poznań

(540) MUS BAR & VIEW

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie spektakli rozrywkowych, 
organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie 
szkoleń, organizowanie konferencji, organizowanie i pro-
wadzenie sympozjów, usługi klubowe [rozrywka], usługi 
klubów [dyskotek], usługi studiów nagrań, 43 usługi ga-
stronomiczne, usługi kawiarni i barów, usługi świadczone 
przez bary bistro.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 469822, 469824, 469831, 469837, 470696, 471863, 471925, 471928

2 465317, 469822, 469824

3 463007, 469045, 469054, 469308, 469609, 469633, 469837, 469907, 470053, 470054, 470070, 470130, 470227, 
470329, 470330, 470684, 470712, 470731, 470804, 470893, 470895, 470898, 470907, 470959, 470961, 471223, 
471472, 471774, 471929, 471937, 471974, 472030

4 460075, 465832, 469822, 469824

5 468880, 469045, 469054, 469308, 470053, 470054, 470070, 470175, 470227, 470684, 470712, 470731, 470752, 
470761, 470762, 470809, 470890, 470893, 470895, 470897, 470899, 470901, 470907, 470959, 470961, 471223, 
471255, 471774, 471880, 471929, 471937, 472011, 472030

6 467296, 468677, 470515

7 468677, 468704, 468716, 469837, 470031, 470193, 470515, 471468

8 465317, 468677, 468704, 468716, 470193, 471468, 471974

9 458722, 460313, 465832, 467296, 468677, 468704, 468716, 469242, 469947, 469949, 470380, 470390, 470392, 
470515, 470799, 470944, 470951, 471349, 471468, 471585, 471752, 471780, 471909, 471973, 471975, 471990, 
472025, 472046, 472047

10 468598, 468704, 468716, 468880, 470175, 470684, 470712

11 468677, 468897, 468899, 469947, 469949, 470193, 470605, 470609, 470703, 471329, 471863, 471990

12 460075, 461637, 464589, 470031, 470758, 471121, 471622

14 460139, 470266

16 458722, 465317, 465955, 465956, 466406, 467296, 468238, 469389, 470799, 471111, 471191, 471349, 471877, 
471923, 471956, 471975

17 467052, 468677

18 471508, 472049

19 464246, 464949, 467052, 470309, 470605, 470609, 471098, 472036

20 464246, 469669, 469670, 470515, 471191, 471331, 471867, 471956, 472107

21 468677, 468880, 469669, 469670, 470193, 470305

22 471954

24 467482, 467483, 469669, 469670, 470305, 471331, 471952, 471954

25 467482, 467483, 469286, 469319, 470368, 470684, 470707, 470712, 470799, 471975

27 471952

28 465955, 465956, 467296, 469669, 469670, 470684, 470712, 470799, 471619, 471975, 471988

29 467472, 468772, 468773, 470305, 470611, 470632, 470748, 471618, 471949, 472008, 472035

30 462340, 467472, 467548, 468665, 468667, 468669, 468670, 469607, 469911, 470284, 470296, 470305, 470355, 
470356, 470357, 470358, 470359, 470508, 470611, 470632, 470748, 470772, 471586, 471618, 471751, 471907, 
471923, 471949, 472035

31 465832, 467472, 472008, 472030

32 466597, 466598, 466618, 469583, 469664, 470199, 470284, 470751, 471108, 471857, 471859, 471880, 471923, 
472128

33 470199, 471880, 472053
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35 458503, 458722, 460051, 460313, 464589, 464949, 465832, 465955, 465956, 466047, 466406, 467444, 467472, 
467482, 467483, 468238, 468598, 468704, 468716, 468880, 469045, 469286, 469389, 469583, 469593, 469607, 
469609, 469674, 469947, 469949, 470130, 470266, 470296, 470380, 470659, 470660, 470684, 470703, 470712, 
470758, 470799, 470812, 471075, 471121, 471191, 471262, 471329, 471333, 471336, 471445, 471446, 471468, 
471590, 471623, 471752, 471890, 471893, 471919, 471923, 471944, 471952, 471954, 471961, 471964, 471975, 
472025, 472036

36 458503, 461637, 465832, 465955, 465956, 466406, 467296, 467354, 467459, 469389, 469517, 470266, 470645, 
470659, 470660, 471262, 471333, 471336, 471422, 471614, 471752, 471893, 471963, 471967, 471972, 471973, 
472129

37 461637, 465832, 465955, 465956, 466406, 467459, 469389, 469669, 469670, 469947, 469949, 470515, 470703, 
470812, 471075, 471098, 471329, 471893, 471963, 471972

38 458722, 460313, 468704, 468716, 469516, 470799, 471442, 471780, 471890, 471961, 471964, 471975

39 458722, 460075, 464589, 465832, 465955, 465956, 466406, 467459, 468704, 468716, 468897, 468899, 469389, 
469516, 469524, 469831, 469947, 469949, 470031, 470515, 470644, 471605, 471972, 471975, 472069

40 468704, 468716, 468897, 468899, 469822, 469824, 469947, 469949, 470031, 470266, 470644, 470692, 471863

41 458503, 458722, 460051, 462210, 465832, 465955, 465956, 466047, 467444, 468238, 468873, 469389, 469609, 
469669, 469670, 470380, 470390, 470703, 470745, 470799, 471262, 471333, 471336, 471442, 471472, 471614, 
471752, 471836, 471837, 471838, 471839, 471840, 471841, 471842, 471843, 471890, 471893, 471923, 471951, 
471975, 472197

42 458722, 460051, 460313, 464589, 465832, 466047, 466406, 467354, 468704, 468716, 469516, 469947, 469949, 
470266, 470515, 470659, 470660, 470703, 470799, 471075, 471349, 471752, 471780, 471890, 472046, 472047

43 465955, 465956, 466406, 468704, 468716, 469583, 469607, 470296, 470305, 471495, 471586, 471600, 471621, 
471752, 471870, 471923, 471949, 471951, 471953, 471975, 472035, 472197

44 465955, 465956, 468704, 468716, 468779, 468780, 469609, 470745, 471472, 471614, 471929, 471937, 471951, 
471959, 472033

45 465832, 465955, 465956, 469389, 471445, 471893



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

AA Dynamic Moisture 24h 470959

AA KREM INFUZYJNY 470961

Active Home 470944

AD-KAR 471111

AKWAMARYN 470812

ALGINAL 470899

ANDRZEJ LULKA & PARTNERS Law Firm 471893

ANGELSTRADOM 471963

AQUATRONA 470804

Aria Nowych Technologii Fundusz 
Inwestycyjny Zamknięty Aktywów 
Niepublicznych 469517

B BRILLIANT BEAUTY CLINIC 471472

BALTICA BEAUTY 471929

BALTICA MED 471937

BeArton 471349

BEZPIECZNY DZIECIAK 471867

BIEGPIASTÓW 471975

BIO PIGMENTS 465317

Biomatex 471954

Bionovo 472025

biznesowi.pl 471333

BRIMAT 471098

BZK Holding 465832

Carolina Medical Center 471973

Carpatree 469319

Center for Leadership 467444

Centrum Pomocy Profesjonalnej 471614

CENTRUM RENT a CAR 471605

Cheetos UP! 471751

CHEMTEX FACTORY SERVICE CARBOLOY 
KONCENTRAT SYNTETYCZNEGO 
CHŁODZIWA DO SZLIFOWANIA WĘGLIKÓW 
SPIEKANYCH WWW.CHEMTEX.COM.PL 469822

CHEMTEX FACTORY SERVICE Scal Pro 
SILNY PREPARAT ROZPUSZCZAJĄCY 
KAMIEŃ I OSAD www.chemtex.com.pl 469831

CHEMTEX FACTORY SERVICE SYNTOSOL 
KONCENTRAT CHŁODZIWA 
SYNTETYCZNEGO NA BAZIE 
POLIMERÓW I DGA 469824

CHLEB i WINO RESTAURACJA GRILL PIZZA BAR 471870

Chłopska Pierogarnia 470305

CHOCO LOCO 467548

citoome 471961

CitySightseeing Warsaw 472069

CLM 471972

CM PROFILE 470309

COOLMAN 470368

CUKIER RELAKS 462340

CZARNY DESZCZ PADA OD 2014 470296

CZOŁEM ŚWIECIE 469286

DE Li SUSZ 470632

DESCAR 471988

dieting 24 471600

DORZECZE BIAŁEJ  
półka Komunalna Sp. z o.o. 470644

dresówka.pl 467483

DREWMAT sp. z o.o.  od 2002 roku 464246

edrone 471780

EKERT 469907

EKO PIEC RUSZTOWY EKO WTE 468897

EKO WASTE to ENERGY 468899

elnaro 471468

ENERGY DRINK BAZOOKA 471859

ENGINEER in Progress 460051

erduro 470175

EROSSO 468598

E-TERM BLOK 467052

EXPO XXI WARSZAWA 458503

FIKOŁKI 468873

FLIS Happy Smile wafers 
Strawberry & yoghurt serving suggestion 470508

FLIS Happy START Cheese 470356

FLIS Happy START Cocoa 470355

FLIS Happy START Nuts 470357

FLIS Happy START Strawberry & yoghurt 470359

FLIS Happy START Vanilla 470358

Flo 470731

FLOSLEK ESSENZA REDUKTOR WIEKU 470053

FLOSLEK NACZYNKA PRO 470054

FORGAST 470193

FORNETTI 468665

FORNETTI 468667

FraikinLab 464589

G BIRRA GARIBALDI 471857

gardenio 471223

GASTROALG 470890

GEBRAUT NACH DEM REINHEITSGEBOT 
VOM 1516 BRAUTRADITION 
Grünengold PILSENER IMPORTIERTES 
BIER PREMIUM PILS GUTE BIERQUALITÄT 469664

Geekiusz 471890
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GILLETTE NAJLEPSZE DLA MĘŻCZYZNY 471974

GK GALERIA KRAKOWSKA 465955

GK GALERIA KRAKOWSKA 465956

GRAND NOVA CENTER 471446

GREEN DOG 472035

GREENMILL 468677

GRODZISZCZANKA 470751

GWARANCJA JAKOŚCI I CENY 471585

HALIfresz 469054

Herbal₂O 470284

HUNGRY LION 471953

HydroOgrodnik 470696

ICON maker 471944

IKOR PURE COLORS 469609

INFINITY endless jewellery 460139

infoKiosk 460313

ING Trener Finansowy 470660

INNE BECZKI ALES & LAGERS 472128

INSENTI 470329

Insenti 470330

INTEGREEN 470951

IRIS 471956

IT Invest Table 471262

Italmeble 472107

Kalendarz Weselny.pl 466047

Klinika Kręgosłupa 471959

KOSZULKI POLSKA 469593

Kurs Serca 468238

LABELMARKET 471909

LEGENDA WARMII I MAZUR BROWAR 
W BRANIEWIE 1854 BB BRANIEWO 
NIEFILTROWANE NIEPASTERYZOWANE 
GWARANCJA ŚWIEŻOŚCI 28 DNI 471108

LICZMANIA 471619

Lili CAFFE 471621

LOCUSS GROUP 467354

LUCKY FISH 467472

LUMI S 471990

ŁAPSY 470611

M MALANET 471075

M 469670

MAESTATO 469669

MAGIA PÓŁNOCY 469674

MALINEX 470070

MAMILAX 470897

MAMILAXIL 470901

MARVELLENS 470392

matopat KiDS ZOO 470762

matopat TRAVEL SET 470761

meetfaces 471442

METAMAR 472036

MIESZKANIOWI.PL 471336

MJ peel 463007

Mleczko dla dorosłych 470199

Moonlight effect 469633

MOOVIN NIERUCHOMOŚCI 471967

MR MOON 471880

MUS BAR & VIEW 472197

MyBenefit 471752

MYCARD 470645

NaBull Accord 470809

NATALIA GOLD JÓZEF CZERNIEJEWSKI 
SINCE 1979 470266

Natur Planet 469308

Natur Tabs RECALCIN COMPLEX 
BUDOWA CHRZĄSTKI STAWOWEJ 470752

NAVAR 467459

Nepal 471255

NEW SUPERDURABLE Tento EXTRA STRONG 
super efficient and durable WET STRENGTH* 
paper towels REMOVES THE LARGEST 
STAINS THE STRONGEST TENTO TOWEL 
A 3-LAYER SHEET X3 
EXTRA LARGE MAX SHEET 471877

nimm 2 Śmiejżelki Sokki Słodki Sad 471907

NIVIS CHŁODNICTWO 471329

NOVMATIK 468880

O / WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA 471839

O / WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA 471840

O / WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA 471841

O / WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA 471842

O / WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA 471843

ORIONTEC Dla domu 471863

Ottilan 470893

Ottilan 470895

Ottilan 470907

Pani TERESA MEDICA 470684

PANI TERESA MEDICA 470712

pantocrinum 470227

PATRIZIA PIU 472049

PePe alkohole 471590

PGR URBANEK 472008

pick& mix wolność wyboru 471191

PioTRANS 460075

Piwo warzone słońcem 466618

player 470799

Prezent w 10 sekund 469524

Psycho Motoryka Empowermentu 470745

PULLED PORK WYCZESANE PORKI 471949

PYSZNE 458722

PYSZNIE owocowa 468772

PYSZNIE owocowy 468773

ReBaNo 1996 r 470703

RESTAURACJA BELLA ROSA 471495
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RolBud 464949

Room99 471952

RotoMag 470515

ROWEROZA 471121

ROYAL CITY PREMIUM REAL ESTATE 472129

ROZILANE 470898

RÓŻE, FIOŁKI I ANIOŁKI 469607

rutkowski development 466406

Saga AUTO CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW 
JAPOŃSKICH I KOREAŃSKICH 470758

scorpioneyewear 470380

SECRET 469242

SEKRET MNICHA 472053

silesia star 469389

SILKUM 469045

SINUMEDIN 471774

SKYNET WYŻSZY POZIOM KOMUNIKACJI 469516

SLAVICA 470130

SOFRA DIETA NISKOKALORYCZNA 
WARZYWNO-OWOCOWA 471951

SOK Z ŻUKA 469583

Soligrano PUFFINKI 469911

SPECJALISTYCZNE PRAKTYKI LEKARSKIE 472033

STARGRES 470605

STARGRES 470609

Steeler SERIA ROZPUSZCZALNIKOWYCH 
PREPARATÓW MYJĄCO-ODTŁUSZCZAJĄCYCH 
WWW.CHEMTEX.COM.PL 
CHEMTEX FACTORY SERVICE 469837

SUPER ZWIERZAKI 467296

swatt 471623

świat autek 462210

TABLEART TOMASZ MISZCZAK 471919

TASA 471331

TelNOM 472046

TelNOTE 472047

TEVOR 471622

Tonny 470390

Trener Finansowy 470659

TurboGrosik Energy Drink 466597

TurboGrosik 466598

UBEZPIECZENIA MAJĄ ADRES AVIVA.PL 471422

UNICARDIA 2003 r. 468779

UNIMEDICA 2006 r. 468780

uniscale 468704

uniserwis 468716

V 470031

VETODERMIN 472030

VITALLY FOOD 471618

Vortex Energy 469947

vortex energy 469949

Waflove LODY 471586

Warszawska OPERA Kameralna 471836

Warszawska OPERA Kameralna 471837

Warszawska OPERA Kameralna 471838

WPW Wołczek Proksa & Wspólnicy 471445

WW Warrior-Workout 470707

X CFX THE PROGAMER 472011

Your Partner Sp. z o.o. 470692

YUZONT 471508

ZADOWOLONY KONSUMENT 471964

Zimna ZOŚKA 471923

Zott Chwila mlecznej przyjemności 
od 1926 roku 470748

Z-PLA Pro 471925

Z-PLA 471928

Żelki jak smok 470772



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.

481335 BORACOL (2017 05 19) 2
491535 TENAX (2017 05 19) 22, 23, 24
767453 BIO KILL (2017 04 06)

CFE: 03.13.02, 24.15.01, 27.05.01 5
840812 EMPRESA CAMPO DE’ 

FIORI ROMA (2017 05 19)
14, 18, 25

993849 ECOSE (2009 01 07, 2008 09 10) 17, 19
1300885 YAMAGUCHI (2017 02 08)

CFE: 26.01.18, 27.05.01, 
29.01.13

3, 5, 9, 10, 20, 24, 
28, 35

1323664 dentissimo SWISS BIODENT (2017 03 09)
CFE: 26.11.12, 27.05.10 3

1348332 ZERO-BUTTON (2017 02 23, 2016 10 28) 9
1348360 SINOFORCE (2017 01 12)

CFE: 27.05.17 12
1348372 ULTIMATE HOT (2016 10 19)

CFE: 27.05.02, 29.01.13 9, 28
1348378 Bonito Boni začin (2016 12 02)

CFE: 01.15.21, 05.03.14, 27.05.03, 29.01.15 30
1348445 SHEMAR (2016 09 19)

CFE: 27.05.01 6, 9, 17, 19, 42
1348494 servetto (2017 02 03)

CFE: 26.04.18, 27.05.01 6, 20
1348527 Bonni-M (2016 11 11)

CFE: 27.05.02, 29.01.01 31
1348551 JIAAO (2017 03 10)

CFE: 28.03.00 1
1348552 KUNTAI (2017 03 10)

CFE: 26.04.03, 28.03.00 7
1348554 WEIYE (2017 03 10)

CFE: 27.05.17 6
1348555 JDC (2017 03 10)

CFE: 27.05.11 1
1348556 WEIYE (2017 03 10)

CFE: 01.05.02 6
1348604 Powered by Passion (2016 08 11, 2016 06 28)

CFE: 27.05.09, 29.01.12 9
1348652 RACE1000 (2017 03 21)

CFE: 01.15.05, 15.07.01, 17.05.17, 
27.05.01, 27.07.01, 29.01.13

14, 25, 35, 39, 
41, 43

1348675 LOJİSTİK DÖRT SIFIR (2016 12 30, 
2016 11 04)

39

1348785 APLERIA (2017 01 26, 2016 07 26) 5
1348786 ENPLERASA (2017 01 26, 2016 07 28) 5
1348845 FURLION (2017 03 10)

CFE: 05.05.20, 28.03.00 12

1348875 MATTEL (2016 09 02)
CFE: 01.05.06, 27.05.01 7

1348885 I - OSB (2016 11 07) 19, 37
1348887 TaiShan (2016 11 14)

CFE: 27.05.01, 28.03.00 25, 27, 28
1348917 CARPEX (2016 12 30, 2016 12 22)

CFE: 26.04.06, 27.01.01, 29.01.13 3, 5, 6, 11, 
20, 21

1348930 VISUSTORE (2016 12 21, 2016 08 11) 9, 35, 
42

1348958 VIKING (2016 12 27) 9, 20
1348959 Blagoyar (2017 01 16, 2016 10 05)

CFE: 01.03.01, 06.19.09, 25.03.01, 
27.05.02, 29.01.13

29

1348988 NESW (2017 03 13)
CFE: 27.05.17 1

1349042 MY SWEET DELI (2017 01 13) 29, 30
1349047 RCS Academy (2017 03 01, 2016 12 29)

CFE: 07.05.05, 24.01.11 41
1349072 (2017 03 16)

CFE: 28.03.00 33
1349078 SUBERTECH (2016 10 24, 2016 10 11) 19
1349147 VILGAL (2017 01 26, 2016 07 29) 5
1349167 RESISTOL (2017 02 20, 2017 02 16) 5
1349223 b BAUER (2016 10 17)

CFE: 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12 7, 11, 21
1349236 handy (2016 10 07)

CFE: 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12 9, 35, 38, 41, 42
1349237 MULTI-1 PREMIER (2016 11 03)

CFE: 27.05.02, 29.01.12 9, 28, 41
1349244 (2016 11 03, 2016 06 14)

CFE: 28.05.00 9, 16, 35, 36
1349254 PROTILOX (2016 12 29) 5, 30
1349298 BRLJEWELRY (2017 03 07)

CFE: 25.07.01, 26.04.03, 28.03.00 14
1349302 Sukeer (2017 03 07)

CFE: 27.05.01, 28.03.00 20
1349320 JIYU (2017 03 10)

CFE: 01.05.08, 03.07.11, 27.05.17, 28.03.00 21
1349327 KAIOU (2017 03 10)

CFE: 28.03.00 7
1349371 tradeVIA (2017 03 22)

CFE: 24.15.07, 26.04.06 9
1349379 CTH (2017 03 16)

CFE: 27.05.01 6



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  1348551, 1348555, 1348988 

2  481335 

3  1300885, 1323664, 1348917 

5  767453, 1300885, 1348785, 1348786, 1348917, 1349147, 1349167,
 1349254 

6  1348445, 1348494, 1348554, 1348556, 1348917, 1349379 

7  1348552, 1348875, 1349223, 1349327 

9  1300885, 1348332, 1348372, 1348445, 1348604, 1348930, 1348958,
 1349236, 1349237, 1349244, 1349371 

10  1300885 

11  1348917, 1349223 

12  1348360, 1348845 

14  840812, 1348652, 1349298 

16  1349244 

17  993849, 1348445 

18  840812 

19  993849, 1348445, 1348885, 1349078 

20  1300885, 1348494, 1348917, 1348958, 1349302 

21  1348917, 1349223, 1349320 

22  491535 

23  491535 

24  491535, 1300885 

25  840812, 1348652, 1348887 

27  1348887 

28  1300885, 1348372, 1348887, 1349237 

29  1348959, 1349042 

30  1348378, 1349042, 1349254 

31  1348527 

33  1349072 

35  1300885, 1348652, 1348930, 1349236, 1349244 

36  1349244 

37  1348885 

38  1349236 

39  1348652, 1348675 

41  1348652, 1349047, 1349236, 1349237 

42  1348445, 1348930, 1349236 

43  1348652



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.

463296 FLEX-ELEKTROWERKZEUGE GMBH
2017 04 18 3, 7, 8

464807 Chanel SARL
2017 04 12 35

463987 CONSTANS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 04 11 30, 32, 35

464349 Armando Testa S.P.A.
2017 04 18 35

466192 HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 05 26 32
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