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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 17 lipca 2017 r. Nr ZT29

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) 460802 (220) 2016 08 29
(731) CAREFINDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) CareFinder

(531) 27.05.01, 29.01.14, 07.01.08, 02.09.15, 02.09.01
(510), (511) 43 usługi domów opieki dla osób w podeszłym 
wieku zawarte w klasie 43, usługi opieki nad osobami w po-
deszłym wieku, zakwaterowanie tymczasowe, w tym tak 
zwane hotele oferujące opiekę dla osób starszych i wymaga-
jących opieki, usługi opieki dziennej i usługi ośrodków opieki 
dziennej dla dzieci, osób starszych i osób niepełnospraw-
nych, usługi domów opieki dla dzieci, usługi agencji zakwa-
terowania, wyszukiwanie, rezerwacja i wynajmowanie kwa-
ter na pobyt czasowy, pokojów hotelowych, apartamentów 
hotelowych, domków letniskowych i pensjonatów, domów 
spokojnej starości dla osób w podeszłym wieku, ośrodków 
opieki dziennej, usługi wyszukiwania i rezerwacji miejsc po-
bytu w domach dla osób w podeszłym wieku, placówkach 
oferujących usługi opiekuńcze, medyczne, farmaceutyczne, 
pielęgniarskie, rehabilitacyjne, zdrowotne na rzecz osób star-
szych, chorych, niepełnosprawnych, dla osób poddających 
się zabiegom medycznym, pielęgniarskim, rehabilitacyjnym 
lub pielęgnacyjnym, opieka nad dziećmi, usługi żłobków, 
usługi hoteli, usługi moteli, usługi domów turystycznych, 
usługi rezerwacji miejsc w hotelach, motelach, domach tury-
stycznych, ośrodkach rekreacyjnych, zapewnianie obiektów 
i wyposażenia kempingowego, rezerwacja i wynajmowanie 
sal na posiedzenia, wynajmowanie i rezerwacja sal i salonów 
na przyjęcia, restauracji, kawiarni i kafeterii, wynajmowanie 
i rezerwacja krzeseł, stołów, bielizny stołowej, pościelowej, 
namiotów, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi 
restauracji, przygotowywanie posiłków w domu dla osób 
trzecich, przygotowywanie posiłków przeznaczonych do do-
starczenia do miejsca zamieszkania, usługi barowe, piano 
bary, puby, kawiarnie, usługi restauracyjne, kafeterie [bufety], 
restauracje samoobsługowe, snack-bary, usługi cateringo-
we, usługi cateringowe dla domów opieki dla osób w po-
deszłym wieku, usługi hoteli dla zwierząt, 44 usługi domów 
opieki zawarte w klasie 44, świadczenie usług przez domy 
opieki nad starszymi ludźmi, usługi sanatoriów, usługi placó-
wek rekonwalescencji, usługi medyczne, pomoc medyczna, 
domy opieki nad starszymi ludźmi, usługi klinik medycznych, 
usługi doradcze związane z usługami medycznymi, doradz-
two w zakresie potrzeb medycznych osób starszych, usługi 
domowej opieki zdrowotnej, usługi opieki pielęgniarskiej, 
domowa opieka pielęgniarska, usługi i doradztwo farmaceu-
tyczne, usługi stomatologiczne, stomatologia kosmetyczna, 
doradztwo związane ze stomatologią, usługi terapeutyczne, 
usługi w zakresie wsparcia psychologicznego, usługi ho-

spicjów, pomoc medyczna, usługi opiekuńcze i zdrowotne 
świadczone w domach dla osób chorych, osób starszych 
lub osób niepełnosprawnych, w tym opieka domowa nad 
pacjentami wentylowanymi mechanicznie, pacjentami ob-
łożnie chorymi, pacjentami z zaburzeniami snu oraz pacjen-
tami cierpiącymi na inne przewlekłe choroby, rehabilitacyjna 
terapia tlenem, usługi w zakresie monitorowania stanu zdro-
wia, usługi monitorowania stanu pacjenta i pozabiegowego 
czuwania nad stanem pacjenta, usługi telemedyczne, po-
moc medyczna świadczona przez internet i przez infolinię 
telefoniczną, sługi medyczne na odległość za pośrednic-
twem urządzeń telemonitoringowych, usługi telemedycyny 
dla chorych, osób starszych lub osób niepełnosprawnych, 
informacje medyczne udzielane na odległość, w tym przez 
internet oraz telefon, usługi doradcze dotyczące implantów 
protetycznych, doradztwo medyczne w zakresie wybierania 
odpowiednich wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych, 
podnośników dla osób niepełnosprawnych, balkoników 
do chodzenia i łóżek, usługi informacyjne i doradztwo w za-
kresie medycyny, higieny, zdrowia, rehabilitacji, przystoso-
wania do życia, domów spokojnej starości, domów opieki 
medycznej lub domów opieki, w szczególności dla osób 
w podeszłym wieku, doradztwo medyczne i paramedyczne 
w zakresie opieki domowej, doradztwo medyczne i parame-
dyczne dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych 
ludzi odnoszące się do promowania niezależności i samo-
dzielnego życia, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi, 
usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji skóry, usługi do-
radcze dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące 
urody, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, usługi 
fryzjerskie, w szczególności świadczone w miejscu zamiesz-
kania, usługi wypożyczania sprzętu medycznego i parame-
dycznego, doradztwo w zakresie aparatury i instrumentów 
medycznych i paramedycznych, usługi weterynaryjne, usłu-
gi w zakresie higieny i urody dla zwierząt, 45 usługi w zakre-
sie opieki, usługi opieki osobistej, w tym opieki nad osobami 
chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi, opieka nad drugą 
osobą w miejscu jej zamieszkania, wypełnianie przez pod-
mioty świadczące usługi opieki osobistej czynności życia 
codziennego w imieniu i na rzecz ich podopiecznych, do-
konywanie zakupów osobistych, usługi osobiste w zakresie 
przypominania o zbliżających się ważnych terminach i wy-
darzeniach, dotrzymywanie towarzystwa [opieka osobista], 
opieka nad dziećmi, usługi w zakresie ochrony, usługi prze-
chowywania kluczy, usługi wyprowadzania zwierząt, usługi 
dokarmiania zwierząt, usługi opieki nad zwierzętami pod-
czas nieobecności ich właścicieli, usługi w zakresie zdalnego 
monitorowania przeznaczone dla osób w podeszłym wieku, 
niepełnosprawnych, chorych lub o ograniczonej sprawno-
ści ruchowej, świadczenie usług występowania w imieniu 
pacjentów szpitali i pacjentów znajdujących się w placów-
kach opieki długoterminowej, usługi pogrzebowe, usługi 
w zakresie balsamowania, usługi kremacji, usługi prawne, 
w tym w szczególności wykonywane na rzecz osób chorych, 
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starszych i niepełnosprawnych, usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi 
informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych związa-
nych ze świadczeniem usług osobistych i społecznych prze-
znaczonych do zaspokajania potrzeb poszczególnych osób, 
w szczególności osób wymagających opieki, organizowanie 
świadczenia usług prawnych na rzecz osób trzecich, towa-
rzyszenie osobom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym, 
chorym lub mającym trudności z poruszaniem się, wynaj-
mowanie i rezerwacja bielizny kąpielowej.

(210) 461401 (220) 2016 09 13
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) FLIS Happy START wafers Cheese

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 27.07.01, 
24.09.02, 24.09.09, 08.01.11, 08.03.08, 08.03.12, 11.03.04, 
05.13.25, 08.07.01, 26.04.01, 26.04.09, 25.05.25

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

(210) 461402 (220) 2016 09 13
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) FLIS Happy START wafers Cocoa

(531) 05.13.25, 08.01.11, 08.07.01, 11.03.04, 24.09.02, 24.09.09, 
25.05.25, 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 
27.05.24, 27.07.01, 29.01.15, 05.07.06

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

(210) 461403 (220) 2016 09 13
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) FLIS Happy START wafers Vanilla

(531) 05.13.25, 08.01.11, 08.07.01, 11.03.04, 24.09.02, 24.09.09, 
25.05.25, 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 
27.05.24, 27.07.01, 29.01.15, 05.05.19, 08.07.25

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

(210) 461406 (220) 2016 09 13
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) FLIS Happy START wafers Nuts

(531) 05.13.25, 08.01.11, 08.07.01, 11.03.04, 24.09.02, 24.09.09, 
25.05.25, 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 
27.05.24, 27.07.01, 29.01.15, 05.07.06

(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki wa-
flowe, ciastka.
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(210) 461987 (220) 2016 09 26
(731) ECHO POLSKA PROPERTIES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ECHO POLSKA PROPERTIES

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24, 26.13.25
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, artykuły biurowe z wy-
jątkiem mebli, fotografie, broszury, kalendarze, kartki poczto-
we, bloczki do pisania, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, 
materiały piśmienne, flamastry, zeszyty dla celów promocji 
działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia 
stołowe oraz naczynia do picia dla celów promocji działal-
ności obiektów biurowych i handlowych, 25 ubrania, w tym 
koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla celów pro-
mocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 35 re-
klama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowa-
nie działalności handlowej, prace biurowe w tym: badania 
marketingowe, badania rynku, badania opinii publicznej, 
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradz-
two w zakresie zarządzania personelem, komputerowe bazy 
danych (systematyzacja danych), komputerowe zarządzanie 
plikami, koszty (analiza), księgowość, organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów re-
klam, broszur), wynajmowanie nośników reklamowych, za-
rządzanie działalnością gospodarczą w ramach działalności 
obiektów mieszkaniowych, usługowych i handlowych, eko-
nomiczne prognozy, fakturowanie, handlowe wyceny, plaka-
ty reklamowe (rozlepianie), reklama billboardowi, sekretarskie 
(usługi), wystawy (organizacja -) w celach handlowych lub 
reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług, 36 usługi związane 
z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu, wynajem 
i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, 
w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych 
oraz handlowych, dzierżawa majątku nieruchomego, admi-
nistrowanie i zarządzanie nieruchomościami w ramach dzia-
łalności usługi w zakresie działalności obiektów biurowych 
i handlowych, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
ściąganie czynszów, wycena nieruchomości, 39 wynajmo-
wanie miejsc parkingowych, garaży, wynajmowanie maga-
zynów w ramach działalności obiektów biurowych i handlo-
wych, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe 
w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, 
43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje, 
kawiarnie w ramach działalności obiektów biurowych i han-
dlowych, rezerwacje miejsc w hotelach, wynajmowanie sal 
na posiedzenia [mitingi, narady], 45 usługi prawne, badania 
prawne, dozór nocny.

(210) 462063 (220) 2016 09 28
(731) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, 

Toruń

(540) KOPERNIK TORUŃ PIERNICZKI NADZIEWANE o smaku 
Truskawkowym W CZEKOLADZIE mini pyszności 
idź za smakiem serca

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 05.07.08, 02.01.04, 
02.01.22, 27.07.01, 02.09.01, 08.01.09, 24.15.01

(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, pierniki.

(210) 462065 (220) 2016 09 28
(731) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, 

Toruń
(540) KOPERNIK TORUŃ PIERNICZKI NADZIEWANE o smaku 

Wiśniowym W CZEKOLADZIE weź je ze sobą! 
serca biją słodko

(531) 02.01.04, 02.01.22, 02.09.01, 05.07.16, 08.01.09, 24.15.01, 
27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.07.01, 29.01.15

(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, pierniki.

(210) 462996 (220) 2016 10 21
(731) TOM-GAST SPÓŁKA JAWNA TOMASZ I AGNIESZKA 

WOŹNIAK, Łódź
(540) bareq
(510), (511) 7 młynki do kawy, inne niż obsługiwane ręcz-
nie, młynki do pieprzu inne niż o napędzie ręcznym, młyn-
ki do użytku domowego inne niż ręczne, młynki domowe 



7 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT29/2017

elektryczne, 8 noże kuchenne do obierania, pincety, ostrzał-
ki, 15 talerze, 21 talerze, kubki, naczynia ceramiczne, naczynia 
do mieszania koktajli [shakery], naczynia na napoje, naczy-
nia szklane do napojów, szklane naczynia do picia, półmiski 
[tace], tace do użytku domowego, butelki, patery, karafki  
[na alkohol], młynki do pieprzu, ręczne, młynki ręczne 
do użytku domowego, nieelektryczne młynki kuchenne, 
ręczne młynki do kawy, łyżki do mieszania [przybory kuchen-
ne], pędzle kuchenne, pipety kuchenne, pojemniki do użytku 
domowego lub kuchennego, pojemniki kuchenne, przybory 
kuchenne, tarki do celów kuchennych, elektryczne i nieelek-
tryczne korkociągi, przesiewacze, sita [przybory gospodar-
stwa domowego], wyciskacze do owoców nieelektryczne, 
do użytku domowego, naczynia szklane do napojów, szkla-
ne naczynia do picia, 24 tekstylne podstawki pod naczynia.

(210) 463592 (220) 2016 11 07
(731) KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO SIENIAWA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sieniawa
(540) HUMIFLOS

(531) 05.03.11, 05.03.15, 26.05.15, 26.05.99, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa, nieprzetworzone żywice synte-
tyczne, nieprzetworzone tworzywa, nawozy do użyźniania 
gleby, środki do gaszenia ognia, preparaty do hartowania 
i lutowania metali, substancje chemiczne do konserwowa-
nia żywności, substancje garbujące, kleje (spoiwa) przezna-
czone dla przemysłu, 5 produkty farmaceutyczne, medycz-
ne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, 
dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub 
weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety 
dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały 
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkaża-
jące, środki do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy.

(210) 463825 (220) 2016 11 12
(731) CHRABĄSZCZ ADAM SEVENTYONE, Wrocław
(540) 71

(531) 27.07.01, 27.07.17
(510), (511) 18 walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne 
artykuły służące do przenoszenia, artykuły podróżne [waliz-
ki, torby], bagaż, bagaże podróżne, małe plecaki, małe torby 
dla mężczyzn, niewielkie torby podróżne, plecaki, plecaki 
na kółkach, plecaki sportowe, pokrowce [worki] na sprzęt, 
portfele, saszetki biodrowe, sportowe torby, torby, 25 odzież, 
artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bermudy, bermudy 
(szorty), bezrękawniki, bielizna, bikini, bluzki, bluzki z krótkimi 
rękawami, bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, 
bokserki, czapki i czapeczki sportowe, dresy, kąpielówki, kom-
binezony narciarskie, kombinezony narciarskie do zawodów, 
kombinezony do snowboardu, kombinezony do nart wod-

nych, kombinezony do latania, kombinezony piankowe dla 
narciarzy wodnych, kombinezony piankowe do nart wodnych 
i sportów podwodnych, kombinezony piankowe do surfingu, 
kombinezony piankowe do sportów wodnych powierzchnio-
wych, kombinezony piankowe do windsurfingu, kombinezo-
ny suche [skafandry], kostiumy kąpielowe, kurtki snowboar-
dowe, kurtki sportowe, odzież damska, odzież męska, odzież 
snowboardowa, odzież sportowa, odzież surfingowa, paski, 
rękawiczki, skarpety, spodenki kąpielowe, spodnie sportowe, 
spodnie narciarskie, spodnie snowboardowe, stringi, stroje 
sportowe, szorty kąpielowe, T-shirty, topy bez ramiączek, 28 ar-
tykuły i sprzęt sportowy, bodyboard, deski do bodysurfingu, 
deski do paddleboardingu, deski do pływania z latawcem, 
deski do sportu wodnego skimboard, deski do uprawiania 
sportów wodnych, deski do wakeboardingu, deski surfingo-
we, deski surfingowe z żaglem, deski typu bodyboard, deski 
windsurfingowe, deski z kolami z oponami do mauntainbo-
ardingu, deskorolki, deskorolki sprzęt rekreacyjny, dmucha-
ne baseny kąpielowe do celów rekreacyjnych, dopasowane 
pokrowce na deski typu bodyboard, dopasowane pokrowce 
na narty, dopasowane pokrowce na sprzęt sportowy, futerały 
na narty, futerały przystosowane do noszenia artykułów spor-
towych, gotowy wosk do nart, koła sportowe, kółka do desko-
rolek, krawędzie nart, linki do jazdy na nartach wodnych, linki 
holownicze do jazdy na nartach wodnych, maszty do desek 
windsurfingowych, nadmuchiwane akcesoria unoszące się 
na wodzie, nadmuchiwane baseny kąpielowe [artykuły do za-
bawy], narty, nartorolki, narty do monoskiingu, narty skiboar-
dowe, ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom [artykuły 
sportowe], ochraniacze ciała do użytku sportowego, ochra-
niacze [części strojów sportowych], ochraniacze do uprawia-
nia sportu, ochraniacze do użytku w sporcie, ochraniacze 
na kolana do użycia podczas jazdy na deskorolce [artykuły 
sportowe], ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe], ochra-
niacze na łokcie do użytku w jeździe na deskorolce, ochrania-
cze na łokcie używane podczas jazdy na deskorolce [artykuły 
sportowe], osłony dla nart, osłony na wiązania do nart, arty-
kuły i sprzęt sportowy, paski mocujące do desek typu body-
board, płetwy denne do desek z żaglem, płetwy do desek 
surfingowych, płetwy do desek windsurfingowych, płetwy 
surfingowe, pokrowce do nart wodnych, pokrowce na de-
ski z żaglem, pokrycia ślizgów nart, pokrycie ślizgów nart, 
przenośny domowy sprzęt gimnastyczny, przyrządy gimna-
styczne, przyrządy gimnastyczne do rozciągania, przyrządy 
gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, rakiety śnieżne, rę-
kawice do jazdy na nartach wodnych, skistopery do wiązań 
narciarskich, skóra focza [pokrycia na narty], smycze do desek 
surfingowych, smycze do desek typu bodyboard, sportowe 
nakolanniki do jazdy na deskorolce, sportowe nałokietniki 
do jazdy na deskorolce, sportowe ochraniacze na nadgarstki 
do jazdy na deskorolce, sportowe ochraniacze na ręce do jaz-
dy na deskorolce, sprzęt sportowy, surfingowe (deski), torby 
na deskorolki, torby na narty, torby na narty i deski surfingo-
we, torby przystosowane do noszenia sprzętu sportowego, 
torby przystosowane do noszenia desek surfingowych, torby 
specjalnie przystosowane do sprzętu sportowego, torby spe-
cjalnie zaprojektowane na deski surfingowe, trapezy [uprząż] 
do desek windsurfingowych, uchwyty do artykułów sporto-
wych, uchwyty do nart wodnych, uchwyty liny do nart wod-
nych, wiązania do desek snowboardowych, wiązania do de-
sek z żaglem, wiązania do nart, wiązania do nart i ich części, 
wiązania do nart wodnych, wiązania do nart zjazdowych, 
wiązania do stóp do desek z żaglem, wosk do desek surfin-
gowych, wosk do deskorolek, wosk do nart, zaczepy do holo-
wania nart wodnych, zaczepy liny do holowania do nart wod-
nych, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, baseny do zabawy, 
baseny kąpielowe, brodziki [płytkie baseny], części latawców, 
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deski do pływania, deski do pływania do celów rekreacyjnych, 
deskorolki [sprzęt rekreacyjny], dmuchane baseny kąpielowe 
do celów rekreacyjnych [zabawki], dmuchane baseny kąpie-
lowe do celów rekreacyjnych, dmuchane zabawki do jeż-
dżenia, latawce, nadmuchiwane baseny kąpielowe [artykuły 
do zabawy], pokrowce na deski surfingowe, wiosła do desko-
rolek, zjeżdżalnie wodne [urządzenia do zabaw], zjeżdżalnie 
wodne klasa 28, wyposażenie placów zabaw i wesołych mia-
steczek, przyrządy na place zabaw, przyrządy na place zabaw 
wykonane z drewna, przyrządy na place zabaw wykonane 
z tworzyw sztucznych, zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], 
zjeżdżalnie wodne, 35 agencje reklamowe, dokonywanie 
uzgodnień w zakresie reklamy, doradztwo, konsultacje i po-
moc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dostarczanie 
informacji marketingowych, dostarczanie informacji marke-
tingowych za pośrednictwem stron internetowych, dostar-
czanie informacji na temat reklamy, dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, elektronicz-
ne publikowanie druków w celach reklamowych, organizacja 
i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja 
i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizowanie i pro-
wadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz 
osób trzecich, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń 
promocyjnych, organizowanie targów i wystaw, produkcja 
filmów reklamowych, produkcja i dystrybucja reklam radio-
wych i telewizyjnych, produkcja materiałów reklamowych, 
produkcja materiałów reklamowych i reklam, produkcja na-
grań wideo do celów reklamowych, produkcja nagrań wideo 
w celach reklamowych, produkcja nagrań wideo w celach 
marketingowych, produkcja reklam, produkcja reklam kino-
wych, produkcja reklam radiowych, produkcja reklam tele-
wizyjnych, produkcja wizualnych materiałów reklamowych, 
projektowanie logo reklamowych, projektowanie materiałów 
reklamowych, reklama, sponsoring promocyjny, usługi pro-
mocyjne i reklamowe, usługi public relations, usługi reklamo-
we, usługi reklamowe i promocyjne, usługi w zakresie promo-
cji, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów.

(210) 464287 (220) 2016 11 23
(731) METSÄ TISSUE OYJ, Espoo, FI
(540) SUPERWYTRZYMAŁA mola Sensitive Mleczko 

Kokosowe papier toaletowy NOWOŚĆ BEZPIECZNY 
DLA SKÓRY PRZEBADANY DERMATOLOGICZNIE

(531) 05.07.06, 01.15.15, 02.09.15, 05.03.11, 05.03.14, 19.03.03, 
20.05.25, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 26.01.01, 26.01.16, 
26.01.18, 29.01.14, 26.13.25

(510), (511) 16 papier, tektura i karton, papier chłonny, papie-
rowe ręczniki do twarzy, serwetki i chusteczki jednorazowe, 
serwetki papierowe, chusteczki, ściereczki do twarzy z pa-
pieru, papier toaletowy, papier kuchenny w rolkach, ręczniki 
papierowe, papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych kla-
sach), materiały do pakowania.

(210) 464288 (220) 2016 11 23
(731) METSÄ TISSUE OYJ, Espoo, FI
(540) SUPERWYTRZYMAŁA mola Sensitive Rumianek + 

Wit. E papier toaletowy NOWOŚĆ BEZPIECZNY DLA 
SKÓRY PRZEBADANY DERMATOLOGICZNIE

(531) 01.15.15, 02.09.15, 05.03.11, 05.03.14, 05.05.04, 19.03.03, 
20.05.25, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 26.13.25, 27.05.01, 
27.05.10, 27.05.17, 29.01.14

(510), (511) 16 papier, tektura i karton, papier chłonny, papie-
rowe ręczniki do twarzy, serwetki i chusteczki jednorazowe, 
serwetki papierowe, chusteczki, ściereczki do twarzy z pa-
pieru, papier toaletowy, papier kuchenny w rolkach, ręczniki 
papierowe, papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych kla-
sach), materiały do pakowania.

(210) 465052 (220) 2016 12 12
(731) AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU, Gdańsk
(540) 

(531) 26.13.25
(510), (511) 16 afisze, plakaty, aktówki (artykuły biurowe), 
albumy, blankiety, broszury, druki, emblematy, kalendarze, 
karty pocztowe, katalogi, książki, koperty, materiały do na-
uczania, materiały szkoleniowe i instruktażowe, podręczniki, 
notatniki, notesy, okładki, obwoluty, ołówki, papier, papier 
do elektrokardiografów, papier do maszyn rejestrujących, 
papier do pisania, papier higieniczny, papier listowy, pape-
teria, pióra, skrypty, 35 reklama, prace biurowe, plakaty re-
klamowe, organizacja wystaw handlowych i reklamowych 
w zakresie osiągnięć naukowo -technicznych oraz zarządza-
nie tymi wystawami, organizacja i prowadzenie reklamy wy-
staw, pokazów, seminariów, sympozjów, konferencji i imprez 
kulturalnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
i ogłoszeń oraz prowadzenie działalności informacyjnej, usłu-
gi marketingowe, promocja sprzedaży, 41 usługi edukacyjne 
w zakresie szkolnictwa wyższego polegające na kształceniu 
studentów, prowadzenie jednolitych studiów magisterskich 
i równorzędnych, studiów pierwszego i drugiego stopnia 
oraz studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz 
kursów i szkoleń specjalistycznych, usługi w zakresie organi-
zacji seminariów, sympozjów, konferencji i zjazdów w celach 
naukowych i edukacyjnych, usługi biblioteczne realizowane 
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w ramach ogólnokrajowego systemu bibliotecznego po-
legające na udostępnianiu i prezentacji zbiorów, promocja 
zdrowia, usługi w zakresie działalności wydawniczej i poli-
graficznej, usługi w zakresie kształcenia i promowania kadr 
naukowych polegające na nadawaniu tytułów naukowych, 
poradnictwo zawodowe.

(210) 465150 (220) 2016 12 13
(731) EKO-WITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) EUREKO! BY EKOWITAL

(531) 01.15.11, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.24
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, 20 mąka, 29 su-
szone owoce, warzywa przetworzone, konserwowane 
warzywa, dżemy owocowe, 30 mąka, kasze, przyprawy 
spożywcze, 31 rośliny strączkowe, orzechy, 32 soki, napoje 
bezalkoholowe.

(210) 465482 (220) 2016 12 21
(731) EMPLOYER BRANDING INSTITUTE, Warszawa
(540) I LOVE MY job WINNER

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.24, 26.01.01, 26.01.14, 
26.01.18, 02.09.01

(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności 
gospodarczej.

(210) 465484 (220) 2016 12 21
(731) MATER PRO VITA CENTRUM PROFILAKTYKI ZDROWIA 

PASIECZNY SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY, Elbląg
(540) Mater Pro Vita

(531) 02.07.09, 02.07.10, 27.05.01
(510), (511) 42 badania oraz usługi - naukowe, techniczne 
oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badaw-
cze, projektowanie i ulepszanie sprzętu i oprogramowania 
komputerowego, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napo-
je, tymczasowe zakwaterowanie, 44 usługi medyczne.

(210) 465541 (220) 2016 12 22
(731) MROWIEC PIOTR WARSZAWSKI DOM AUKCYJNY, 

Warszawa
(540) W WARSZAWSKI DOM AUKCYJNY

(531) 27.05.01, 26.01.04, 26.01.18
(510), (511) 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, 
almanachy, atlasy, atrament korektorski (heliografia), bloki 
listowe, papeteria, bloki rysunkowe, broszury, chromolito-
grafie, czasopisma, formularze, blankiety, druki, fotografie, 
fotograwiury, gazety, kalendarze, kamienie litograficzne, 
karton, karty pocztowe, katalogi, książki, litograficzne dzie-
ła sztuki, litografie, obrazy oprawione lub nie, palety dla 
malarzy, płótno do malarstwa, podręczniki, ryciny, publika-
cje, rysunki, wydruki graficzne, zeszyty, 35 organizowanie 
sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, dystry-
bucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospek-
tów, broszur), prenumerata gazet dla osób trzecich, zarzą-
dzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe wyceny, 
impresariat w działalności artystycznej, prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, orga-
nizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, 
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, telefo-
niczne udzielanie informacji dla nieobecnych abonentów, 
usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży i wyselekcjono-
wania z myślą o osobach trzecich produktów jak: afisze, 
plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, almanachy, atlasy, 
atrament korektorski (heliografia), bloki listowe, papeteria, 
bloki rysunkowe, broszury, chromolitografie, czasopisma, 
formularze, blankiety, druki, fotografie, fotograwiury, gazety, 
kalendarze, kamienie litograficzne, karton, karty pocztowe, 
katalogi, książki, litograficzne dzieła sztuki, litografie, obrazy 
oprawione lub nie, palety dla malarzy, płótno do malarstwa, 
podręczniki, ryciny, publikacje, rysunki, wydruki graficzne, 
zeszyty - dla umożliwienia obejrzenia towaru i dokonania 
zakupu.

(210) 465645 (220) 2016 12 27
(731) BOŻEK-STASIAK MAGDALENA MINTI SHOP, Lublin
(540) MINTI SHOP
(510), (511) 3 preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, kosme-
tyki do makijażu, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty 
do włosów, 4 świece i knoty do oświetlania, 35 usługi sprze-
daży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów 
kosmetycznych.
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(210) 467173 (220) 2017 02 06
(731) AUGUSTYNOWICZ RAFAŁ, Galowice
(540) REWERS INSTYTUT ZDROWIA PSYCHICZNEGO

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 44 doradztwo psychologiczne, usługi psycho-
logów, konsultacje psychologiczne, opieka psychologiczna, 
leczenie psychologiczne, usługi diagnozy psychologicznej, 
przeprowadzanie testów psychologicznych, przygotowy-
wanie profili psychologicznych, zapewnianie leczenia psy-
chologicznego, sporządzanie raportów psychologicznych, 
psychoterapia, usługi psychiatryczne, usługi terapii głosu 
i terapii logopedycznej, doradztwo w zakresie dietetyki i od-
żywiania, usługi świadczone przez dietetyków, seksuologia.

(210) 467202 (220) 2017 02 06
(731) PLASTWAG SPÓŁKA AKCYJNA, Mielec
(540) plastwag

(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, drobne wy-
roby metalowe lub żelazne, pojedyncze drobne wyroby 
metalowe lub żelazne, 12 elementy konstrukcyjne karo-
serii pojazdów, elementy do karoserii pojazdów, konsole 
stanowiące części wnętrz pojazdów, panele wewnętrzne 
do pojazdów, elementy wykończeniowe do wnętrz (ele-
menty z materiałów kompozytowych oraz aluminiowych 
stanowiące wizualne wyłożenie wnętrz pojazdów transpor-
tu masowego), 17 materiały syntetyczne i kompozytowe 
(elementy wyłożeń wnętrz oraz elementów zewnętrznych 
dla pojazdów transportu masowego wykonane z kompo-
zytów na bazie szkła i żywie), tworzywa sztuczne półprze-
tworzone, wytłaczane tworzywa sztuczne [półprodukty], 
włókna z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, two-
rzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, 
tworzywa sztuczne w formie arkuszy, folii, bloków, prętów 
i rurek, tworzywa sztuczne w formie wytłaczanej do użytku 
w produkcji, tworzywa sztuczne formowane wtryskowo, 
37 malowanie i lakierowanie, 40 frezowanie, przetwarza-
nie tworzyw sztucznych, wytłaczanie tworzyw sztucznych, 
formowanie produktów syntetycznych, usługi formowania 
na zamówienie, laminowanie tworzyw sztucznych, nakłada-
nie powłok odpornych na zużycie na elementy techniczne, 
formowanie metali na zimno, obróbka cieplna i nakładanie 
powłok na stal, obróbka materiałów z tworzyw sztucznych 
w celu produkcji form z tworzyw sztucznych, cięcie stali, cię-
cie metalu, spawanie.

(210) 467878 (220) 2017 02 20
(731) WILUŚ STEFAN ZAKŁAD PRODUKCYJNO- 

-USŁUGOWY WIMED, Bydgoszcz

(540) wimed

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi budowlano-remontowe w zakresie 
budynków, prace konserwatorskie budynków, dekarstwo 
i blacharstwo w zakresie budynków, dekoratorstwo wnętrz.

(210) 467970 (220) 2017 02 22
 (310) 1817637 (320) 2017 01 11 (330) CA
(731) The Juice Plus+ Company, LLC, Collierville, US
(540) TOWER GARDEN BY JUICE PLUS+
(510), (511) 7 silnikowe pompy wodne do zastosowania 
w ogrodnictwie jako części urządzeń hydroponicznych, 
9 elektryczne urządzenia sterujące do systemów nawadnia-
jących dla roślin zastosowane w urządzeniach hydroponicz-
nych, 20 plastikowe, pionowe podpory do wsparcia i wzro-
stu różnych roślin, podpory do roślin, niemetalowe podpórki 
do roślin, 21 podpórki i uchwyty do kwiatów i roślin, donice 
i stojaki do roślin jako części urządzeń hydroponicznych.

(210) 468009 (220) 2017 02 23
(731) BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza
(540) ARCHITECTOR
(510), (511) 19 wyroby betonowe, kostka brukowa, płyty be-
tonowe w tym chodnikowe i tarasowe, elementy betonowe 
- stopnie schodowe, elementy fasadowe i ogrodzeniowe.

(210) 468204 (220) 2017 02 27
(731) J&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) TRZECH KRÓLI

(531) 24.09.02, 24.09.06, 26.03.01, 26.03.16, 27.05.01, 27.05.04, 
27.05.08

(510), (511) 7 automaty sprzedające, 9 urządzenia i przyrzą-
dy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinema-
tograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyj-
ne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, 
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, 
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii 
elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub od-
twarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki da-
nych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamia-
nych monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt 
do przetwarzania danych, komputery, urządzenia do gasze-
nia ognia, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 nauczanie, 
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
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(210) 468309 (220) 2017 03 02
(731) Marczak Wiesław, Warszawa
(540) M MAROPAK

(531) 26.01.01, 26.01.12, 26.01.18
(510), (511) 20 opakowania i pojemniki z tworzyw sztucz-
nych do przechowywania i do przenoszenia dla przemysłu 
kosmetycznego, spożywczego, farmaceutycznego, che-
micznego, agrochemicznego, motoryzacyjnego, pojemniki 
do pakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki na lekar-
stwa z tworzyw sztucznych, kanistry z tworzyw sztucznych, 
pojemniki z tworzyw sztucznych na leki do użytku handlo-
wego, pojemniki na ciecze z tworzyw sztucznych inne niż 
do użytku domowego lub użytku kuchennego, kształto-
wane termicznie pojemniki z tworzyw sztucznych inne niż 
do użytku domowego lub kuchennego, pudełka z tworzyw 
sztucznych, plastikowe zamknięcia do butelek, zakrętki i za-
mknięcia z tworzyw sztucznych do butelek i pojemników, 
zamknięcia z tworzyw sztucznych do butelek i pojemni-
ków zabezpieczające je przed dziećmi, nakrętki z tworzyw 
sztucznych do butelek, samozamykające ochronne nasadki 
z tworzyw sztucznych do użytku z nakrętkami, 21 opako-
wania i pojemniki stosowane w gospodarstwie domowym 
i w kuchni, butelki z tworzyw sztucznych, butelki elastyczne 
z wyciskaczem [puste], butelki na preparaty farmaceutyczne 
sprzedawane puste, butelki na napoje z tworzyw sztucznych 
[puste], bidony [puste], pojemniki z tworzyw sztucznych 
termoizolacyjne, pudełka na pigułki do użytku osobistego, 
atomizery do użytku w gospodarstwie domowym, butel-
ki, słoiczki, pudełka, pojemniki z tworzyw sztucznych wraz 
z aplikatorami w formie pompek, roll-on i atomizerów do do-
zowania kosmetyków i produktów do pielęgnacji ciała, do-
zowniki z tworzyw sztucznych do detergentów, dozowniki 
z tworzyw sztucznych do płynów stosowane z butelkami, 
osobiste dozowniki z tworzyw sztucznych do tabletek lub 
pigułek, do użytku domowego, 35 promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, organizowanie wystaw i targów dla celów 
promocyjnych i handlowych, pośrednictwo handlowe, dys-
trybucja materiałów reklamowych, marketingowych i pro-
mocyjnych, usługi sprzedaży takich towarów jak: opakowa-
nia i pojemniki z tworzyw sztucznych do przechowywania 
i do przenoszenia dla przemysłu kosmetycznego, spożyw-
czego, farmaceutycznego, chemicznego, agrochemiczne-
go, motoryzacyjnego, pojemniki do pakowania z tworzyw 
sztucznych, pojemniki na lekarstwa z tworzyw sztucznych, 
kanistry z tworzyw sztucznych, pojemniki z tworzyw sztucz-
nych na leki do użytku handlowego, pojemniki na ciecze 
z tworzyw sztucznych inne niż do użytku domowego lub 
użytku kuchennego, kształtowane termicznie pojemniki 
z tworzyw sztucznych inne niż do użytku domowego lub 
kuchennego, pudełka z tworzyw sztucznych, plastikowe 
zamknięcia do butelek, zakrętki i zamknięcia z tworzyw 
sztucznych do butelek i pojemników, zamknięcia z two-
rzyw sztucznych do butelek i pojemników zabezpieczające 
je przed dziećmi, nakrętki z tworzyw sztucznych do butelek, 
samozamykające ochronne nasadki z tworzyw sztucznych 
do użytku z nakrętkami, opakowania i pojemniki stosowane 
w gospodarstwie domowym i w kuchni, butelki z tworzyw 
sztucznych, butelki elastyczne z wyciskaczem [puste], butel-
ki na preparaty farmaceutyczne sprzedawane puste, butel-
ki na napoje z tworzyw sztucznych [puste], bidony [puste], 
pojemniki z tworzyw sztucznych termoizolacyjne, pudełka 
na pigułki do użytku osobistego, atomizery do użytku w go-

spodarstwie domowym, butelki, słoiczki, pudełka, pojemniki 
z tworzyw sztucznych wraz z aplikatorami w formie pompek, 
roll-on i atomizerów do dozowania kosmetyków i produk-
tów do pielęgnacji ciała, dozowniki z tworzyw sztucznych 
do detergentów, dozowniki z tworzyw sztucznych do pły-
nów stosowane z butelkami, osobiste dozowniki z tworzyw 
sztucznych do tabletek lub pigułek, do użytku domowego, 
42 usługi projektowania związane z opakowaniami, usługi 
technologiczne w zakresie opakowań.

(210) 468370 (220) 2017 03 03
(731) RUDA ŚLĄSKA PROPERTY KLP POLSKA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) RUDA ŚLĄSKA PLAZA

(531) 15.07.01, 15.07.09, 27.05.01
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne do pobrania oraz 
zarejestrowane na nośnikach komputerowych, karty ko-
dowane, 16 publikacje drukowane, ulotki, biuletyny infor-
macyjne, plakaty, katalogi, materiały reklamowe z papieru 
i z tektury, kalendarze, materiały promocyjne drukowa-
ne, fotografie, materiały papiernicze, tablice ogłoszenio-
we z papieru lub z tektury, drukowane karty informa-
cyjne, karty okolicznościowe, karty upominkowe, karty 
przedpłacone do zakupów niekodowane magnetycznie, 
35 administrowanie i zarządzanie centrami handlowo-
rozrywkowymi, sklepami, punktami usługowymi, usługi 
sprzedaży także za pośrednictwem Internetu świad-
czone przez sklepy spożywcze, sklepy z odzieżą, sklepy 
z obuwiem, sklepy z artykułami sportowymi i sprzętem 
sportowym i rekreacyjnym, drogerie, sklepy AGD, sklepy 
z galanterią skórzaną, sklepy oferujące wyroby alkoholo-
we, bezalkoholowe oraz wyroby tytoniowe i artykuły dla 
palaczy, sklepy z chemią gospodarczą, księgarnie, sklepy 
z wyposażeniem domu, sklepy ogrodnicze, kwiaciarnie, 
sklepy z pieczywem, cukiernie i lodziarnie, apteki, sklepy 
zielarskie, zarządzanie działalnością gospodarczą, prowa-
dzenie marketingu i organizacji promocji sprzedaży, do-
radztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodar-
czej i zarządzania, w tym zarządzania przedsiębiorstwami 
handlowymi, pomoc w zakresie działalności gospodarczej 
dotycząca tworzenia i zarządzania przedsiębiorstw han-
dlowych, usługowych, gastronomicznych, usługi promo-
cji sprzedaży dla osób trzecich, prowadzenie, przygoto-
wywanie i organizowanie pokazów handlowych i targów 
handlowych w celach komercyjnych i reklamowych, wy-
najmowanie miejsc na umieszczenie ogłoszeń lub reklam, 
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, reklama 
na billboardach, pokazy towarów, dystrybucja materia-
łów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
aktualizowanie informacji w komputerowej bazie danych, 
tworzenie i zarządzanie komputerowymi bazami danych, 
usługi w zakresie informacji handlowej, usługi reklamy 
i promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich w sieciach 
komputerowych, prowadzenie reklamy radiowej, telewi-
zyjnej, prasowej oraz za pomocą środków komunikacji 



12 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT29/2017

elektronicznej, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn 
sklepowych, prowadzenie, przygotowywanie i organizo-
wanie imprez, pokazów handlowych i targów handlowych 
w celach komercyjnych, promocyjnych i reklamowych, or-
ganizowanie i prowadzenie programów lojalnościowych, 
wprowadzanie na rynek nowych towarów, usługi w za-
kresie budowania marki oraz zwiększania jej znajomości, 
zarządzanie hotelami, usługi w zakresie administrowania 
i zarządzania obiektami sportowymi, rozrywkowymi i re-
kreacyjnymi, 36 zarządzanie nieruchomościami, wydzier-
żawianie i wynajmowanie nieruchomości, wynajmowanie 
powierzchni biurowej, wycena nieruchomości, wynaj-
mowanie powierzchni w centrach handlowych, pośred-
nictwo w dziedzinie nieruchomości, informacja o nieru-
chomościach, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych 
i powierzchni magazynowych, prowadzenie parkingów, 
dostarczanie zgodnie z zamówieniem przedmiotów dys-
trybuowanych w centrum handlowym, usługi magazy-
nowania towarów, pakowania i przepakowywania, usługi 
transportowe, dystrybucja energii, 41 usługi w zakresie 
rozrywki, sportu i rekreacji, organizowanie i prowadzenie 
imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, orga-
nizowanie i prowadzenie koncertów, prowadzenie salo-
nów fitness i siłowni, organizowanie konkursów, gier loso-
wych i loterii, losowanie nagród, organizowanie wystaw 
oraz imprez kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie 
pokazów mody, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, 
publikacje elektroniczne on-line, usługi w zakresie pro-
wadzenia sal kinowych, usługi w zakresie wynajmowania 
obiektów sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych, 
produkcja i reprodukcja nagrań audio i video, usługi foto-
graficzne, wydawanie ulotek, książek i tekstów innych niż 
reklamowe, usługi szkoleniowe w zakresie sprzedaży, re-
klamy i marketingu, wypożyczanie sprzętu sportowego.

(210) 468382 (220) 2017 03 03
(731) ROTOMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzin
(540) ROTOMETAL
(510), (511) 7 cylindry drukarskie, cylindry do silników, 
cylindry do maszyn, cylindry separacyjne, dławnice, gło-
wice cylindrów do silników, koła szlifierskie, koła ścierne, 
koła ślimakowe do maszyn, koła zębate do maszyn, koła 
pasowe pasków rozrządu, koła pasowe stanowiące części 
maszyn, koła zębate do przekładni łańcuchowych, koła 
zębate do łańcuchów napędowych, koła zębate śrubowe 
będące częściami maszyn, koła zębate będące częściami 
do maszyn, koła i układy gąsienicowe do maszyn, pierście-
nie o kulistej powierzchni roboczej do łożysk, pierścienie 
smarujące, pierścienie tłokowe, podajniki, podajniki pa-
pieru, maszynowy mechanizm przekładniowy, maszyny 
do drukowania na cienkiej blasze, maszyny do odlewania 
czcionek drukarskich, maszyny do przetwarzania tworzyw 
sztucznych, maszyny do przetwórstwa metali maszyny 
drukarskie, maszyny do sztancowania, matryce drukarskie, 
mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, tłoki, tło-
ki do cylindrów, tłoki do silników, urządzenia do rozpro-
wadzania tuszu do maszyn drukarskich, wałki drukarskie 
do maszyn, wały korbowe, wałki do obrotowych maszyn 
drukarskich, 37 informacja o naprawach, instalacja, konser-
wacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa urządzeń 
elektrycznych, instalowanie, konserwacja oraz naprawa 
maszyn i urządzeń biurowych, regeneracja i napełnianie 
tonerów i tuszów, regeneracja maszyn zużytych lub czę-
ściowo zniszczonych, regeneracja silników zużytych lub 
częściowo zniszczonych, 40 obróbka metali, cieplna ob-

róbka metali, obróbka cieplna powierzchni metali, cięcie 
metalu, odlewanie metali, tłoczenie metali, kucie metali, 
wytapianie metali, laminowanie metali, emaliowanie me-
tali, hartowanie metali, obróbka metalurgiczna, wytłacza-
nie stopów metali obróbka metalu, formowanie metali 
na zimno, wiercenie w metalach, kształtowanie elemen-
tów metalowych, usługi produkcji i wykańczania metali, 
odlewanie metali, odpuszczanie metali, polerowanie ma-
teriałami ściernymi, powlekanie galwaniczne, powlekanie 
metalu, srebrzenie, szlifowanie, usługi spawalnicze, chro-
mowanie, cynowanie niklowanie.

(210) 468384 (220) 2017 03 03
(731) ROTOMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzin
(540) ROTOMETAL

(531) 15.01.17, 27.05.01
(510), (511) 7 cylindry drukarskie, cylindry do silników, cylin-
dry do maszyn, cylindry separacyjne, dławnice, głowice cylin-
drów do silników, koła szlifierskie, koła ścierne, koła ślimako-
we do maszyn, koła zębate do maszyn, koła pasowe pasków 
rozrządu, koła pasowe stanowiące części maszyn, koła zębate 
do przekładni łańcuchowych, koła zębate do łańcuchów na-
pędowych, koła zębate śrubowe będące częściami maszyn, 
koła zębate będące częściami do maszyn, koła i układy gą-
sienicowe do maszyn, pierścienie o kulistej powierzchni ro-
boczej do łożysk, pierścienie smarujące, pierścienie tłokowe, 
podajniki, podajniki papieru, maszynowy mechanizm prze-
kładniowy, maszyny do drukowania na cienkiej blasze, ma-
szyny do odlewania czcionek drukarskich, maszyny do prze-
twarzania tworzyw sztucznych, maszyny do przetwórstwa 
metali, maszyny drukarskie, maszyny do sztancowania, 
matryce drukarskie, mechanizmy sterownicze do maszyn 
i silników, tłoki, tłoki do cylindrów, tłoki do silników, urządze-
nia do rozprowadzania tuszu do maszyn drukarskich, wałki 
drukarskie do maszyn, wały korbowe, wałki do obrotowych 
maszyn drukarskich, 37 informacja o naprawach, instalacja, 
konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa urzą-
dzeń elektrycznych, instalowanie, konserwacja oraz naprawa 
maszyn i urządzeń biurowych, regeneracja i napełnianie to-
nerów i tuszów, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo 
zniszczonych, regeneracja silników zużytych lub częściowo 
zniszczonych, 40 obróbka metali, cieplna obróbka metali, 
obróbka cieplna powierzchni metali, cięcie metalu, odlewa-
nie metali, tłoczenie metali, kucie metali, wytapianie metali, 
laminowanie metali, emaliowanie metali, hartowanie metali, 
obróbka metalurgiczna, wytłaczanie stopów metali obróbka 
metalu, formowanie metali na zimno, wiercenie w metalach, 
kształtowanie elementów metalowych, usługi produkcji 
i wykańczania metali, odlewanie metali, odpuszczanie me-
tali, polerowanie materiałami ściernymi, powlekanie, galwa-
niczne, powlekanie metalu, srebrzenie, szlifowanie, usługi 
spawalnicze, chromowanie, cynowane, niklowanie.

(210) 468398 (220) 2017 03 03
(731) NAPOLLO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) N PARK

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości tj. usługi 
w zakresie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, lokali 
oraz pomieszczeń i przestrzeni do prowadzenia działalności 
gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania lub administro-
wania nieruchomościami, lokalami oraz pomieszczeniami 
i przestrzenią do prowadzenia działalności gospodarczej 
wraz instalacjami w nich zlokalizowanymi, usługi w zakresie 
kupna i sprzedaży nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń 
do prowadzenia działalności gospodarczej wraz instalacjami 
w nich zlokalizowanymi, 37 usługi w zakresie naprawy bu-
dynków, lokali i instalacji infrastruktury użytkowej budynków 
i wnętrz, usługi w zakresie instalacji infrastruktury użytkowej 
budynków i wnętrz, usługi w zakresie robót budowlanych, 
remontowych i wykończeniowych w zakresie budynków i in-
stalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, w tym 
lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodar-
czych, usługi w zakresie robót budowlanych i remontowych 
obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 42 usługi w zakresie 
projektowania, aranżacji i wykańczania budynków i wnętrz, 
w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospo-
darczych, usługi dekoratorskie w zakresie budynków i wnętrz, 
w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospo-
darczych, usługi projektowe w zakresie budownictwa.

(210) 468556 (220) 2017 03 08
(731) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów
(540) FENOMEN CTH

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.05.01
(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, farby 
do włosów, kosmetyki upiększające, szminki, pomadki do ust, 
pomady do celów kosmetycznych, ołówki [kredki] kosme-
tyczne, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, pre-

paraty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosmetycz-
ne, 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 perfumeryjne, piżmo 
[perfumeria], olejki eteryczne, esencje eteryczne, woda ko-
lońska, środki do czyszczenia zębów, antyperspiranty [środ-
ki przeciwpotne], balsamy inne niż do celów medycznych, 
barwniki (środki chemiczne do ożywiania kolorów) do użyt-
ku domowego [pranie], bazy do perfum kwiatowych, saszet-
ki zapachowe do bielizny, błyszczyki do ust, farby do brody, 
ołówki do brwi, pasty do butów, chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami 
do usuwania makijażu, preparaty do czyszczenia protez 
zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty do depila-
cji, wosk do depilacji, detergenty inne niż używane w pro-
cesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, 
dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła, drewno zapachowe, 
preparaty do usuwania farby, mydło do golenia, preparaty 
do golenia, kadzidełka, sole do kąpieli do celów innych niż 
lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje do przy-
mocowywania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, 
preparaty kosmetyczne do odchudzania, krochmal [apretu-
ra], krochmal do celów pralniczych, lakiery do paznokci, środ-
ki do usuwania lakierów, preparaty do pielęgnacji paznokci, 
sztuczne paznokcie, naklejane ozdoby do paznokci, sztuczne 
paznokcie, sztuczne rzęsy, lotony do celów kosmetycznych, 
preparaty do makijażu, puder do makijażu, mleczko oczysz-
czające od celów kosmetycznych, odświeżacze do ust w ae-
rozolu, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, olej-
ki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, 
ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych, płyny po go-
leniu, potpourri [mieszanki zapachowe], preparaty do prania, 
preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty do ochrony 
przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty ką-
pielowe do celów higienicznych, preparaty do czyszczenia 
protez zębowych, pumeks, talk kosmetyczny, tłuszcze do ce-
lów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, wata 
do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda utle-
niona do celów kosmetycznych, wybielacze [odbarwiacze] 
do celów kosmetycznych, żele do masażu inne niż do celów 
medycznych, 5 mydła lecznicze.

(210) 468557 (220) 2017 03 08
(731) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów
(540) FENOMEN CTH

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, kosmetyki 
dla zwierząt, płyny do pielęgnacji włosów, odżywki do wło-
sów, preparaty do kręcenia włosów, neutralizatory do trwa-
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łej ondulacji, preparaty do prostowania włosów, szampony, 
suche szampony, szampony dla zwierząt domowych, farby 
do włosów, kosmetyki upiększające, szminki, pomadki do ust, 
pomady do celów kosmetycznych, ołówki [kredki] kosme-
tyczne, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosmetycz-
ne, 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 perfumeryjne, piżmo 
[perfumeria], olejki eteryczne, esencje eteryczne, woda ko-
lońska, środki do czyszczenia zębów, antyperspiranty [środ-
ki przeciwpotne], balsamy inne niż do celów medycznych, 
barwniki (środki chemiczne do ożywiania kolorów) do użyt-
ku domowego [pranie], bazy do perfum kwiatowych, saszet-
ki zapachowe do bielizny, błyszczyki do ust, farby do brody, 
ołówki do brwi, pasty do butów, chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami 
do usuwania makijażu, preparaty do czyszczenia protez 
zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty do depila-
cji, wosk do depilacji, detergenty inne niż używane w pro-
cesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, 
dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła, drewno zapachowe, 
preparaty do usuwania farby, mydło do golenia, preparaty 
do golenia, kadzidełka, sole do kąpieli do celów innych niż 
lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje do przy-
mocowywania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, 
preparaty kosmetyczne do odchudzania, krochmal [apretu-
ra], krochmal do celów pralniczych, lakiery do paznokci, środ-
ki do usuwania lakierów, preparaty do pielęgnacji paznokci, 
sztuczne paznokcie, naklejane ozdoby do paznokci, sztuczne 
paznokcie, sztuczne rzęsy, lotony do celów kosmetycznych, 
preparaty do makijażu, puder do makijażu, mleczko oczysz-
czające od celów kosmetycznych, odświeżacze do ust w ae-
rozolu, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, olej-
ki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, 
ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych, płyny po go-
leniu, potpourri [mieszanki zapachowe], preparaty do prania, 
preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty do ochrony 
przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty ką-
pielowe do celów higienicznych, preparaty do czyszczenia 
protez zębowych, pumeks, talk kosmetyczny, tłuszcze do ce-
lów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, wata 
do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda utle-
niona do celów kosmetycznych, wybielacze [odbarwiacze] 
do celów kosmetycznych, żele do masażu inne niż do celów 
medycznych, 5 mydła lecznicze.

(210) 468605 (220) 2017 03 08
(731) MIROSŁAW DARIUSZ PATATAJ RESTAURACJA, 

Bochotnica Kolonia
(540) PATATAJ restauracja

(531) 27.05.01, 03.03.01, 03.03.24
(510), (511) 43 usługi restauracyjne.

(210) 468644 (220) 2017 03 09
(731) JAI KUDO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) JK
(510), (511) 9 artykuły optyczne, urządzenia i przyrządy 
optyczne, okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, 
sznurki do okularów, łańcuszki do okularów i do okularów 
przeciwsłonecznych, oprawki do okularów, etui na okulary, 
pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła przeciwsłoneczne 
nakładane na okulary, osłony oczu, części do okularów, so-
czewki do okularów, 35 zgrupowanie oraz wyekspono-
wanie na rzecz osób trzecich towarów: artykuły optyczne, 
urządzenia i przyrządy optyczne, okulary, okulary słonecz-
ne i soczewki kontaktowe, sznurki do okularów, łańcuszki 
do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, oprawki 
do okularów, etui na okulary, pojemniczki na szkła kontak-
towe, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, osło-
ny oczu, części do okularów, soczewki do okularów, środki 
i przyrządy do czyszczenia artykułów optycznych, celem 
ich obejrzenia, dokonania wyboru oraz pozwalające nabyw-
cy wygodnie oglądać i kupować te towary, usługi sprzeda-
ży następujących towarów: artykuły optyczne, urządzenia 
i przyrządy optyczne, okulary, okulary słoneczne i soczewki 
kontaktowe, sznurki do okularów, łańcuszki do okularów 
i do okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okularów, 
etui na okulary, pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła 
przeciwsłoneczne nakładane na okulary, osłony oczu, czę-
ści do okularów, soczewki do okularów, środki i przyrządy 
do czyszczenia artykułów optycznych, 44 usługi optyczne, 
usługi badania wzroku.

(210) 468710 (220) 2017 03 10
(731) G+J International Magazines GmbH, Hamburg, DE
(540) FOCUS

(531) 26.04.02, 26.04.11, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 płyty CD, DVD i inne cyfrowe nośniki z obra-
zem, dźwiękiem i do nagrywania danych, aplikacje na urzą-
dzenia mobilne i produkty multimedialne na urządzenia 
mobilne, publikacje elektroniczne nagrane lub do pobrania, 
w tym publikacje multimedialne, czasopisma w formie elek-
tronicznej i książki w formie elektronicznej, zestawy i inne 
kolekcje produktów składające się z jednego lub więcej wy-
mienionych artykułów, części i akcesoria zawarte w tej klasie 
do wszystkich wyżej wymienionych artykułów, 16 materiały 
drukowane, w szczególności czasopisma i książki, zestawy 
i inne kolekcje produktów składające się z jednego lub wię-
cej wymienionych artykułów, części i akcesoria zawarte w tej 
klasie do wszystkich wyżej wymienionych artykułów, 35 pu-
blikacja i rozpowszechnianie reklam, udostępnianie i wyna-
jem powierzchni reklamowej, wydawanie i publikacja dru-
kowanych i/lub elektronicznych czasopism konsumenckich, 
usługi prenumeraty, usługi sprzedaży detalicznej, sprzedaży 
wysyłkowej i sprzedaży hurtowej w zakresie drukowanych  
i/lub cyfrowych mediów w tym czasopism, książek i aplika-
cji na urządzenia mobilne, usługi sprzedaży detalicznej, wy-
syłkowej i hurtowej w odniesieniu do następujących towa-
rów: płyt CD, DVD i innych cyfrowych nośników z obrazem, 
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dźwiękiem i do nagrywania danych, aplikacji na urządzenia 
mobilne i produktów multimedialnych na urządzenia mobil-
ne, publikacji elektronicznych, w tym publikacji multimedial-
nych, czasopism w formie elektronicznej i książek w formie 
elektronicznej, materiałów drukowanych, w szczególności 
czasopism i książek, usługi sprzedaży detalicznej, wysyłko-
wej i hurtowej, w szczególności dokonywanie selekcji usług, 
z myślą o osobach trzecich, tak aby konsument w wygod-
ny dla siebie sposób mógł dokonać zakupu następujących 
usług: wydawniczych i reporterskich, publikacji materiałów 
drukowanych i/lub publikacji elektronicznych, w tym publi-
kacji multimedialnych, udostępniania publikacji elektronicz-
nych, w tym publikacji multimedialnych, wynajmowanie, 
wypożyczanie i leasing w związku z wyżej wymienionymi 
usługami, mianowicie: billboardów, tablic reklamowych, bil-
lboardów reklamowych, druków reklamowych, materiałów 
reklamowych, kopiarek, powierzchni reklamowej, maszyn 
biurowych, automatów sprzedających, stoisk handlowych, 
czasu reklamowego w kinach, czasu reklamowego w me-
diach komunikacyjnych, sprzętu do elektronicznego termi-
nala kasowego, wszelkich materiałów promocyjnych i słu-
żących do prezentacji marketingowych, doradztwo, w tym 
dostarczanie informacji w związku z wyżej wymienionymi 
usługami, wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone 
także za pośrednictwem mediów w tym Internetu, 38 udo-
stępnianie w Internecie i innych sieciach danych platform, 
portali, blogów, chatroomów, linii chatowych, portali społecz-
nościowych, sieci społecznościowych i forów, elektroniczne 
transmisje tekstu, obrazów i innych danych, umożliwianie 
dostępu do tekstu, obrazów i innych danych, umożliwianie 
dostępu do aplikacji, produktów multimedialnych, baz da-
nych i stron sieciowych, świadczenie usług telekomunika-
cyjnych za pośrednictwem portali w Internecie i innych sieci 
danych, wynajmowanie, wypożyczanie i leasing w związku 
z wyżej wymienionymi usługami, zawarte w tej klasie, do-
radztwo, w tym dostarczanie informacji w związku z wyżej 
wymienionymi usługami, wszystkie wyżej wymienione usłu-
gi świadczone także za pośrednictwem mediów w tym przez 
Internet, 41 rozrywka, usługi sportowe i kulturalne, usługi wy-
dawnicze i reporterskie, pisanie tekstów z wyłączeniem tek-
stów reklamowych, publikowanie materiałów drukowanych 
i/lub publikacji elektronicznych z wyłączeniem przeznaczo-
nych do celów reklamowych, w tym publikacji multimedial-
nych, redagowanie i publikowanie publikacji drukowanych 
i/lub elektronicznych składających się z tekstów, innych niż 
reklamowe i/lub obrazów, w tym obrazów ruchomych i/lub 
dźwięku, w tym w formie prac łączonych, udostępnianie pu-
blikacji elektronicznych online nie do pobrania, w tym pu-
blikacji multimedialnych, udostępnianie tekstów, obrazów, 
fotografii, plików wideo i audio online nie do pobrania, or-
ganizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, kursów, 
seminariów, kursów szkoleniowych, sympozjów i spotkań, 
organizowanie i prowadzenie konkursów dla celów eduka-
cyjnych szkoleniowych i rozrywkowych, wynajmowanie, wy-
pożyczanie i leasing następujących towarów w związku z wy-
żej wymienionymi usługami: książek, filmów, DVD, publikacji 
elektronicznych, czasopism, prac artystycznych, taśm wideo, 
nagranych szkoleń, płyt wideo, czytników książek w formie 
elektronicznej, publikacji drukowanych, materiałów eduka-
cyjnych, materiałów instruktażowych, płyt gramofonowych, 
filmów kinematograficznych, nagrań materiałów rozrywko-
wych, nagrań wideo, programów telewizyjnych, filmów wi-
deo, audiobooków, gier wideo, gazet i tygodników, nagrań 
dźwiękowych i nagrań wideo, taśm audio z nagraną muzyka, 
nagranych dla celów rozrywkowych nośników danych, na-
granych taśm magnetycznych do nauki języka, doradztwo, 
w tym dostarczanie informacji w związku z wszystkimi wy-

żej wymienionymi usługami, wszystkie wyżej wymienione 
usługi świadczone także za pośrednictwem mediów w tym 
przez Internet, 42 prace koncepcyjne, projektowanie, opra-
cowywanie, testowanie, konserwacja i aktualizacja aplikacji, 
produktów multimedialnych, baz danych i stron sieciowych, 
umożliwianie czasowego dostępu do aplikacji nie do po-
brania, produktów multimedialnych nie do pobrania, baz 
danych nie do pobrania i stron sieciowych nie do pobrania, 
testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, 
prowadzenie testów kontroli jakości towarów i usług, usługi 
certyfikacji w tym przyznawanie certyfikatów próby jakości, 
wynajmowanie, wypożyczanie i leasing w związku z wyżej 
wymienionymi usługami, mianowicie: serwerów WWW, 
oprogramowania komputerowego, nośników danych, wy-
najem przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron interne-
towych, wynajem dostępu do komputerów, wynajmowanie 
czasu dostępu do komputerów, doradztwo, w tym dostarcza-
nie informacji w związku z wszystkimi wyżej wymienionymi 
usługami, wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone 
także za pośrednictwem mediów w tym przez Internet.

(210) 468812 (220) 2017 04 14
(731) KOWALSKI ADRIAN TECHEXPERT, Pułtusk
(540) Akademia Mali Odkrywcy

(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.05.01, 02.05.30, 16.03.17, 09.07.22
(510), (511) 35 wyszukiwanie informacji w plikach kompute-
rowych dla osób trzecich, zarządzanie handlowe w zakresie 
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich (po-
moc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu fran-
czyzowego, pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach 
kontraktu franczyzowego, usługi świadczone przez fran-
czyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsię-
biorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu 
nimi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów, 
tj. książek, albumów, materiałów edukacyjnych, pozwalające 
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie 
internetowej dotyczącej sprzedaży towarów do celów dy-
daktycznych, edukacyjnych i kształcenia oraz towarów re-
klamowych), 41 instruktaże, opracowywanie podręczników 
edukacyjnych, opracowywanie materiałów edukacyjnych, 
organizowanie konkursów jako edukacja lub rozrywka, or-
ganizowanie festynów w celach edukacyjnych, prowadzenie 
warsztatów jako szkolenia, organizowanie wystaw z dzie-
dziny kultury lub edukacji, publikowanie tekstów innych 
niż reklamowe w tym tekstów i materiałów edukacyjnych, 
pisanie tekstów innych niż reklamowych, materiałów edu-
kacyjnych, wypożyczanie materiałów i urządzeń edukacyj-
nych, planowanie przyjęć, usługi pokazów filmowych, usługi 
rozrywkowe.
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(210) 468885 (220) 2017 03 15
(731) URBAN TOMASZ SCORPION EYEWEAR, Ząbki
(540) SCR
(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, 
35 sprzedaż artykułów medycznych o przeznaczeniu okuli-
stycznym szkieł i oprawek do okularów, soczewek kontak-
towych, płynów do soczewek kontaktowych oraz sprzętu 
do diagnozy medycznej w okulistyce dla gabinetów oku-
listycznych i zakładów optycznych, poprzez zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich tych towarów pozwalające nabywcy 
wygodnie oglądać i kupować w hurtowni i w sklepie także 
za pośrednictwem sieci teleinformatycznej, Internetu.

(210) 468887 (220) 2017 03 15
(731) URBAN TOMASZ SCORPION EYEWEAR, Ząbki
(540) SCR

(531) 24.17.01, 24.17.03, 27.05.01
(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, 
35 sprzedaż artykułów medycznych o przeznaczeniu okuli-
stycznym szkieł i oprawek do okularów, soczewek kontak-
towych, płynów do soczewek kontaktowych oraz sprzętu 
do diagnozy medycznej w okulistyce dla gabinetów oku-
listycznych i zakładów optycznych, poprzez zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich tych towarów pozwalające nabywcy 
wygodnie oglądać i kupować w hurtowni i w sklepie także 
za pośrednictwem sieci teleinformatycznej, Internetu.

(210) 468915 (220) 2017 03 15
(731) NMG Composites Co., Ltd., Tongxiang, CN
(540) NMG

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 17 materiały nieprzewodzące do zatrzymywania 
ciepła, materiały dźwiękoszczelne, materiały izolacyjne, filc 
izolacyjny, tkaniny izolacyjne, włókno szklane do izolacji, tka-
niny z włókna szklanego do izolacji, ognioodporne materiały 
izolacyjne, izolatory do linii kolejowych, materiały wyścieła-
jące z gumy lub tworzyw sztucznych, izolatory, włókna wę-
glowe, inne niż do celów włókienniczych, włókna z tworzyw 
sztucznych nie dla włókiennictwa, żywice sztuczne półprze-
tworzone, żywice syntetyczne półprzetworzone, 22 włókna 
węglowe do celów włókienniczych, włókna szklane do celów 
włókienniczych, sieci, wyściółka nie z gumy, tworzyw sztucz-

nych, papieru lub kartonu, runo owcze, włókna z tworzyw 
sztucznych do celów włókienniczych, tekstylia z włókien 
nieprzetworzonych, plecione rzemyki [baty, bicze], wełna 
drzewna, worki do transportu i przechowywania materiałów 
w dużych ilościach, 24 tkaniny, materiały tekstylne, tkaniny 
do celów włókienniczych, tkaniny z włókna szklanego do ce-
lów włókienniczych, obicia ścienne z materiałów tekstylnych, 
ścierki do osuszania szkła, nietkane materiały tekstylne, filc, 
materiały, dzianiny, materiały lepkie przyklejane na gorąco, 
substytuty tkanin z tworzyw sztucznych, materiały tekstylne 
do filtrowania.

(210) 468927 (220) 2017 03 16
(731) ARTEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) AZYMUT STOGI
(510), (511) 36 usługi w zakresie zarządzania, administro-
wania oraz obsługi nieruchomości, działalność inwestycyj-
no - budowlana (deweloperska), pośrednictwo w sprawach 
obrotu nieruchomościami, usługi i pośrednictwo finansowe, 
ubezpieczenia, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, 
usługi w zakresie zarządzania mieniem oraz majątkiem, usługi 
wyceny mienia i majątku, 37 usługi budowlano - remontowe, 
budownictwo specjalistyczne, usługi instalacyjne w zakresie 
wykonawstwa instalacji elektrycznych, grzewczych, wentyla-
cyjnych, sanitarnych i wodnych, informacja budowlana, nad-
zór budowlany, wynajem pojazdów i sprzętu budowlanego.

(210) 469006 (220) 2017 03 17
(731) FUNDACJA CZARNEJ TRZYNASTKI KRAKOWSKIEJ, 

Kraków
(540) CZARNA TRZYNASTKA KRAKOWSKA
(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, emblematy, meda-
le, odznaki, ozdoby, plakiety, puchary - trofea, tablice, szyldy 
- wszystkie wymienione z metali nieszlachetnych lub ich sto-
pów, 16 albumy, broszury, czasopisma, książki, komiksy, infor-
matory, podręczniki, poradniki, przewodniki, śpiewniki, nuty, 
mapy, atlasy, fotografie, reprodukcje, reprinty, grafiki, rysunki, 
katalogi, kalendarze, foldery, afisze, plakaty, karty pocztowe, 
karty okolicznościowe, karty wizytowe, druki okolicznościo-
we, papeteria, bloki do pisania, koperty, nalepki, naklejki, 
notatniki, zakładki do książek, plakietki papierowe, plakietki 
drukowane, chorągiewki papierowe, hologramy, okładki, 
obwoluty, torby papierowe, opakowania z papieru, tektury 
lub tworzyw sztucznych, artykuły pamiątkarskie papiero-
we, przybory piśmienne, przybory szkolne, emblematy pa-
pierowe, emblematy drukowane, znaki graficzne papiero-
we, znaki graficzne drukowane, stemple okolicznościowe, 
stemple do pieczętowania, stemple do znakowania, 41 pu-
blikowanie książek, publikowanie czasopism, publikowanie 
tekstów innych niż reklamowe, publikowanie elektroniczne 
z dostępem on-Iine, organizowanie i prowadzenie wykła-
dów, seminariów, konferencji, organizowanie spotkań, zjaz-
dów, organizowanie wystaw w dziedzinie kultury i historii, 
działalność oświatowa, organizowanie zajęć edukacyjnych, 
organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, orga-
nizowanie działań mających na celu wychowywanie dzieci 
i młodzieży, organizowanie wychowania metodą harcerską, 
instruktaż w zakresie rozwoju osobistego i pracy nad sobą, 
edukacja w zakresie metodyki wychowania, edukacja w za-
kresie niesienia pomocy bliźnim i służby obywatelskiej, edu-
kacja w zakresie historii i tradycji narodowej, edukacja w za-
kresie wartości społeczeństwa obywatelskiego, edukacja 
w zakresie kultywowania zwyczajów i obyczajów, instruktaż 
w zakresie wychowania fizycznego i treningu kondycyjnego, 
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szkolenie narciarskie, szkolenie żeglarskie, szkolenie pływac-
kie, szkolenie turystyczne, szkolenie w zakresie poruszania 
się w terenie, szkolenie w zakresie orientacji w terenie, szkole-
nie w zakresie budownictwa polowego, szkolenie w zakresie 
turystyki i turystyki górskiej, szkolenie w zakresie przetrwania 
w trudnych i ekstremalnych warunkach, szkolenie w zakresie 
pierwszej pomocy, organizowanie obozów letnich, organizo-
wanie obozów sportowych, organizowanie obozów szkole-
niowych w zakresie turystyki i turystyki górskiej, organizowa-
nie rajdów i biwaków, organizowanie zawodów sprawności 
fizycznej, organizowanie gier miejskich, organizowanie gier 
terenowych, organizowanie biegów na orientację, organizo-
wanie obozów przetrwania w trudnych i ekstremalnych wa-
runkach, organizowanie i prowadzenie imprez sportowych, 
organizowania zajęć rekreacyjnych, organizowanie imprez 
rozrywkowych, konkursów, zabaw i przedstawień.

(210) 469115 (220) 2017 03 20
(731) MOTYKA MICHAŁ, ALWERNIA
(540) HSE system

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.08, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 35 usługi w zakresie oferowania i sprzedaży to-
warów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w sklepach, 
hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu, 37 usługi 
związane z naprawami oraz serwisami urządzeń zapewniają-
cych bezpieczeństwo, usługi przywracające obiekt do stanu 
używalności po jego zużyciu, uszkodzeniu, pogorszeniu się 
jakości lub częściowym uszkodzeniu, kalibracja detektorów 
gazu, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, 
seminariów, kursów z zakresu bhp, prawa pracy, ochrony 
przeciwpożarowej.

(210) 469168 (220) 2017 03 21
(731) NUTRI CARE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) cleo

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 dezodoranty dla zwierząt, kosmetyki dla zwie-
rząt, szampony dla zwierząt domowych, preparaty higie-
niczne dla zwierząt jako kosmetyki, 5 granulowane produkty 
chemiczne do celów sanitarnych do legowisk zwierząt do-
mowych, 31 karma dla zwierząt, pasza dla zwierząt, artykuły 
jadalne do żucia dla zwierząt, napoje dla zwierząt domo-
wych, piasek aromatyczny dla zwierząt domowych, pokarm 
dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, pożywienie 
dla psów, kotów i innych zwierząt, siemię lniane jako pasza 
dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, 
ziarno do żywienia zwierząt.

(210) 469296 (220) 2017 03 23
(731) MALINOWSKI MICHAŁ, Warszawa
(540) 

(531) 02.09.01, 26.11.22, 20.05.07, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne.

(210) 469328 (220) 2017 03 23
(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie
(540) PYROZAURY
(510), (511) 29 chipsy ziemniaczane, czipsy o niskiej zawar-
tości tłuszczu.

(210) 469368 (220) 2017 03 23
(731) AIC SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia
(540) 

(531) 26.01.06, 26.01.16
(510), (511) 6 prefabrykowane konstrukcje metalowe, ma-
teriały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, przenośne 
struktury metalowe, zbiorniki metalowe, 7 spawarki elek-
tryczne, urządzenia do spawania laserowego, palniki spa-
walnicze, spawarki gazowe, palniki gazowe do lutowania, 
9 elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania ogrze-
waniem, moduły fotowoltaiczne, komputerowe programy 
operacyjne, programy systemów operacyjnych, programy 
sterujące komputerowe, nagrane, narzędzia do opracowy-
wania oprogramowania komputerowego, oprogramowanie 
komputerowe do przetwarzania obrazów cyfrowych, sprzęt 
komputerowy, 11 palniki, bojlery, podgrzewacze, instalacje 
grzewcze, elementy grzejne, grzejniki do wody opalane ga-
zem, podgrzewacze wody, rury kotłowe centralnego ogrze-
wania, bojlery do instalacji grzewczych, instalacje do ogrze-
wania wodnego, wentylatory do użytku przemysłowego, 
instalacje klimatyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, piece 
słoneczne, 17 tworzywa sztuczne półprzetworzone, prze-
wody giętkie niemetalowe, pierścienie wodoszczelne do rur 
wodno - kanalizacyjnych, przewody rurowe wykonane 
z tworzyw sztucznych, osłony izolacyjne do przemysłowych 
przewodów rurowych, pierścienie gumowe do uszczelnia-
nia połączeń rur, materiały wyścielające z gumy lub tworzyw 
sztucznych, 37 montaż i naprawa instalacji grzewczych, in-
stalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, instalo-
wanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalacja i napra-
wa sprzętu komputerowego, 42 opracowywanie produktów, 
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testowanie i ocena materiałów, opracowywanie oprogramo-
wania komputerowego, programowanie komputerów, pro-
jektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, 
wzornictwo przemysłowe.

(210) 469370 (220) 2017 03 23
(731) AIC SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia
(540) aic

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 prefabrykowane konstrukcje metalowe, ma-
teriały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, przenośne 
struktury metalowe, zbiorniki metalowe, 7 spawarki elek-
tryczne, urządzenia do spawania laserowego, palniki spa-
walnicze, spawarki gazowe, palniki gazowe do lutowania, 
9 elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania ogrze-
waniem, moduły fotowoltaiczne, komputerowe programy 
operacyjne, programy systemów operacyjnych, programy 
sterujące komputerowe, nagrane, narzędzia do opracowy-
wania oprogramowania komputerowego, oprogramowanie 
komputerowe do przetwarzania obrazów cyfrowych, sprzęt 
komputerowy, 11 palniki, bojlery, podgrzewacze, instalacje 
grzewcze, elementy grzejne, grzejniki do wody opalane ga-
zem, podgrzewacze wody, rury kotłowe centralnego ogrze-
wania, bojlery do instalacji grzewczych, instalacje do ogrze-
wania wodnego, wentylatory do użytku przemysłowego, 
instalacje klimatyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, piece 
słoneczne, 17 tworzywa sztuczne półprzetworzone, prze-
wody giętkie niemetalowe, pierścienie wodoszczelne do rur 
wodno - kanalizacyjnych, przewody rurowe wykonane 
z tworzyw sztucznych, osłony izolacyjne do przemysłowych 
przewodów rurowych, pierścienie gumowe do uszczelnia-
nia połączeń rur, materiały wyścielające z gumy lub tworzyw 
sztucznych, 37 montaż i naprawa instalacji grzewczych, in-
stalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, instalo-
wanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalacja i napra-
wa sprzętu komputerowego, 42 opracowywanie produktów, 
testowanie i ocena materiałów, opracowywanie oprogramo-
wania komputerowego, programowanie komputerów, pro-
jektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, 
wzornictwo przemysłowe.

(210) 469496 (220) 2017 03 25
(731) FRACTHON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) FRACTHON
(510), (511) 35 doradztwo i pomoc w zakresie organizowa-
nia i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzanie 
przedsiębiorstwami handlowymi i przemysłowymi, zarzą-
dzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi 
pośrednictwa handlowego, usługi informacji handlowej, 
usługi promocyjne, informacyjne, reklamowe, marketingo-
we, dystrybucja materiałów promocyjnych i reklamowych, 
prace biurowe, usługi księgowe, 36 usługi finansowe, w tym 
pośrednictwa finansowego, doradztwo finansowe, w tym 
w zakresie inwestycji, kredytów i pożyczek, leasingów, usłu-
gi udzielania kredytów i pożyczek, usługi leasingowe, usługi 
pośrednictwa w uzyskiwaniu kredytów, pożyczek i pośred-

nictwa leasingowego, usługi i doradztwo inwestycyjne, usłu-
gi i doradztwo związane z obrotem papierami wartościowy-
mi, usługi i doradztwo związane z ubezpieczeniami, w tym 
z zabezpieczeniem emerytalnym, pośrednictwo ubezpie-
czeniowe, wyceny, oceny, analizy, prognozy, badania i pla-
nowanie finansowe, inwestycyjne i ubezpieczeniowe, zarzą-
dzanie finansami, doradztwo podatkowe, administrowanie 
nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi 
dotyczącymi nieruchomości, usługi pośrednictwa w obrocie 
nieruchomościami, finansowanie nieruchomości, dzierża-
wa i najem nieruchomości, oceny i wyceny nieruchomości, 
zarządzanie nieruchomościami, doradztwo dotyczące nie-
ruchomości, w tym doradztwo dotyczące inwestowania 
w nieruchomości, nabywanie nieruchomości na rzecz osób 
trzecich, usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, 
45 usługi prawne związane z rynkiem kapitałowym, obrotem 
nieruchomościami.

(210) 469671 (220) 2017 03 29
(731) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) WILLE TANECZNA OSIEDLE MIESZKANIOWE

(531) 02.03.08, 02.03.23, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.07
(510), (511) 16 papier, artykuły papierowe i materiały rekla-
mowe nie zawarte w innych klasach, druki, materiały biurowe, 
gazety, periodyki i książeczki czekowe, publikacje drukowa-
ne, magazyny, broszury, ulotki, karty z tworzyw sztucznych 
nie zawarte w innych klasach, karty foliowane z drukiem 
nie zawarte w innych klasach, broszury, zaproszenia papiero-
we, terminarze, 19 ukończone budynki z materiałów nieme-
talowych, 35 reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej 
również online, prowadzenia badań rynkowych dotyczą-
cych: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nie-
ruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, 
sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia 
i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieru-
chomości, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu 
nieruchomościami, organizowania targów i wystaw handlo-
wych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, 
architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu prze-
prowadzania operacji handlowych przez Internet, usługi za-
rządzania miejscami wystawowymi, usługi promocji obrotu 
nieruchomościami mieszkalnymi, organizowania przetargów 
na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzch-
niami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci on-
line, opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości 
pod kątem ekonomicznym, usługi inwestora budowlanego 
w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwe-
stycji budowlanej, 36 usługi w zakresie: funkcji generalnego 
inwestora robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów 
inżynierskich, usługi zarządzania nieruchomościami, sprzeda-
ży i pośrednictwa w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, 
lokali i powierzchni użytkowej, usługi sprzedaży na kredyt, 
usługi w zakresie wycen finansowych majątku nierucho-
mego, usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzch-
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ni użytkowej, usługi: administrowania nieruchomościami, 
lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowy-
mi, rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, 
usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytko-
wych, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania 
obiektami mieszkalnymi. zespołami osiedlowymi i gruntami, 
usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod 
względem finansowym w aspekcie projektowania i realiza-
cji budowy, usługi opracowywania koncepcji użytkowania 
nieruchomości, usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali 
mieszkalnych i użytkowych, 37 usługi developerskie zwią-
zane z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkal-
nych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy 
sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej 
w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi w zakresie: 
prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac 
wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, 
budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych 
wraz z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudow-
lanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi remonto-
we, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji 
obiektów budowlano-mieszkaniowych, usługi w zakresie 
funkcji generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych 
dotyczących obiektów inżynierskich, 39 usługi w zakresie: 
wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, powierzchni 
i obiektów magazynowych, usługi parkingowe, 42 usługi 
w zakresie: przeprowadzania inspekcji budów, doradztwa 
dotyczącego organizacji i prowadzenia placów budowy, 
ich eksploatacji i zagospodarowania, analiz i sporządzania 
kosztorysów budowlanych, usługi projektowe w zakresie 
budownictwa, urbanistyki, prace projektowe w zakresie ar-
chitektury i technologii, usługi projektowania wystroju i de-
koracji wnętrz, wykonywania badań, ekspertyz, opinii i analiz 
technicznych w zakresie budownictwa, usługi w zakresie 
architektury, badań, ekspertyz i pomiarów geologicznych, 
geodezyjnych i kartograficznych oraz pomiarów podwy-
konawczych dotyczących inwestycji, usługi ekspertyz inży-
nieryjnych, badań technicznych, doradztwa budowlanego 
i w zakresie ochrony środowiska, planowania urbanistycz-
nego wraz z infrastrukturą pomiarów terenu, opracowywa-
nia projektów technicznych użytkowania nieruchomości, 
44 usługi w zakresie: ogrodnictwa krajobrazowego, pielę-
gnowania i utrzymywania trawników, 45 usługi doradztwa 
w sprawach bezpieczeństwa, usługi ochrony mienia.

(210) 469672 (220) 2017 03 29
(731) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) AMSTERDAM OSIEDLE MIESZKANIOWE

(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.05.03, 05.05.20
(510), (511) 16 papier, artykuły papierowe i materiały re-
klamowe nie zawarte w innych klasach, druki, materiały 
biurowe, gazety, periodyki i książeczki czekowe, publikacje 

drukowane, magazyny, broszury, ulotki, karty z tworzyw 
sztucznych nie zawarte w innych klasach, karty foliowa-
ne z drukiem nie zawarte w innych klasach, broszury, za-
proszenia papierowe, terminarze, 19 ukończone budynki 
z materiałów niemetalowych, 35 reklamy w zakresie nie-
ruchomości świadczonej również online, prowadzenia 
badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownic-
twa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych 
do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi 
organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością 
gospodarczą w dziedzinie nieruchomości, pomocy w za-
rządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, 
organizowania targów i wystaw handlowych i reklamo-
wych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury 
i technologii w tej dziedzinie, także w celu przeprowadza-
nia operacji handlowych przez Internet, usługi zarządzania 
miejscami wystawowymi, usługi promocji obrotu nieru-
chomościami mieszkalnymi, organizowania przetargów 
na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzch-
niami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sie-
ci online, opracowywanie koncepcji użytkowania nieru-
chomości pod kątem ekonomicznym, usługi inwestora 
budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym 
planowania inwestycji budowlanej, 36 usługi w zakresie: 
funkcji generalnego inwestora robót ogólnobudowlanych 
dotyczących obiektów inżynierskich, usługi zarządzania 
nieruchomościami, sprzedaży i pośrednictwa w nabywa-
niu, sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użyt-
kowej, usługi sprzedaży na kredyt, usługi w zakresie wycen 
finansowych majątku nieruchomego, usługi dzierżawy 
nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, usługi: ad-
ministrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią 
użytkową, miejscami parkingowymi, rozliczania transakcji 
kupna/sprzedaży nieruchomości, usługi wynajmu budyn-
ków, lokali mieszkalnych i użytkowych, doradztwo w zakre-
sie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi, 
zespołami osiedlowymi i gruntami, usługi przedsiębiorcy 
odpowiedzialnego za budowę pod względem finanso-
wym w aspekcie projektowania i realizacji budowy, usługi 
opracowywania koncepcji użytkowania nieruchomości, 
usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych 
i użytkowych, 37 usługi developerskie związane z budową 
i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych i niemiesz-
kalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży 
lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach 
przedsięwzięć deweloperskich, usługi w zakresie: prowa-
dzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wyko-
nawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, bu-
dowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz 
z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych, 
konstrukcyjnych i montażowych, usługi remontowe, na-
prawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiek-
tów budowlano-mieszkaniowych, usługi w zakresie funk-
cji generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych 
dotyczących obiektów inżynierskich, 39 usługi w zakresie: 
wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, powierzchni 
i obiektów magazynowych, usługi parkingowe, 42 usługi 
w zakresie: przeprowadzania inspekcji budów, doradztwa 
dotyczącego organizacji i prowadzenia placów budowy, 
ich eksploatacji i zagospodarowania, analiz i sporządzania 
kosztorysów budowlanych, usługi projektowe w zakresie 
budownictwa, urbanistyki, prace projektowe w zakresie ar-
chitektury i technologii, usługi projektowania wystroju i de-
koracji wnętrz, wykonywania badań, ekspertyz, opinii i ana-
liz technicznych w zakresie budownictwa, usługi w zakresie 
architektury, badań, ekspertyz i pomiarów geologicznych, 



20 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT29/2017

geodezyjnych i kartograficznych oraz pomiarów podwy-
konawczych dotyczących inwestycji, usługi ekspertyz inży-
nieryjnych, badań technicznych, doradztwa budowlanego 
i w zakresie ochrony środowiska, planowania urbanistycz-
nego wraz z infrastrukturą pomiarów terenu, opracowywa-
nia projektów technicznych użytkowania nieruchomości, 
44 usługi w zakresie: ogrodnictwa krajobrazowego, pielę-
gnowania i utrzymywania trawników, 45 usługi doradztwa 
w sprawach bezpieczeństwa, usługi ochrony mienia.

(210) 469677 (220) 2017 03 29
(731) CIECZKO BERNADETA ZAKŁAD STOLARSKI PIĘTRUS, 

Grzybno
(540) Lettino MADE FOR LITTLE ONES

(531) 29.01.12, 21.01.25, 03.03.01, 27.05.01, 26.01.15, 26.01.18, 
05.03.13

(510), (511) 20 bezpieczne łóżeczka dziecięce, biurka, 
bramki zabezpieczające dla dzieci, kojce, kołyski bujane, 
konstrukcje drewniane łóżka, kosze dla niemowląt, kosze 
do noszenia dzieci, kosze do spania dla niemowląt, leżacz-
ki dziecięce typu bujaki, łóżeczka dla dzieci, łóżeczka dla 
małych dzieci, łóżeczka dziecięce, łóżeczka koszyki dla 
dzieci, łóżeczka koszyk dla niemowląt, łóżka, łóżka drew-
niane, łóżka dziecięce, łóżka piętrowe, łóżka przenośne, 
łóżka składane dla dzieci, łóżka turystyczne dla dzieci, łóż-
ka ze schowkiem [szufladami], materace, materace łóżko-
we, meble dla dzieci, meble dla niemowląt, meble do po-
kojów dziecinnych, meble do przechowywania, meble 
do przewijania niemowląt, meble do wnętrz, meble do-
mowe, meble drewniane, meble sypialne, meble szkolne, 
meble zawierające łóżka, ochraniacze do łóżeczek dziecię-
cych, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dziecięcych, 
inne niż pościel, osłony przeciwuderzeniowe do łóżeczek 
dziecięcych, podgłówki, wałki, podstawy łóżek, poduszki, 
poduszki do karmienia niemowląt, poduszki do podpiera-
nia do użycia w samochodowych fotelikach bezpieczeń-
stwa dla dzieci, poduszki do podpierania do użycia w sie-
dzeniach dla dzieci, poręcze do łóżek, posłania dziecięce 
wykonane z materiału w postaci torby, pościel, półki sta-
nowiące meble do pokojów dziecinnych, pręty do łóżek, 
ramy do łóżek, regulowane łóżka, siedzenia dla dzieci, sie-
dzenia przystosowane do niemowląt, stelaże do łóżek, ste-
laże do łóżek drewniane, stoliki do przewijania niemowląt, 
wałki dla niemowląt, wezgłowia do łóżek, wysokie krzesła 
dla dzieci, zagłówki dla niemowląt, zagłówki do łóżek.

(210) 469756 (220) 2017 03 30
(731) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI 

I POMIARÓW PIAP, Warszawa

(540) NOC ROBOTÓW PIAP
(510), (511) 35 organizacja pokazów, wystaw i imprez w ce-
lach handlowych, reklamowych, promocyjnych i rozpo-
wszechniania informacji gospodarczej, 41 organizowanie 
pokazów, wystaw i imprez w celach edukacyjnych, rozryw-
kowych i rekreacyjnych.

(210) 469759 (220) 2017 03 30
(731) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI 

I POMIARÓW PIAP, Warszawa
(540) NOC ROBOTÓW
(510), (511) 35 organizacja pokazów, wystaw i imprez w ce-
lach handlowych, reklamowych, promocyjnych i rozpo-
wszechniania informacji gospodarczej, 41 organizowanie 
pokazów, wystaw i imprez w celach edukacyjnych, rozryw-
kowych i rekreacyjnych.

(210) 469855 (220) 2017 03 31
(731) FIRMA ELLEENA M. APRYJAS, M. RACZYŃSKA 

SPÓŁKA JAWNA, Łapczyca
(540) ELLEENA Great Brands for Everyday Grow with us

(531) 01.05.01, 01.05.06, 01.05.23, 01.13.05, 27.05.01, 29.01.15, 
01.05.12, 01.17.02, 01.17.04, 26.15.01, 27.05.05, 27.05.09, 
27.05.10

(510), (511) 1 woda destylowana, 3 środki czyszczące do ce-
lów gospodarstwa domowego, mydła, preparaty do prania, 
detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych 
oraz inne niż do celów medycznych, 4 podpałki, świece, 
knoty do świec, 5 antybakteryjne środki do mycia rąk, środki 
dezynfekcyjne do celów higienicznych, 16 papier higienicz-
ny, papier, ręczniki papierowe, ręczniki do twarzy papierowe, 
35 reklama, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi 
marketingowe.

(210) 469883 (220) 2017 04 03
(731) JOŃSKI JANUSZ PROFBOX, Łódź
(540) profbox

(531) 26.01.06, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży, automaty vendin-
gowe (samosprzedające), części maszyn: przekładnie, 
sterowniki, rozruszniki, sprzęgła, koła, łańcuchy napę-
dowe, łożyska, podnośniki, pompy, regulatory, tłoki, za-
wory, obudowy, statywy, pasy, mechanizmy napędowe 
i sterownicze, maszyny i obrabiarki, podnośniki, przeno-
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śniki, silniki, narzędzia jako części maszyn, 9 elektryczne 
urządzenia pomiarowe oraz kontrolno-sterujące, urządze-
nia i akcesoria elektryczne oraz elektroniczne: adaptery 
elektryczne, alarmy, anteny, baterie elektryczne, cewki 
elektryczne I elektromagnetyczne, chipy, czujniki, diody 
świecące, dyski kompaktowe i magnetyczne, dyskietki, 
dzwonki sygnalizacyjne, elektroniczne tablice wyświe-
tlające, elektroniczne terminarze osobiste, elektryczne 
Instalacje przeciwwłamaniowe, elektroniczne ściemnia-
cze światła, złącza elektryczne, ochronniki przepięciowe, 
półprzewodniki, przekaźniki elektryczne, tablice sygna-
lizacyjne, zamki elektryczne, urządzenia diagnostyczne 
nie do celów medycznych, interfejsy komputerowe, ko-
dowane karty magnetyczne, czytniki, nadajniki sygnałów 
elektronicznych, płytki dla układów scalonych, programy 
komputerowe, sprzęt komputerowy, urządzenia do prze-
twarzania danych, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów, 
urządzenia systemu GPS, urządzenia zdalnego sterowania, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, że-
tonami lub manualnie, automaty biletowe, 42 aktualizo-
wanie oprogramowania komputerowego, badania tech-
niczne i naukowe, doradztwo w zakresie projektowania 
instalowania, użytkowania i rozbudowy sprzętu kompu-
terowego, usługi w zakresie oprogramowania [SaaS], pi-
sanie techniczne, usługi inżynieryjne, usługi projektowe, 
prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, projektowa-
nie oprogramowania i systemów komputerowych, pro-
jektowanie płytek obwodów drukowanych, wzornictwo 
przemysłowe.

(210) 469944 (220) 2017 04 03
(731) I.D.C. Holding, a.s., Bratysława, SK
(540) GÓRALKI ciacho
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze 
z cukru, wyroby cukiernicze do dekoracji choinek, czeko-
lada, czekoladki (wyroby cukiernicze), wyroby piekarnicze, 
karmelki (cukierki), ptifury (ciastka), ciastka, krakersy, wy-
roby cukiernicze z migdałów, marcepan, słodycze z mię-
tą pieprzową, muesli, wafle, pierniki, pierniczki, galaretki 
owocowe (wyroby cukiernicze), produkty zbożowe, pa-
stylki do ssania (wyroby cukiernicze), praliny, suchary, 
sucharki, chrupki zawarte w tej klasie, herbatniki petit 
beurre, herbatniki na bazie słodu, herbatniki, ciasta, guma 
do żucia nie do celów medycznych.

(210) 470040 (220) 2017 04 05
(731) MOTYKIEWICZ KATARZYNA PARYŻANKA LA 

BOUTIQUE, Puck
(540) Paryżanka la boutique

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach, 
punktach wyspecjalizowanych oraz za pośrednictwem Inter-
netu: bielizny damskiej, odzieży damskiej, torebek damskich, 
biżuterii, obuwia, nakryć głowy, zegarków, rękawiczek, okula-
rów, strojów kąpielowych, artykułów kosmetycznych.

(210) 470060 (220) 2017 04 06
(731) KASPEREK MACIEJ DEMES, Łódź
(540) WARSZTAT PIĘKNA

(531) 19.07.01, 05.03.20, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, produkty kosmetyczne, produk-
ty pielęgnacyjne, preparaty toaletowe, mydła, preparaty 
do celów kosmetycznych, kosmetyki do makijażu, prepara-
ty do demakijażu, olejki do celów kosmetycznych, balsamy 
do celów kosmetycznych, chusteczki nasączane substancja-
mi kosmetycznymi, środki do pielęgnacji włosów, perfumy, 
dezodoranty, antyperspiranty, produkty higieniczne do ce-
lów kosmetycznych, preparaty chroniące przed promienio-
waniem słonecznym, 35 reklama, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, wyselekcjonowanie produktów 
w celu umożliwienia konsumentom obejrzenia i dokonania 
zakupu oraz sprzedaż i promocja za pośrednictwem Inter-
netu i/lub komunikacji elektronicznej artykułów takich jak: 
kosmetyki, produkty kosmetyczne, produkty pielęgnacyjne, 
preparaty toaletowe, mydła, preparaty do celów kosmetycz-
nych, kosmetyki do makijażu, preparaty do demakijażu, olej-
ki do celów kosmetycznych, balsamy do celów kosmetycz-
nych, husteczki nasączane substancjami kosmetycznymi, 
środki do pielęgnacji włosów, perfumy, dezodoranty, anty-
perspiranty, produkty higieniczne do celów kosmetycznych, 
preparaty chroniące przed promieniowaniem słonecznym, 
akcesoria kosmetyczne.

(210) 470188 (220) 2017 04 07
(731) LANGWALD GREGOR, LANGWALD MARTA  

GT-GROUP SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) TAKA AKCJA

(531) 02.01.16, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież.
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(210) 470189 (220) 2017 04 07
(731) LANGWALD GREGOR, LANGWALD MARTA  

GT-GROUP SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) benlou

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

(210) 470280 (220) 2017 04 10
(731) MAKOWSKI ADAM, ZEMBRZUSKI RAFAŁ LAZARO 

COFFEE SPÓŁKA CYWILNA, Karpin
(540) LAZARO COFFEE

(531) 27.05.01, 08.01.07, 08.01.08, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 30 kawa.

(210) 470404 (220) 2017 04 12
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA NOVASKIN

(531) 01.15.23, 25.01.15, 26.04.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielę-
gnacji skóry, emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, 
żele, pianki, oliwki, peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, se-
rum do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olej-
ki eteryczne do pielęgnacji skory, talk i pudry do ciała, prepa-
raty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, 
przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty 
do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody 
toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, prepa-
raty do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji ust, środki 
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 pre-
paraty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji 
skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów leczniczych, 
kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy lecznicze, sole 
do kąpieli do celów medycznych, kąpiele lecznicze.

(210) 470411 (220) 2017 04 12
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) W 100% PRZEBADANE ALERGOLOGICZNIE AA

(531) 24.17.05, 24.17.07, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 
27.07.01

(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, 
serum do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, 
olejki eteryczne do pielęgnacji skory, talk i pudry do ciała, 
preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do go-
lenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, pre-
paraty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, 
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, 
preparaty do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji ust, 
środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chus-
teczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pie-
lęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów 
leczniczych, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy 
lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych, kąpiele 
lecznicze.

(210) 470416 (220) 2017 04 12
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA W 100% PRZEBADANE ALERGOLOGICZNIE

(531) 24.17.05, 24.17.07, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01
(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, 
serum do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, 
olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, talk i pudry do ciała, 
preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do go-
lenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, pre-
paraty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, 
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, 
preparaty do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji ust, 
środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chus-
teczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pie-
lęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów 
leczniczych, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy 
lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych, kąpiele 
lecznicze.

(210) 470431 (220) 2017 04 12
(731) KALINOWSKA DARIA PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWE COOL, Chotomów
(540) Cool
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(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 7 sprężarki, sprężarki do urządzeń klimatyzacyj-
nych, sprężarki chłodnicze do instalacji grzewczych, sprężarki 
chłodnicze do instalacji chłodniczych, sprężarki do agregatów 
chłodniczych, sprężarki do lodówek, sprężarkowe schładzacze 
cieczy stosowane: w klimatyzacji, w procesach technologicz-
nych do chłodzenia maszyn i zbiorników, do zasilania lodowisk, 
skraplacze chłodnicze, odolejacze, wentylatory skraplaczy, sprę-
żarki do regeneracji i recyklingu gazów chłodniczych, pompy 
do sprężarek, 11 aparatura, urządzenia i instalacje chłodnicze, 
klimatyzacyjne i wentylacyjne, urządzenia do ogrzewania, 
pompy ciepła, agregaty chłodnicze, urządzenia do chłodzenia 
powietrza, instalacje do schładzania wody, komory chłodnicze, 
pojemniki chłodnicze, szafy zasilająco-sterownicze do agrega-
tów i układów chłodniczych, szafy chłodnicze, lady chłodnicze, 
lodówki, witryny chłodnicze, aparatura i urządzenia do wytwa-
rzania lodu, wymienniki ciepła, armatura chłodnicza: zawory, fil-
try, wzierniki, zbiorniki cieczy, elementy automatyki chłodniczej, 
aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, dmuchawy 
do nawiewu powietrza, wyciągi wentylacyjne, agregaty klima-
tyzacyjne, instalacje i urządzenia do klimatyzacji, wentylatory 
stosowane w klimatyzacji, urządzenia wentylacyjno-klimaty-
zacyjne, klimatyzatory, aparaty i zespoły do ogrzewania, chło-
dzenia, i nawilżania powietrza, filtry powietrza do urządzeń 
wentylacyjno-klimatyzacyjnych, urządzenia do odzysku ciepła 
z instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych, części do instalacji 
chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 37 wyko-
nywanie instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych, montaż, 
instalowanie, konserwacja i naprawy urządzeń oraz instalacji 
chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, wymiana 
urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych oraz 
ich wyposażenia, okresowe przeglądy klimatyzatorów, syste-
mów wentylacyjno-chłodniczych oraz sprzętu chłodniczego 
i klimatyzacji, usługi serwisowe urządzeń chłodniczych, klima-
tyzacyjnych i wentylacyjnych.

(210) 470439 (220) 2017 04 13
(731) BIOCONCEPT-GARDENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) bioconcept gardenia

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 05.07.01, 26.01.01, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 29 konserwowane, suszone, gotowane i mrożo-
ne warzywa i owoce.

(210) 470450 (220) 2017 04 13
(731) Kia Motors Corporation, Seoul, KR
(540) XCeed

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 samochody, furgony, samochody sportowe, 
części pojazdów, opony do samochodów, amortyzatory 
do samochodów, układy hamulcowe do pojazdów, łożyska 
osiowe do pojazdów lądowych, łożyska kół do pojazdów lą-
dowych, silniki do pojazdów lądowych, ciągniki.

(210) 470463 (220) 2017 04 13
(731) STAWIŃSKA JOANNA, Leszno
(540) 

(531) 01.15.05, 29.01.13
(510), (511) 29 konserwowane, suszone, gotowane, maryno-
wane, mrożone warzywa, owoce i grzyby, warzywa w pusz-
kach, ekstrakty warzywne i owocowe, 31 produkty rolne, 
ogrodnicze, leśne, nasiona, ziarno, świeże warzywa, owoce 
i grzyby, 35 prowadzenie sklepów i hurtowni z konserwowa-
nymi, suszonymi, gotowanymi, marynowanymi, mrożonymi 
warzywami, owocami i grzybami, warzywami w puszkach, 
ekstraktami warzywnymi i owocowymi, produktami rolnymi, 
ogrodniczymi, leśnymi, nasionami, ziarnami, świeżymi wa-
rzywami, owocami i grzybami, usługi w zakresie sprzedaży 
hurtowej i detalicznej, w tym poprzez Internet towarów ta-
kich jak: konserwowane, suszone, gotowane, marynowane, 
mrożone warzywa, owoce i grzyby, warzywa w puszkach, 
ekstrakty warzywne i owocowe, produkty rolne, ogrodni-
cze, leśne, nasiona, ziarno, świeże warzywa, owoce i grzyby, 
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów, w celu umoż-
liwienia klientom dogodnego obejrzenia i zakupu w sklepie 
i hurtowni oraz za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
w tym Internetu towarów takich jak: konserwowane, su-
szone, gotowane, marynowane, mrożone warzywa, owoce 
i grzyby, warzywa w puszkach, ekstrakty warzywne i owo-
cowe, produkty rolne, ogrodnicze, leśne, nasiona, ziarno, 
świeże warzywa, owoce i grzyby, pośrednictwo handlowe, 
agencje informacji handlowej, agencje importowo-ekspor-
towe, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, 
40 konserwowanie żywności, mrożenie żywności, przecho-
walnictwo, obieranie i mrożenie warzyw, w tym czosnku, 
pory, cebuli, szalotki.

(210) 470497 (220) 2017 04 14
(731) PAWELEC MARCIN, PAWELEC MAŁGORZATA TOP 

SERVIS FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA  
SPÓŁKA CYWILNA, Mełgiew-Krępiec

(540) BLUE CAR PROFESSIONAL PRODUCTS

(531) 25.05.02, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 2 farby, lakiery, pokosty, masy szpachlowe far-
biarskie, szpachlowe masy lakiernicze, szpachle pod farby, 
szpachle pod lakiery, zaprawy farbiarskie, podkłady pod far-
by, podkłady pod lakiery, barwniki, rozcieńczalniki do farb, 
spoiwa do farb, utrwalacze do farb, rozcieńczalniki do lakie-
rów, zagęszczacze do farb, zagęszczacze do lakierów, zagęsz-
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czacze do barwników, preparaty zapobiegające matowieniu 
metali, powłoki zabezpieczające podwozia pojazdów, po-
włoki zapobiegające korozji podwozia pojazdów, farby prze-
ciw zanieczyszczeniom, lakiery przeciw zanieczyszczeniom, 
środki zapobiegające korozji, środki antykorozyjne, środki 
przeciwrdzewne, preparaty zabezpieczające przed rdzą, 
antykorozyjne taśmy, oleje przeciwrdzewne, smary przeciw-
rdzewne, 3 kosmetyki samochodowe, zestawy kosmetyków 
samochodowych, preparaty do czyszczenia, polerowania lub 
pielęgnacji pojazdów, środki do nadawania połysku, środki 
do usuwania lakierów, wosk polerski, wazelina kosmetyczna, 
kadzidła, preparaty perfumujące powietrze, esencje eterycz-
ne, mieszaniny zapachowe, saszetki zapachowe, preparaty 
do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania, oleje czyszczą-
ce, preparaty do usuwania rdzy, płyny do spryskiwaczy szyb, 
szampony samochodowe, środki do szorowania, papiery po-
lerujące, papiery ścierne, 8 narzędzia i przyrządy lakiernicze, 
pistolety lakiernicze, narzędzia i przyrządy polerujące, w tym 
ręczne tarcze polerujące, 9 lakiernicza odzież do ochrony 
przed wypadkami, w tym kombinezony i rękawice, 16 taśmy 
klejące.

(210) 470533 (220) 2017 04 14
(731) AGROLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golub-Dobrzyń
(540) kompletor

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.02.01
(510), (511) 31 komponenty paszowe, produkty żywnościo-
we do hodowli zwierząt, surowce paszowe, nasiona roślin 
rolniczych.

(210) 470548 (220) 2017 04 18
(731) HITEC FILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) HiTecFilm

(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.12, 27.05.01, 26.11.03, 
26.11.25, 29.01.13

(510), (511) 16 folie z tworzywa sztucznego dla celów prze-
mysłowych, folie do pakowania, folie do pakowania dla prze-
mysłu spożywczego, elektronicznego i farmaceutycznego, 
folie termokurczliwe, folie z tworzyw sztucznych z pęcherzy-
kami powietrza, folie z perforacją, wyroby z foli z tworzywa 
sztucznego, folie z tworzywa sztucznego do pakowania mro-
żonek, folie rozciągliwe z polietylenu, folie poliamidowe, folie 
dwuwarstwowe do pakowania próżniowego, worki, płachty, 
worki i woreczki na żywność, torby i torebki jednorazowe, to-
rebki śniadaniowe, torby na śmieci, taśmy przylepne i samo-
przylepne z tworzyw sztucznych, błony z tworzyw sztucz-
nych do paletyzacji, obwoluty na dokumenty z tworzywa 
sztucznego, kaptury foliowe, 17 folie oraz taśmy przylepne 

i samoprzylepne z tworzyw sztucznych inne niż do pako-
wania, taśmy przylepne i samoprzylepne z tworzyw sztucz-
nych do celów przemysłowych, folie z tworzyw sztucznych 
dla celów rolniczych i ogrodniczych, folie do owijania roślin, 
folie do sianokiszonki, folie z tworzyw sztucznych do sto-
sowania w przemyśle, folie antykorozyjne, worki i kaptury 
antykorozyjne, folie malarskie, arkusze foliowe, 35 agencje 
importowo-eksportowe, analizy kosztów, usługi doradztwa 
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej handlo-
wej, usługi dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą 
handlową, usługi doradztwa w zakresie organizowania i za-
rządzania działalnością gospodarczą handlową, pozyskiwa-
nie i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
handlowej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania perso-
nalnego, sprzedaż hurtowa i detaliczna tworzyw sztucznych, 
wyrobów z tworzyw sztucznych, folii przemysłowych, folii 
dla przemysłu spożywczego, taśm przylepnych i samoprzy-
lepnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem 
internetu tworzyw sztucznych, wyrobów z tworzyw sztucz-
nych, folii przemysłowych, folii dla przemysłu spożywczego, 
taśm przylepnych i samoprzylepnych, promocja sprzedaży, 
informacja handlowa, reklama za pośrednictwem sieci kom-
puterowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama 
radiowa i telewizyjna, organizowanie targów i wystaw celach 
handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
i materiałów reklamowych, badania rynku, usługi w zakresie 
marketingu i prezentacji, pokazy towarów i prezentowanie 
usług w celach handlowych i reklamowych, promocja sprze-
daży, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie 
oraz systematyzowanie danych dla komputerowych baz da-
nych, sortowanie danych w bazach danych, komputerowe 
zarządzanie plikami, usługi księgowości i rachunkowości.

(210) 470556 (220) 2017 04 18
(731) CSL INTERNATIONALE SPEDITION 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Szczecin

(540) STA RA RZE ŹN IA

(531) 27.05.01, 25.01.25
(510), (511) 16 afisze, plakaty, plakaty z papieru i kartonu, 
albumy do wklejania, bilety, artykuły biurowe, broszury, cza-
sopisma, fotografie, fotograwiura, gazety, kalendarze, kartki 
z życzeniami, katalogi, książki, koperty, materiały do pisania, 
materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały pi-
śmienne, nalepki, naklejki, notatniki, obrazy oprawione, obrazy 
nieoprawione, obrazy i zdjęcia, oprawy książek, papier, perio-
dyki, rysunki, śpiewniki, ulotki, 35 agencje reklamowe, impre-
sariat w działalności artystycznej, organizacja pokazów mody 
w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach han-
dlowych lub reklamowych, pisanie scenariuszy do celów rekla-
mowych, pokazy towarów, poszukiwanie w zakresie patrona-
tu, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów 
reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, 
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, rekla-
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my radiowe, reklamy telewizyjne, reklama zewnętrzna, rozpo-
wszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych, uaktu-
alnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, usługi 
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 
wynajem tablic reklamowych, wystawy w celach handlowych 
lub reklamowych, 41 fotografia, fotoreportaże, organizacja po-
kazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, 
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udzia-
łem osób, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, or-
ganizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i pro-
wadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympo-
zjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie 
konkursów, organizowanie konkursów piękności, organizowa-
nie loterii, organizowanie widowisk, organizowanie wystaw 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, planowanie przyjęć, 
produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofil-
mów, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych 
i telewizyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek 
z przewodnikiem, produkcja przedstawień teatralnych, publi-
kowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism, rezerwowanie miejsc na pokazy, udostępnianie 
filmów online nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfro-
wej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie publikacji 
elektronicznych [nie do pobrania], usługi agencji dystrybucji 
biletów, usługi artystów estradowych, usługi klubowe, usługi 
muzeów, usługi pokazów filmowych, usługi rozrywkowe, wy-
pożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych 
lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatral-
nych, wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli 
rewiowych.

(210) 470587 (220) 2017 04 18
(731) HAIR PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Hair PARTNERS

(531) 02.09.12, 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 3 kleje do przymocowywania sztucznych wło-
sów, kosmetyki, odżywki do włosów, 26 włosy sztuczne, wło-
sy do przedłużania, włosy (treski z -), tupety, peruczki, treski 
z włosów, sztuczne włosy, peruki, peruki, tupety, warkocze 
z włosów naturalnych i syntetycznych oraz środki do ich pie-
lęgnacji, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów ta-
kich jak środki do pielęgnacji i czyszczenia włosów, ochrony 
koloru, stylizacji, szampony, odżywki, środki specjalistyczne 
związane z niechirurgicznym uzupełnianiem ubytków wło-
sów, zagęszczaniem włosów, przedłużaniem włosów, 44 fry-
zjerskie (salony -), kliniki (medyczne -) usługi, piękność (salony 
-), implantacja (wszczepianie) włosów,kompleksowe uzupeł-
nienia ubytków włosów, zagęszczanie, przedłużanie włosów, 
specjalistyczna pielęgnacja włosów i skóry głowy, specjali-
styczna klinika włosów, usługi fryzjerskie związane z pielę-
gnacją uzupełnień włosów, zagęszczaniem i przedłużaniem.

(210) 470602 (220) 2017 04 19
(731) STAN-SZKŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie
(540) stanszkło

(531) 26.11.01, 26.04.01, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 19 kolorowe szkło okienne, szkło budowlane, 
szkło dekoracyjne do użytku w budownictwie, szkło izola-
cyjne, szkło izolacyjne do budownictwa, szkło odbijające 
ciepło do budownictwa, szkło okienne, szkło termoizolacyj-
ne do użytku w budownictwie, szyby barwione do użytku 
w budownictwie, szyby stosowane w budownictwie, 21 pół-
przetworzone szkło, szkło emaliowane, szkło mleczne, szkło 
na szyby, szkło nieobrobione, szkło nieprzetworzone, szkło 
ozdobne, szkło płaskie walcowane, szkło prasowane, szkło 
profilowane, szkło w stanie surowym, 40 barwienie szyb po-
przez pokrywanie ich powierzchni, cięcie szkła okiennego, 
fazowanie szkła, polerowanie szkła, wygładzanie powierzch-
ni szkła.

(210) 470661 (220) 2017 04 19
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Jaka to melodia
(510), (511) 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimna-
styczne nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe, ar-
tykuły do zabawy dla dzieci, artykuły i sprzęt sportowy, bąki 
[zabawki], balony, cymbałki będące zabawkami muzycz-
nymi, cymbałki do zabawy, edukacyjne gry elektroniczne, 
elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, elektroniczne gry 
planszowe, elektroniczne urządzenia rozrywkowe zawiera-
jące wyświetlacze ciekłokrystaliczne, elektroniczne zabawki 
do nauki, elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, elektryczne 
figurki do zabawy wydające sygnały świetlne i dźwiękowe, 
gitary do zabawy, gra w domino, gramofony zabawkowe, 
gry, gry akcji zręcznościowe, gry elektroniczne, gry elektro-
niczne inne niż te przystosowane do użytku jedynie z od-
biornikami telewizyjnymi, gry fabularne, gry - łamigłówki, 
gry muzyczne, gry planszowe, gry przenośne z wyświetla-
czami ciekłokrystalicznymi, gry przystosowane do użytku 
z odbiornikami telewizyjnymi, gry quizowi, gry towarzyskie, 
gry towarzyskie na przyjęcia, gry, zabawki i akcesoria do za-
bawy, instrumenty muzyczne zabawkowe, konsole do gier, 
kontrolery do konsoli gier, łamigłówki, maty z puzzli pianko-
wych [zabawki], pluszowe zabawki, przenośne [podręczne] 
elektroniczne gry wideo, przenośne [podręczne] gry elek-
troniczne, przenośne [podręczne] gry komputerowe, prze-
nośne [podręczne] gry wideo, przenośne [podręczne] gry 
z ciekłokrystalicznymi wyświetlaczami, przyrządy do zabawy 
do użytku w przedszkolach i żłobkach, puzzle, puzzle [zabaw-
ki], sklepy zabawkowe, śmieszne gadżety na imprezy, tańce 
[bibeloty, podarki na przyjęcia], sprzęt do gier wideo, tarcze 
elektroniczne, tarcze elektroniczne do gier, telefony do za-
bawy, układanki [puzzle], urządzenia do domowych gier 
wideo, urządzenia do gier, urządzenia do gier komputero-
wych, urządzenia do gier wideo podłączane do telewizorów, 
urządzenia do rozrywki przystosowane wyłącznie do użytku 
z odbiornikami telewizyjnymi, wielofunkcyjne zabawki dla 
dzieci, zabawki, zabawki akcji na baterie, zabawki dla dzieci, 
zabawki edukacyjne, zabawki muzyczne, zabawki na baterie, 
zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, zabawki 
sprzedawane w formie zestawów, zabawki w postaci puzzli, 
zabawki w postaci urządzeń domowych, zabawki wykonane 
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z drewna, zabawki wykonane z gumy, zabawki z tworzyw 
sztucznych, zabawkowe cymbałki, zabawkowe odtwarzacze 
kasetowe, zabawkowe pianina, zabawkowe trąbki, zestawy 
do zabawy, zestawy gier planszowych, 29 konserwowane, 
mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, 
dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłusz-
cze jadalne, jogurt, jogurt sojowy, jogurt z mleka koziego, jo-
gurty, jogurty kremowe, jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, 
jogurty o smaku owocowym, jogurty pitne, jogurty smako-
we, kandyzowane owoce, kandyzowane przekąski owoco-
we, kompozycje owoców przetworzonych, krojone owoce, 
krojone warzywa, liofilizowane warzywa, lukrowane (owoce -), 
margaryna, masła solone, maślanka, masło, masło do użyt-
ku w gotowaniu, masło mieszane, masło z ziołami, mielonki 
(konserwy), mieszanki do zup, mieszanki owoców i orzechów, 
mieszanki owoców suszonych, mleczne produkty, mleko, 
mleko o różnych smakach, napoje mleczne, napoje mleczne 
zawierające owoce, napoje na bazie jogurtu, napoje na ba-
zie mleka, napoje z jogurtu, napoje z produktów mlecznych, 
produkty z suszonych owoców, przekąski na bazie owoców, 
przekąski na bazie warzyw, sałatki owocowe, sałatki warzyw-
ne, suszone owoce, twaróg, warzywa liofilizowane, warzywa 
mrożone, warzywa suszone.

(210) 470665 (220) 2017 04 19
(731) WYSZOMIRSKI TOMASZ, Warszawa
(540) ELEVAX

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty i półprodukty do celów przemy-
słowych, naukowych, rolnych, fotograficznych, ogrod-
niczych i leśnych, tworzywa sztuczne nieprzetworzo-
ne, surowce mineralne, kleje do płytek ściennych, kleje 
do tapetowania, kleje i preparaty klejące przeznaczone 
dla przemysłu, mieszanki do usuwania tapet, preparaty 
do klejenia, do konserwacji płytek, silikony, spoiwa jako 
preparaty do impregnacji wodoodpornej, substancje che-
miczne do napowietrzania betonu, szkło wodne, szpa-
chlówka do karoserii, środki chemiczne dla przemysłu, 
środki korozyjne, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, 
wapno bielące, żywice epoksydowe, polimerowe w sta-
nie surowym, 2 barwniki do drewna, bejce, farby, lakiery, 
emulsje, pokosty, rozcieńczalniki do farb i lakierów, mleko 
wapienne, tusze, tonery do fotokopiarek, żywice natu-
ralne w stanie surowym, 19 beton, cegły, cement, deski 
podłogowe, drewno budowlane, drzwi i okna niemetalo-
we, kamień budowlany, listwy niemetalowe dla budow-
nictwa, parkiet, płyty brukowe, pokrycia dachowe, profile 
niemetalowe dla budownictwa, rury, rusztowania, rynny, 
sklejka, smoła, szalówka, tarcica, tłuczeń, terakota, tynki, 
masy tynkowe, wapno, zaprawy murarskie, zaprawy bu-
dowlane, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, żwir, 
37 usługi remontowo-budowlane, usługi dekoratorstwa 
wnętrz, czyszczenie i odnawianie pomieszczeń, usługi bu-
dowlane, izolowanie i uszczelnianie budynków, malowa-
nie, konstrukcje budowlane, montaż drzwi i okien, montaż 
i naprawa instalacji grzewczych, sanitarnych, nadzór bu-
dowlany, rozbiórka budynków, tynkowanie, tapetowanie, 
wynajem sprzętu budowlanego.

(210) 470668 (220) 2017 04 19
(731) WYSZOMIRSKI TOMASZ, Warszawa
(540) ELEVAX V-3

(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.05.24
(510), (511) 1 produkty i półprodukty do celów przemysło-
wych, naukowych, rolnych, fotograficznych, ogrodniczych 
i leśnych, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, surowce 
mineralne, kleje do płytek ściennych, kleje do tapetowania, 
kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, mie-
szanki do usuwania tapet, preparaty do klejenia, do konser-
wacji płytek, silikony, spoiwa jako preparaty do impregnacji 
wodoodpornej, substancje chemiczne do napowietrzania 
betonu, szkło wodne, szpachlówka do karoserii, środki che-
miczne dla przemysłu, środki korozyjne, tworzywa sztuczne 
nieprzetworzone, wapno bielące, żywice epoksydowe, poli-
merowe w stanie surowym.

(210) 470670 (220) 2017 04 19
(731) IT FASHION POLSKA GROUP  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) #KrolestwoSzpilek

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 papier, karton, pudełka kartonowe lub papie-
rowe, opakowania papierowe lub kartonowe, opakowania 
foliowe i z tworzyw sztucznych, opakowania papierowo-fo-
liowe, druki, książki, publikacje, papierowe materiały: szkole-
niowe, instruktażowe, reklamowe i informacyjne, materiały 
piśmienne, ręczniki papierowe, chusteczki i serwetki papie-
rowe, ręczniki celulozowe i wiskozowe, chusteczki higienicz-
ne, serwetki i podkładki papierowe, taśmy samoprzylepne 
do celów biurowych, książki, przewodniki, mapy, plany, atla-
sy, publikacje papierowe, gazety, gazetki, czasopisma, maga-
zyny, ulotki i foldery reklamowe, druki, afisze, plakaty, broszu-
ry, chorągiewki i sztandary papierowe, ulotki, prospekty, 
materiały drukowane, bilety, emblematy z papieru lub karto-
nu, fotografie, reprodukcje graficzne, akwarele, grafiki, kalen-
darze, karty pocztowe, pocztówki, papeterie, koperty, naklej-
ki, dyplomy, karty do gry, pieczęcie, stemple, materiały 
fotograficzne, artykuły biurowe, sprzęt biurowy (z wyjątkiem 
mebli), materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materia-
ły piśmienne i wyposażenie edukacyjne, torebki oraz artyku-
ły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub 
tworzyw sztucznych, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kar-
tonu, modele architektoniczne, jednorazowe produkty pa-
pierowe, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku 
domowego, materiały drukowane, papier i karton, 18 skóry 
zwierzęce, skóry surowe, parasolki i parasole (duże), torby, to-
rebki, torby sportowe, aktówki, teczki, plecaki, kuferki, portfe-
le, portmonetki, wizytowniki, wyroby rymarskie, bicze i ubra-
nia dla zwierząt, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne 
artykuły służące do przenoszenia, bigle do torebek, bigle 
do portmonetek, dyplomatki, etui, futerały, kosmetyczki, ko-
pertówki [małe torebki], podróżne torby na ubranie, przy-
wieszki do bagażu, torby na zakupy na kółkach, torby pa-
miątkowe, torby plażowe, worki, sakiewki, zestawy podróżne, 
pudełka ze skóry, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, 
sztuczne futra, futra, wyroby futrzarskie, walizy, torby po-
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dróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenosze-
nia, elektroniczne obroże dla zwierząt domowych, getry dla 
zwierząt, kagańce, kokardy dla zwierząt domowych, okrycia 
dla zwierząt, obroże dla zwierząt domowych zawierające in-
formacje medyczne, obroże dla zwierząt, nosidełka dla zwie-
rząt [torby], ubranka dla zwierząt, smycze dla zwierząt, 
25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, akcesoria na szyję, apasz-
ki, bielizna nocna, bielizna osobista, bielizna termoaktywna, 
czapki i czapeczki sportowe, krawaty, odzież sportowa, 
odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, odzież dla małych 
dzieci, paski, skarpetki I pończochy, szale, szaliki, wyroby poń-
czosznicze, wyprawki dziecięce [odzież], buty, czapki, rękawi-
ce, pidżamy, szlafroki, rajstopy, pończochy, skarpetki, kostiu-
my i stroje kąpielowe, kapelusze, odzież damska, odzież 
męska, odzież dziecięca, części i akcesoria do wymienionych 
towarów, zawarte w tej klasie, 26 koronki, hafty, wstążki 
i sploty, ozdobne artykuły tekstylne, guziki, haczyki i oczka, 
sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, ozdoby do włosów, wałki 
do włosów, artykuły do upinania włosów, peruki, sztuczne 
włosy, dodatki do odzieży, ozdoby do ubrań, zawieszki [nie 
biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków], aplikacje 
z tkanin [pasmanteria], cekiny, koraliki do ozdabiania, falbanki 
koronkowe, koronkowe ozdoby, hafty, frędzle, girlandy [ha-
fty], koronki, wstążki, kokardy, tasiemki, 35 usługi w zakresie 
handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi w za-
kresie sprzedaży w sklepach, hurtowniach, za pośrednictwem 
Internetu (sprzedaż online), sprzedaż wysyłkowa, katalogowa, 
na podstawie zamówień telefonicznych następujących towa-
rów: odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież damska, odzież 
męska, odzież dziecięca, perfumy, kosmetyki, urządzenia ko-
smetyczne, urządzenia do pielęgnacji ciała i urody, zestawy 
do pielęgnacji rąk i stóp, środki czystości, tatuaże, okulary, 
okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, akcesoria 
okularowe, łańcuszki, sznurki, etui do okularów, pojemniki 
na szkła kontaktowe, etui, futerały, torby: na komputery, lap-
topy, notebooki, sprzęt fotograficzny, kamery, obudowy 
do sprzętu i akcesoriów komputerowych, obudowy do: tele-
fonów, smartfonów, tabletów, sprzętu telekomunikacyjnego 
i audiowizualnego, breloki, biżuteria, wyroby jubilerskie, ze-
garki, zegary, przyrządy chronometryczne, torby, torebki, ak-
tówki, teczki, etui, portfele, portmonetki, wizytowniki, paski, 
walizy i torby podróżne, parasolki, futra, futra (skóry), futra 
(odzież), odzież futrzana, futrzane nakrycia głowy, artykuły 
pasmanteryjne, koronki, hafty, wstążki i sploty, ozdobne arty-
kuły tekstylne, guziki, haczyki i oczka, ozdoby do włosów, 
wałki do włosów, artykuły do upinania włosów, peruki, 
sztuczne włosy, sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, dodatki 
do odzieży, ozdoby do ubrań, aplikacje z tkanin [pasmante-
ria], cekiny, koraliki do ozdabiania, falbanki koronkowe, koron-
kowe ozdoby, hafty, frędzle, girlandy [hafty], koronki, wstążki, 
kokardy, tasiemki, meble, leżaki, artykuły meblowe i dekora-
cyjne wyposażenia wnętrz, przybory kuchenne i gospodar-
stwa domowego, oświetlenie, artykuły dekoracyjne, przybo-
ry kuchenne i gospodarstwa domowego, wyroby szklane, 
porcelanowe i ceramiczne, tekstylia i wyroby włókiennicze, 
ręczniki, świeczki, publikacje elektroniczne, wydawnictwa 
multimedialne, audiobooki, gry komputerowe, książki, albu-
my, artykuły piśmienne, artykuły papiernicze, karty podarun-
kowe, gry, zabawki, artykuły sportowe, pamięci USB, pendri-
vy, sprzęt radiowo-telewizyjny, sprzęt audiowizualny, sprzęt 
i akcesoria komputerowe, telefony i sprzęt telekomunikacyj-
ny, akcesoria telefoniczne, artykuły spożywcze, czekolady, 
kawa, kakao, napoje, tytoń, wyroby tytoniowe, przybory dla 
palaczy, salony mody oferujące usługi w zakresie sprzedaży 
odzieży, obuwia, akcesoriów odzieżowych, biżuterii, zegar-
ków, okularów, dodatków do odzieży, reklama, zarządzanie 
w działalności handlowej, administrowanie działalności han-

dlowej, prace biurowe, doradztwo handlowe, promocja 
sprzedaży, agencje importowo-eksportowe, poszukiwanie 
partnerów handlowych, tworzenie przedstawicielstw han-
dlowych, pośrednictwo handlowe, informacja handlowa, 
promocja sprzedaży, wdrażanie produktów na rynek, pokazy 
towarów, organizowanie giełd, targów, aukcji, przetargów, 
imprez handlowych, organizowanie wystaw w celach han-
dlowych i/lub reklamowych, organizacja stanowisk na tar-
gach handlowych, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności handlowej i gospodarczej, zarzą-
dzanie i administrowanie działalnością handlową, opracowy-
wanie informacji statystycznych, zarządzanie zbiorami infor-
matycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych, 
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usłu-
gi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w kompu-
terowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, 
wyszukiwanie informacji w bazach i plikach komputerowych, 
usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi w za-
kresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi 
aukcyjne, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wy-
syłkowej, doradztwo i informacje na temat obsługi klienta, 
zarządzania produktami oraz cen w serwisach internetowych 
w związku z zakupami dokonywanymi przez Internet, organi-
zowanie zakupów zbiorowych, organizowanie zakupu towa-
rów na rzecz osób trzecich, skomputeryzowane zamówienia 
towarów, zarządzanie w zakresie zamówień, zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towa-
rów i usług, usługi zarządzania sprzedażą, pokazy towarów, 
pokazy mody w celach handlowych i promocyjnych, 38 usłu-
gi telekomunikacyjne, agencje informacyjne, automatyczny 
transfer danych cyfrowych za pomocą kanałów telekomuni-
kacyjnych, dostarczanie cyfrowego dźwięku i/lub wideo 
za pomocą telekomunikacji, dostarczanie wiadomości za po-
średnictwem mediów audiowizualnych, dostarczanie wia-
domości za pośrednictwem środków elektronicznych, elek-
troniczna transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, 
dokumentów, wiadomości i danych, telekomunikacja infor-
macyjna (w tym strony internetowe), usługi agencji prasowej 
[komunikacja], telekomunikacja, nadawanie programów te-
lewizyjnych, radiowych oraz programów telezakupów, prze-
syłanie sygnałów telewizyjnych, radiowych, telekomunika-
cyjnych i informacyjnych przez bezprzewodowe i/lub 
kablowe sieci cyfrowe i analogowe, w trybie online i offline, 
w postaci interaktywnych elektronicznych usług medialnych 
oraz za pośrednictwem komputerów, usługi agencji praso-
wych, transmisja dźwięku, obrazu i danych drogą kablową, 
satelitarną, za pomocą sieci komputerowych, telefonu oraz 
innych środków przekazu, prowadzenie portalu interneto-
wego, portale komunikacyjne i informacyjne, obsługa inter-
netowych forów dyskusyjnych, obsługa oraz prowadzenie 
portali, forów internetowych, transmisje internetowe, zapew-
nianie dostępu do aplikacji internetowych, usługi poczty 
elektronicznej, przesyłanie wiadomości, informacji oraz da-
nych, głosu i obrazu na odległość, zapewnianie dostępu 
do baz danych, zapewnianie dostępu do baz danych przez 
Internet, przydzielanie i wynajmowanie dostępu do kompu-
terowych baz danych, zapewnianie dostępu do stron inter-
netowych, rozpowszechnianie programów i informacji 
za pośrednictwem sieci informatycznych i Internetu, usługi 
komunikacji interaktywnej, łączność za pośrednictwem  
Internetu, dostarczenie urządzeń do odbioru radiowego 
i transmisji radiowej, usługi transmisyjne, dostęp do treści, 
stron internetowych i portali, dzierżawa czasu dostępu 
do witryn internetowych [isp], przydzielanie dostępu do baz 
danych w Internecie, usługi portalu internetowego, usługi 
telekomunikacyjne w zakresie zapewniania dostępu do kom-
puterowych baz danych, dystrybucja danych lub obrazów 
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audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci kompu-
terowej lub Internetu, elektroniczna transmisja danych i do-
kumentów za pomocą terminali komputerowych, elektro-
niczna transmisja wiadomości, fora [pokoje rozmów] dla 
serwisów społecznościowych, elektroniczne tablice ogło-
szeń, poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, przesyłanie 
informacji cyfrowych, telekomunikacja za pomocą terminali 
komputerowych, systemów telematycznych, satelitów, radia, 
telegrafów, telefonów, telekomunikacja za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, telekonferencje wideo, udostępnianie 
forów online, doradztwo w zakresie telekomunikacji, dostar-
czanie wiadomości za pośrednictwem mediów audiowizual-
nych, świadczenie usług w zakresie abonamentów telewizyj-
nych (telewizja płatna), w tym tzw. wideo na życzenie, 
umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbioru infor-
macji za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, do-
radztwo w zakresie ww. usług.

(210) 470674 (220) 2017 04 19
(731) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) O! Dobre. Pewne. Twoje.

(531) 24.17.04, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 produkty chemii gospodarczej, płyny 
i proszki do prania, płyny do płukania, płyny do mycia na-
czyń, płyny do mycia szyb, kosmetyki samochodowe, pły-
ny do mycia powierzchni, barwniki do ożywiania kolorów 
po praniu, saszetki zapachowe do bielizny, środki do na-
maczania bielizny, pasty do butów, chusteczki nasącza-
ne płynami kosmetycznymi, olejki eteryczne, preparaty 
do czyszczenia, środki do czyszczenia rur odpływowych, 
farbki do bielizny, preparaty do usuwania farby, preparaty 
do usuwania kamienia kotłowego, środki do konserwacji 
skóry, krochmal, preparaty do mycia, mydła, preparaty 
do odtłuszczania, środki czyszczące i polerujące do par-
kietu, pasty do mebli i do podłogi, preparaty do zmywa-
nia, pasty do skór, preparaty do polerowania, przybory 
toaletowe, preparaty do usuwania rdzy, pasty do skóry, 
środki do szorowania, wywabiacze plam, szampony dla 
zwierząt domowych, dezodoranty osobiste, preparaty 
do golenia, sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty 
kosmetyczne do kąpieli, wody kolońskie, kremy kosme-
tyczne, mleczka i balsamy do ciała, maseczki, preparaty 
do kręcenia włosów, lakiery do paznokci, lotony kosme-
tyczne, lakiery do włosów, odświeżacze do ust olejki 
perfumeryjne, ołówki kosmetyczne, pasty, proszki i pły-
ny do zębów, lakiery do paznokci, 16 gazety, fotografie, 
albumy, przybory szkolne, papier śniadaniowy, serwetki 
papierowe, papier toaletowy, chusteczki do nosa papie-
rowe, 20 meble, meble ogrodowe, meble kempingowe, 
lustra, ramy do obrazów, karnisze, 21 naczynia i przybo-
ry kuchenne wykonane nie z metali szlachetnych, deski 
do krojenia i prasowania, garnki, talerze, dzbanki, przybo-
ry kosmetyczne, kubły, kosze na śmieci, miski, miednice, 

mopy, termosy, szczotki, patelnie, ścierki do mycia, pułap-
ki na gryzonie, serwisy stołowe nie z metali szlachetnych, 
spryskiwacze, wazony, 24 bielizna pościelowa, obrusy, 
serwety, kapy, pledy, poduszki, kołdry, 25 obuwie, ubra-
nia, nakrycia głowy, odzież wierzchnia, garnitury, spodnie, 
marynarki, sukienki, spódnice, garsonki, bluzki, swetry, 
żakiety, bielizna osobista, bielizna nocna, szaliki, apaszki, 
rajstopy, pończochy, skarpety, kostiumy kąpielowe i plażo-
we, rękawice, koszule nocne, szlafroki, biustonosze, piża-
my, halki, krawaty, 29 flaki, krokiety, chipsy ziemniaczane, 
chrupki ziemniaczane, wyroby wędliniarskie, koncentraty, 
konserwy mięsne i rybne, pasztety, placki ziemniaczane, 
mięso, ekstrakty mięsne, mleko, produkty mleczne, oleje 
jadalne, tłuszcze, owoce i warzywa konserwowane, prze-
ciery z owoców i warzyw, bakalie, żywność z ryb, wyro-
by garmażeryjne mięsne i rybne, sery, owoce i warzywa 
suszone, konfitury, galaretki, koncentraty, dżemy, powidła, 
sałatki owocowe, sałatki warzywne, owoce i warzywa 
przetworzone w postaci mrożonek i puszkowane, dania 
gotowe do spożycia, 30 aromaty do żywności, chipsy 
zbożowe, wyroby z czekolady, czekolada, kukurydza pra-
żona, lody, desery lodowe, preparaty zbożowe, mrożonki 
zawarte w tej klasie, herbata, kakao, ketchup, majonezy, 
miód, musztarda, przyprawy, ryż, puddingi, sosy sałatko-
we, prażona kukurydza, sorbety, kisiele, budynie, 32 wody 
gazowane, wody stołowe, wody mineralne, napoje bezalko-
holowe, nektary, soki, piwo, esencje do produkcji napojów, 
33 napoje alkoholowe, brandy, whisky, wina, wódki, likiery, 
koktajle alkoholowe, 34 cygara, cygaretki, fajki, papierosy, ty-
toń, zapalniczki, zapałki, 35 doradztwo w sprawach działal-
ności gospodarczej, informacje handlowe, analizy kosztów, 
pozyskiwanie, sortowanie i wyszukiwanie danych do baz 
danych, sondaże, rekrutacja personelu, pokazy towarów, 
promocja sprzedaży, programy lojalnościowe, dobór perso-
nelu za pomocą metod psychotechniki, organizowanie tar-
gów i wystaw handlowych, projektowanie reklam, pośred-
nictwo w zakresie kojarzenia kontrahentów, rekrutacja kadry 
menedżerskiej, testowanie kadry menedżerskiej w celu 
selekcji personelu, prowadzenie informacji o firmach, pro-
wadzenie przedstawicielstw firm zagranicznych na Polskę, 
prowadzenie delikatesów, zgrupowanie na rzecz osób trze-
cich różnych towarów pozwalających nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować w sklepie wielobranżowym z artykułami 
spożywczymi, z napojami, z wyrobami alkoholowymi, z wy-
robami papierosowymi, z kosmetykami i środkami czystości, 
z odzieżą, z bielizną, z artykułami gospodarstwa domowe-
go, ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym, z meblami, 
z artykułami piśmiennymi, z kwiatami, z artykułami wy-
posażenia wnętrz i ogrodów, z sadzonkami, prowadzenie 
sklepów internetowych, 36 wynajmowanie powierzchni 
sklepowych, usługi w zakresie wynajmowania i administro-
wania nieruchomościami, doradztwo w sprawach finan-
sowych, 39 usługi w zakresie przewozu osób i towarów, 
usługi w zakresie przeładunku, magazynowanie towarów, 
42 tworzenie komputerowych programów informatycznych, 
organizowanie prac nad rozwojem komputerowych pro-
gramów informatycznych, programowanie komputerowe, 
doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego i programo-
wania komputerowego, projektowanie i prowadzenie kom-
puterowych platform szkoleniowych on-line, projektowanie 
i prowadzenie komputerowych platform interakcyjnych on-
line, 43 usługi gastronomiczne, prowadzenie hoteli, zajaz-
dów, lodziami, catering, prowadzenie barów, barów szybkiej 
obsługi, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, 
przygotowywanie dań na zamówienie oraz dostawa potraw 
na zamówienie.
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(210) 470685 (220) 2017 04 20
(731) ITBROSS RICHERT SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk
(540) SEAOO TRANSPORT MORSKI

(531) 03.07.17, 18.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa w handlu, wyceny han-
dlowe, usługi agencji importowo-eksportowych, 39 dostar-
czanie paczek, dostarczanie towarów zamówionych kore-
spondencyjnie, dostawa towarów, informacja o transporcie, 
logistyka transportu, rezerwacja transportu, spedycja.

(210) 470690 (220) 2017 04 20
(731) ITBROSS RICHERT SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk
(540) AIROO TRANSPORT LOTNICZY

470690
(531) 03.07.17, 18.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa w handlu, wyceny han-
dlowe, usługi agencji importowo-eksportowych, 39 dostar-
czanie paczek, dostarczanie towarów zamówionych kore-
spondencyjnie, dostawa towarów, Informacja o transporcie, 
logistyka transportu, rezerwacja transportu, spedycja.

(210) 470693 (220) 2017 04 20
(731) MADEJ WRÓBEL MARKETING SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Ruda Śląska

(540) MADEJ WRÓBEL RODZINNA TRADYCJA OD 1992 JO 
WOM DOM ŚLONSKIE MASZKETY

(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.03.04, 26.04.02, 08.07.99, 26.01.01
(510), (511) 29 mięso, ekstrakty mięsne, drób, dziczyzna 
i ich przetwory, wyroby wędliniarskie, wędliny wieprzowe 
i mieszane z mięsem drobiowym, wołowym i dziczyzną, 
wędliny drobiowe, kiełbasy, mielonki, galarety mięsne, wę-
dzonki, pasztety, konserwy mięsne, kaszanka, podroby, sma-
lec, mięsne pasty jadalne, sałatki mięsno-warzywne, oleje 
i tłuszcze jadalne, gotowe posiłki gotowane, gotowe posiłki 
gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, wa-

rzyw, owoców morza nabiału i/lub owoców, dania gotowe 
na bazie mięsa, gotowe produkty z warzyw, mrożone goto-
we posiłki składające się całkowicie lub głównie z mięsa, wa-
rzyw, owoców morza nabiału i/lub owoców, krokiety, bigos, 
przekąski na bazie z mięsa, warzyw, owoców morza, nabiału 
i/lub owoców.

(210) 470698 (220) 2017 04 20
(731) FRESENIUS KABI AG, Bad Homburg, DE
(540) DIBEN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, substancje die-
tetyczne do celów leczniczych, produkty do żywienia 
enteralnego.

(210) 470714 (220) 2017 04 20
(731) ITBROSS RICHERT SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk
(540) Seaoo
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa w handlu, wyceny han-
dlowe, usługi agencji importowo - eksportowych, 39 dostar-
czanie paczek, dostarczanie towarów zamówionych kore-
spondencyjnie, dostawa towarów, informacja o transporcie, 
logistyka transportu, rezerwacja transportu, spedycja.

(210) 470715 (220) 2017 04 20
(731) ITBROSS RICHERT SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk
(540) Airoo
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa w handlu, wyceny han-
dlowe, usługi agencji importowo - eksportowych, 39 dostar-
czanie paczek, dostarczanie towarów zamówionych kore-
spondencyjnie, dostawa towarów, Informacja o transporcie, 
logistyka transportu, rezerwacja transportu, spedycja.

(210) 470734 (220) 2017 04 21
(731) STORMOWSKI JAN AMPER FIRMA USŁUGOWA, 

Chwaszczyno
(540) SL SECRET AVENUE

(531) 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do makijażu, fluid 
do makijażu, puder do makijażu, kredki do makijażu, ołów-
ki do makijażu, podkład do makijażu, preparaty do demaki-
jażu oczu, chusteczki nasączone preparatami do usuwania 
makijażu, preparaty do pielęgnacji skóry, kosmetyki do pie-
lęgnacji urody, płatki kosmetyczne do oczu, kosmetyki 
do rzęs, farby do rzęs, tusze do rzęs, środki do przyczepiania 
rzęs, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, preparaty 
do usuwania klejów, rzęsy sztuczne, płyny do podnoszenia 
rzęs, szampony do rzęs, odżywki do rzęs, kosmetyki do brwi, 
środki do zagęszczania brwi, sztuczne brwi, ołówki do brwi, 
żel do brwi, sztuczne brwi samoprzylepne, preparaty ko-
loryzujące do brwi, kleje do mocowania sztucznych brwi, 
produkty do makijażu brwi w postaci ołówków i proszków, 
szminki do ust, 8 przybory do higieny i pielęgnacji urody dla 
ludzi, zalotki do rzęs, separatory do rzęs, przyrządy ręczne 
do kosmetycznej pielęgnacji rzęs i brwi, szczypce do prze-
dłużeń do rzęs, pęsety, przyrządy ręczne do kosmetycznej 
pielęgnacji brwi, 21 grzebyki do rzęs, grzebyki do brwi, 
szczoteczki do brwi, szczoteczki do tuszu do rzęs, przybo-
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ry do kosmetyków, aplikatory kosmetyczne, pędzle kosme-
tyczne, pędzelki do makijażu, aplikatory do makijażu, gąbki 
do makijażu, kosmetyczki na przybory toaletowe, szczotecz-
ki do brwi, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym 
także online następujących towarów: kosmetyki, kosmetyki 
do makijażu, fluid do makijażu, puder do makijażu, kred-
ki do makijażu, ołówki do makijażu, podkład do makijażu, 
preparaty do demakijażu oczu, chusteczki nasączone pre-
paratami do usuwania makijażu, preparaty do pielęgnacji 
skóry, kosmetyki do pielęgnacji urody, płatki kosmetyczne 
do oczu, kosmetyki do rzęs, farby do rzęs, tusze do rzęs, środ-
ki do przyczepiania rzęs, kleje do przymocowywania sztucz-
nych rzęs, preparaty do usuwania klejów, rzęsy sztuczne, pły-
ny do podnoszenia rzęs, szampony do rzęs, odżywki do rzęs, 
kosmetyki do brwi, środki do zagęszczania brwi, sztuczne 
brwi, ołówki do brwi, żel do brwi, sztuczne brwi samoprzy-
lepne, preparaty koloryzujące do brwi, kleje do mocowania 
sztucznych brwi, produkty do makijażu brwi w postaci ołów-
ków i proszków, szminki do ust, przybory do higieny i pie-
lęgnacji urody dla ludzi, zalotki do rzęs, separatory do rzęs, 
przyrządy ręczne do kosmetycznej pielęgnacji rzęs i brwi, 
szczypce do przedłużeń do rzęs, pęsety, przyrządy ręczne 
do kosmetycznej pielęgnacji brwi, grzebyki do rzęs, grzebyki 
do brwi, szczoteczki do brwi, szczoteczki do tuszu do rzęs, 
przybory do kosmetyków, aplikatory kosmetyczne, pędzle 
kosmetyczne, pędzelki do makijażu: aplikatory do makija-
żu, gąbki do makijażu, kosmetyczki na przybory toaletowe, 
szczoteczki do brwi, Usługi marketingowe i reklama, reklama 
prasowa, radiowa, telewizyjna, billboardowa, na stronach 
internetowych powyższych towarów oraz świadczonych 
usług, 41 organizowanie kursów szkoleniowych i usługi 
szkoleniowe w zakresie przedłużania rzęs i sztucznych rzęs, 
usługi pisania blogów, 44 usługi kształtowania brwi, usługi 
nitkowania brwi, usługi farbowania brwi, usługi tatuażu brwi, 
usługi koloryzacji brwi, salony piękności, salony fryzjerskie, 
salony medycyny estetycznej, usługi pielęgnacji stóp, zabie-
gi pielęgnacji urody, usługi pielęgnacji urody, usługi pielę-
gnacji paznokci, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi 
pielęgnacji paznokci rąk, usługi przedłużania rzęs, zabiegi 
depilacyjne, zabiegi kosmetyczne, zabiegi terapeutyczne dla 
twarzy, zabiegi terapeutyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne 
na ciało, twarz i włosy, uzupełnienie włosów, odbudowa wło-
sów, ścinanie włosów, implantacja (wszczepianie) włosów.

(210) 470738 (220) 2017 04 21
(731) OVERSEAS TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) OVERSEAS TRUST

(531) 26.02.07, 26.04.01, 26.04.18, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością gospodarczą w za-
kresie projektów budowlanych, zarządzanie w działalności 
gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni 

strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 
wyceny handlowe, wystawy w celach handlowych lub re-
klamowych, usługi agencji importowo-eksportowych, usłu-
gi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usłu-
gi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi 
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi po-
średnictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą 
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami 
potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w han-
dlu, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zaku-
py produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], pomoc 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprze-
daży dla osób trzecich, outsourcing [doradztwo bizneso-
we], negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla 
osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób 
trzecich, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów 
handlowych i biznesowych, doradztwo w zakresie zarzą-
dzaniu biznesem, 36 pośrednictwo w obrocie nierucho-
mościami, organizowanie finansowania projektów budow-
lanych, 37 usługi doradztwa budowlanego, uszczelnianie 
budynków, rozbiórka budynków, konsultacje budowlane, 
izolowanie budynków, budownictwo, 39 załadunek, wyła-
dunek statków, transport, zbieranie wyrobów nadających 
się do przetworzenia (transport), składowanie towarów, 
pośrednictwo frachtowe, logistyka transportu, fracht [prze-
wóz towarów], dostarczanie towarów zamówionych kore-
spondencyjnie, dostawa towarów.

(210) 470741 (220) 2017 04 21
(731) OVERSEAS TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) OVERSEAS TRUST
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością gospodarczą w za-
kresie projektów budowlanych: zarządzanie w działalności go-
spodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzel-
cy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, wyceny 
handlowe, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradcze 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa 
w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w za-
kresie efektywności biznesowej, usługi pośrednictwa bizne-
sowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych 
inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi 
finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakre-
sie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług 
dla innych przedsiębiorstw]: pomoc w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, projektowanie materiałów 
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, out-
sourcing [doradztwo biznesowe], negocjowanie i rozlicza-
nie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie 
umów biznesowych dla osób trzecich, dostarczanie informa-
cji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych: do-
radztwo w zakresie zarządzania biznesem, 36 pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, organizowanie finansowania 
projektów budowlanych, 37 usługi doradztwa budowlane-
go, uszczelnianie budynków, rozbiórka budynków, konsulta-
cje budowlane, izolowanie budynków, budownictwo, 39 za-
ładunek, wyładunek statków, transport, zbieranie wyrobów 
nadających się do przetworzenia (transport), składowanie to-
warów, pośrednictwo frachtowe, logistyka transportu: fracht 
[przewóz towarów], dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie, dostawa towarów.
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(210) 470747 (220) 2017 04 21
(731) OBERMEYER PAWEŁ JERZY, Płońsk
(540) Doktor Haus

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.01, 01.01.05, 02.09.01
(510), (511) 35 reklama, usługi reklamowe, badanie rynku 
i sondaże opinii, organizowanie wystaw i targów w celach 
handlowych i reklamowych, zarządzanie i administrowanie 
działalności handlowej, pomoc w prowadzeniu i zarządza-
niu działalnością handlową, budowanie sieci sprzedaży hur-
towej i detalicznej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich róż-
nych towarów takich, jak, nawozy, ziemia do kwiatów, środki 
do pielęgnacji i mycia włosów, środki myjące, mydła, środki 
do czyszczenia zębów, środki do prania, toaletowe środki 
sanitarne, olejki eteryczne, dezodoranty osobiste, perfumy, 
wody kolońskie, wody toaletowe, artykuły perfumeryjne, 
produkty kosmetyczne, pasty do obuwia, pasty do podłogi, 
preparaty do wybielania, preparaty do odtłuszczania i inne 
produkty do czyszczenia, świece, knoty, środki dezynfekcyj-
ne, środki dietetyczne, suplementy diety dla celów medycz-
nych i weterynaryjnych, materiały opatrunkowe, żywność 
dla niemowląt, środki grzybobójcze, środki chwastobójcze, 
pieluszki jednorazowe, chusteczki jednorazowe, podpaski 
higieniczne, papier toaletowy oraz inne artykuły higienicz-
ne, środki owadobójcze, sztućce, noże, nożyczki, narzędzia 
do ścierania, osełki, aparaty do golenia, nożyki do golenia, 
nienaświetlone błony fotograficzne, filmy do aparatów fo-
tograficznych, produkty fotograficzne, gry komputerowe, 
higieniczne artykuły gumowe, rękawiczki gumowe, ciśnie-
niomierze lekarskie, papier, dzienniki, czasopisma, książki, 
papeteria, materiały klejące dla papeterii i gospodarstw 
domowych, pędzle, maszyny do pisania, artykuły biurowe, 
tworzywa sztuczne do pakowania, noże do papieru i karto-
nu, opakowania z tworzyw sztucznych, tapety papierowe, 
roboty kuchenne, artykuły gimnastyczne, sportowe, ozdoby 
choinkowe, sprzęt wędkarski, gry planszowe, zabawki, karty 
do gry, ekstrakty mięsne, mięso, drób, ryby, skorupiaki, mię-
czaki, dziczyzna, przetwory z mięsa, drobiu, ryb, owoców 
morza, runa leśnego i dziczyzny, buliony, rosoły, zupy gotowe 
i składniki do sporządzania zup, dania gotowe, flaki, jaja, jaja 
w proszku, mleko, wyroby z mleka, jadalne oleje i tłuszcze, 
margaryna, masło, olej, smalec, oliwa, owoce i warzywa kon-
serwowane, suszone, gotowane, chrupki owocowe, chrupki 
ziemniaczane, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, konfi-
tury, dżemy, galaretki, kisiel, budyń, żelatyna, konfitury, kon-
serwy pikle, sałatki owocowe, sałatki warzywne, mrożone 
i głęboko mrożone owoce, warzywa, runo leśne, mięso, drób, 
ryby oraz dziczyzna, kawa, herbata, kakao, namiastki kawy, 
chleb, ciastka, suchary, wyroby cukiernicze oraz piekarnicze, 
pasztety, pizze, słodycze, chałwa, czekolada, napoje na bazie 
herbaty, kawy, kakao i czekolady, lody, miód, syrop z melasy, 
drożdże, proszki do pieczenia, cukier, słodziki, sól, musztarda, 
ocet, sosy, sosy z pomidorów, koncentraty spożywcze, mąka, 
makarony, kasze i inne wyroby zbożowe, ryż i wyroby z ryżu, 
sosy do sałat, aromaty do żywności, aromaty do napojów, 
przyprawy, świeże owoce, jarzyny, nasiona, korzenie jadalne, 
rośliny i naturalne kwiaty, ziemniaki oraz inne produkty rol-

nicze, ogrodnicze i leśne, grzyby świeże, ziarna, pokarm dla 
zwierząt, napoje bezalkoholowe, wody stołowe, wody mi-
neralne, gazowane i niegazowane, wody smakowe, syropy, 
napoje i soki owocowe, warzywno-owocowe i warzywne, 
nektary, preparaty do przygotowywania napojów, piwo, ale, 
porter, napoje alkoholowe, napoje alkoholowe zawierające 
owoce lub o smaku owocowym, koktajle, wina, wódki, na-
lewki, spirytus, brandy, tytoń, papierosy, cygara, zapałki, za-
palniczki i inne artykuły dla palących - pozwalające nabywcy 
wygodnie je oglądać i kupować: w hurtowni lub w sklepie 
bądź z katalogu względnie za pośrednictwem systemu 
telezakupów albo na stronie internetowej wykorzystując 
zamówienie korespondencyjne lub używając środków tele-
komunikacji, usługi powielania dokumentów, 39 usługi kon-
fekcjonowania, pakowania, składowania, spedycji oraz do-
starczania towarów, przechowywanie żywności i napojów, 
40 przetwarzanie żywności i napojów, 43 usługi zaopatrze-
nia w żywność i napoje jako catering, prowadzenie barów, 
snack-barów i barów szybkiej obsługi, kawiarni i restauracji.

(210) 470759 (220) 2017 04 21
(731) ŚWIEŻAK BARTOSZ GRUPA ABM, Kościan
(540) ABM Centrum

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.02, 26.13.25
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-
kresie części i akcesoriów do samochodów, akcesoriów ro-
werowych, mebli i akcesoriów meblowych wyposażenia 
domu, mebli ogrodowych, środków czyszczących, narzędzi 
ręcznych budowlanych, do naprawy i konserwacji, folii bą-
belkowej do pakowania, taśmy klejącej pakowej, podstawek 
do laptopów, akcesoriów biurowych, narzędzi ogrodowych, 
toreb turystycznych, butów turystycznych, plecaków tu-
rystycznych, łopat, map, noży elektrycznych, odkurzaczy, 
parowników, radioodbiorników, urządzeń stereo, tabletów, 
komputerów, laptopów, folii z tworzywa sztucznego do opa-
kowywania, kartów, skrobaków, szczotek, zmiotek, odzieży 
i bielizny dla dzieci i dorosłych, monitorów, smartfonów, tele-
wizorów, przyrządów ułatwiających poruszanie się dla osób 
niepełnosprawnych i starszych.

(210) 470798 (220) 2017 04 22
(731) TENZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarbimierzyce
(540) MUD off PROFESSIONAL

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 2 woski antykorozyjne, powłoki, uszczelniające 
podkłady gruntowe, szczeliwa w postaci farb, preparaty za-
pobiegające matowieniu, środki antykorozyjne, 3 preparaty 
czyszczące do pojazdów i ich karoserii, szyb, wnętrz, opon, 
felg, preparaty konserwujące do elementów skórzanych po-
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jazdów, woski samochodowe, 37 usługi mycia, odświeżania 
oraz renowacji lakieru samochodów, usługi czyszczenia, my-
cia i polerowania pojazdów.

(210) 470941 (220) 2017 04 26
(731) INTEGREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) A TM

(531) 27.05.01, 07.11.25
(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) 470990 (220) 2017 04 26
(731) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) nJU.mobile

(531) 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi w zakresie naprawy, konserwacji i in-
stalacji sprzętu telekomunikacyjnego, 38 usługi telekomuni-
kacyjne, usługi teleinformatyczne, usługi w zakresie radiote-
lefonii mobilnej, usługi komunikacyjne świadczone poprzez 
Internet, usługi w zakresie poczty elektronicznej oraz prze-
syłania informacji tekstowej i obrazowej, usługi w zakresie 
zleceń przywoławczych, usługi w zakresie emisji radiowej 
i telewizyjnej, usługi w zakresie udzielania informacji o tele-
komunikacji, usługi w zakresie łączności poprzez terminale 
komputerowe, usługi w zakresie łączności poprzez sieć świa-
tłowodów, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicz-
nej i telegraficznej, usługi w zakresie nadawania telegramów, 
usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie 
połączeń z Internetem za pośrednictwem telekomunikacji, 

usługi w zakresie udostępniania i leasingu czasu dostępu 
do Internetu oraz do sieci komputerowych osobom trze-
cim, usługi w zakresie udostępniania miejsc internetowych 
osobom trzecim i tworzenia elektronicznych skrzynek pocz-
towych dla osób trzecich, usługi w zakresie udostępniania 
książek telefonicznych on-line, usługi w zakresie kolekcjono-
wania i udostępniania informacji i wiadomości prasowych, 
usługi w zakresie wymiany elektronicznej danych zebranych 
w bazie danych dostępnych przez sieć telekomunikacyjną, 
usługi w zakresie nadawania i transmisji poprzez telewizję 
kablową, usługi w zakresie przekazu satelitarnego, usługi 
telefoniczne, usługi w zakresie przeprowadzania telekon-
ferencji, usługi teleksowe, usługi w zakresie wypożyczania 
sprzętu telekomunikacyjnego, usługi w zakresie telefonicz-
nej obsługi klienta, usługi w zakresie udostępniania infra-
struktury telekomunikacyjnej obcym operatorom, 42 usługi 
w zakresie udostępniania i leasingu czasu dostępu do Inter-
netu osobom trzecim oraz w zakresie tworzenia, utrzymania 
stron internetowych osobom trzecim, doradztwo w spra-
wach sprzętu komputerowego, dostarczanie i opracowy-
wanie wyszukiwarek internetowych, doradztwo w zakresie 
sprzętu komputerowego, programowanie komputerowe, 
projektowanie systemów komputerowych, aktualizacja, in-
stalacje, powielanie, projektowanie, konserwacja, wynajem, 
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
aktualizacja, opracowanie, doradztwo, konserwacja, zwielo-
krotnianie, projektowanie, wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, udostępnianie miejsca na serwerze, usługi 
w zakresie ochrony antywirusowej, usługi zabezpieczające 
Internet przed niepożądanym użyciem przez dzieci, usługi 
w zakresie prowadzenia kawiarek internetowych (wynajem 
komputerów).

(210) 470991 (220) 2017 04 26
(731) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) NJU
(510), (511) 37 usługi w zakresie naprawy, konserwacji i in-
stalacji sprzętu telekomunikacyjnego, 38 usługi telekomuni-
kacyjne, usługi teleinformatyczne, usługi w zakresie radiote-
lefonii mobilnej, usługi komunikacyjne świadczone poprzez 
Internet, usługi w zakresie poczty elektronicznej oraz prze-
syłania informacji tekstowej i obrazowej, usługi w zakresie 
zleceń przywoławczych, usługi w zakresie emisji radiowej 
i telewizyjnej, usługi w zakresie udzielania informacji o tele-
komunikacji, usługi w zakresie łączności poprzez terminale 
komputerowe, usługi w zakresie łączności poprzez sieć świa-
tłowodów, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicz-
nej i telegraficznej, usługi w zakresie nadawania telegramów, 
usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie 
połączeń z Internetem za pośrednictwem telekomunikacji, 
usługi w zakresie udostępniania i leasingu czasu dostępu 
do Internetu oraz do sieci komputerowych osobom trze-
cim, usługi w zakresie udostępniania miejsc internetowych 
osobom trzecim i tworzenia elektronicznych skrzynek pocz-
towych dla osób trzecich, usługi w zakresie udostępniania 
książek telefonicznych on-line, usługi w zakresie kolekcjono-
wania i udostępniania informacji i wiadomości prasowych, 
usługi w zakresie wymiany elektronicznej danych zebranych 
w bazie danych dostępnych przez sieć telekomunikacyjną, 
usługi w zakresie nadawania i transmisji poprzez telewizję 
kablową, usługi w zakresie przekazu satelitarnego, usługi 
telefoniczne, usługi w zakresie przeprowadzania telekon-
ferencji, usługi teleksowe, usługi w zakresie wypożyczania 
sprzętu telekomunikacyjnego, usługi w zakresie telefonicz-
nej obsługi klienta, usługi w zakresie udostępniania infra-
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struktury telekomunikacyjnej obcym operatorom, 42 usługi 
w zakresie udostępniania i leasingu czasu dostępu do Inter-
netu osobom trzecim oraz w zakresie tworzenia, utrzymania 
stron internetowych osobom trzecim, doradztwo w spra-
wach sprzętu komputerowego, dostarczanie i opracowy-
wanie wyszukiwarek internetowych, doradztwo w zakresie 
sprzętu komputerowego, programowanie komputerowe, 
projektowanie systemów komputerowych, aktualizacja, in-
stalacje, powielanie, projektowanie, konserwacja, wynajem, 
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
aktualizacja, opracowanie, doradztwo, konserwacja, zwielo-
krotnianie, projektowanie, wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, udostępnianie miejsca na serwerze, usługi 
w zakresie ochrony antywirusowej, usługi zabezpieczające 
Internet przed niepożądanym użyciem przez dzieci, usługi 
w zakresie prowadzenia kawiarek internetowych (wynajem 
komputerów).

(210) 470994 (220) 2017 04 26
(731) PANAS ELŻBIETA, Czarnów
(540) WARSAW OPEN LADIES GOLF CUP

(531) 02.03.08, 02.03.23, 26.02.07, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport, sport i fitness, na-
uczanie i szkolenie.

(210) 471034 (220) 2017 04 27
(731) STOWARZYSZENIE WINIARZY PODKARPACIA, 

Boguchwała
(540) MIĘDZYNARODOWY KONKURS WIN GALICJA VITIS

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 33 wino, 41 organizowanie konferencji, wystaw 
i konkursów.

(210) 471179 (220) 2017 05 04
(731) WIŚNIEWSKI GRZEGORZ, Elbląg
(540) SOLUMA
(510), (511) 35 usługi marketingowe, marketing interneto-
wy, reklama, w szczególności reklama w wyszukiwarkach 
internetowych, usługi sprzedaży certyfikatów SSL, tworzenie 
tekstów reklamowych, copywriting, content marketing, pro-
jektowanie i sprzedaż gadżetów reklamowych, organizacja 

i przeprowadzanie wydarzeń, w szczególności imprez firmo-
wych, wyjazdów integracyjnych i wydarzeń specjalnych, do-
radztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, 
usługi księgowe, 37 instalacja systemów telewizji przemysło-
wej, instalacja alarmów, instalowanie systemów inteligent-
nych domów, instalacje teleinformatyczne, instalowanie, 
konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, instalo-
wanie urządzeń do monitoringu wizualnego, 40 drukarnia 
[drukowanie reklam], 41 produkcja nagrań video oraz usługi 
fotograficzne, usługi edukacyjne oraz szkoleniowe związane 
z bhp, usługi polegające na obsłudze bhp dla firm, szkolenia, 
w szczególności szkolenia dla firm, szkolenia pracowników 
i szkolenia indywidualne, 42 tworzenie stron internetowych, 
hosting, projektowanie grafiki, projektowanie i wizualizacje 
3d, tworzenie oprogramowania, usługi informatyczne.

(210) 471259 (220) 2017 05 05
(731) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) DOBROŃSKI BUBBLE CIDER
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, preparaty do produk-
cji napojów, kulki smakowe jako dodatek do napojów, bezal-
koholowe wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe bezalko-
holowe, syropy i esencje do produkcji napojów, 33 napoje 
alkoholowe i niskoalkoholowe, napoje alkoholowe i nisko-
alkoholowe o smaku jabłkowym, cydry (napoje alkoholowe 
i niskoalkoholowe), napoje alkoholowe i niskoalkoholowe 
na bazie cydru, napoje alkoholowe i niskoalkoholowe z do-
datkiem cydru, cydry aromatyzowane (napoje alkoholowe 
i niskoalkoholowe), cydry musujące (napoje alkoholowe i ni-
skoalkoholowe), grzańce na bazie cydru lub z dodatkiem cy-
dru (napoje alkoholowe i niskoalkoholowe).

(210) 471276 (220) 2017 05 05
(731) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) Dobroński Bubble Cider

(531) 05.07.01, 11.03.01, 25.01.15, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, preparaty do produk-
cji napojów, kulki smakowe jako dodatek do napojów, bezal-
koholowe wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe bezalko-
holowe, syropy i esencje do produkcji napojów, 33 napoje 
alkoholowe i niskoalkoholowe, napoje alkoholowe i nisko-
alkoholowe o smaku jabłkowym, cydry (napoje alkoholowe 
i niskoalkoholowe), napoje alkoholowe i niskoalkoholowe 
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na bazie cydru, napoje alkoholowe i niskoalkoholowe z do-
datkiem cydru, cydry aromatyzowane (napoje alkoholowe 
i niskoalkoholowe), cydry musujące (napoje alkoholowe i ni-
skoalkoholowe), grzańce na bazie cydru lub z dodatkiem cy-
dru (napoje alkoholowe i niskoalkoholowe).

(210) 471279 (220) 2017 05 08
(731) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) 

(531) 26.01.03, 26.11.10, 26.05.08, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji działalność 
gospodarczej, usługi eksperckie w zakresie efektywności biz-
nesowej, usługi wsparcia działalności gospodarczej, wystawy 
w celach handlowych i reklamowych, usługi promocji i rekla-
my, zbieranie i gromadzenie pomysłów dotyczących wspar-
cia i zwiększenia efektywności prowadzonej działalności 
gospodarczej, 41 organizowanie i prowadzenie forów eduka-
cyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji, sympozjów, warsztatów, organizowanie konkursów.

(210) 471281 (220) 2017 05 08
(731) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) LOTOS INSPIRUJE

(531) 26.01.03, 26.05.08, 26.11.10, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji działalność 
gospodarczej, usługi eksperckie w zakresie efektywności biz-
nesowej, usługi wsparcia działalności gospodarczej, wystawy 
w celach handlowych i reklamowych, usługi promocji i rekla-
my, zbieranie i gromadzenie pomysłów dotyczących wspar-
cia i zwiększenia efektywności prowadzonej działalności 
gospodarczej, 41 organizowanie i prowadzenie forów eduka-
cyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji, sympozjów, warsztatów, organizowanie konkursów.

(210) 471282 (220) 2017 05 08
(731) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) Lotos Inspiruje
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji działalność 
gospodarczej, usługi eksperckie w zakresie efektywności biz-
nesowej, usługi wsparcia działalności gospodarczej, wystawy 
w celach handlowych i reklamowych, usługi promocji i rekla-
my, zbieranie i gromadzenie pomysłów dotyczących wspar-
cia i zwiększenia efektywności prowadzonej działalności 

gospodarczej, 41 organizowanie i prowadzenie forów eduka-
cyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji, sympozjów, warsztatów, organizowanie konkursów.

(210) 471343 (220) 2017 05 08
(731) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PKO Leasing Finanse

(531) 19.03.01, 26.01.01, 27.03.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi informacyjne dla konsumentów, usłu-
gi aukcyjne, usługi w zakresie licytacji, 36 usługi finansowe, 
usługi bankowe, usługi w zakresie bankowości hipotecznej, 
usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet 
[home banking], bankowość internetowa, bankowość telefo-
niczna, usługi operacji bankowych, prowadzenie rachunków 
bankowych, usługi operacji finansowych, usługi transakcji fi-
nansowych, usługi inwestycji kapitałowych, usługi dotyczące 
kart kredytowych, usługi dotyczące kart debetowych, usługi 
dotyczące kart płatniczych, usługi w zakresie dokonywania 
elektronicznych transakcji przy użyciu kart kredytowych, 
kart płatniczych, rozliczanie transakcji finansowych doko-
nywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi poprzez 
terminale komputerowe, transfer elektroniczny środków fi-
nansowych, usługi doradztwa finansowego, usługi doradcze 
w zakresie kredytów hipotecznych, usługi udzielania kredy-
tów, usługi udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych, 
usługi w zakresie pożyczek i finansowania komercyjnego 
i konsumenckiego, usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń, 
działalności finansowej, nieruchomości, analizy finansowe, 
przygotowywanie analiz finansowych w zakresie rynków 
walut, usługi powiernicze, usługi funduszy inwestycyjnych, 
administrowanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie 
funduszy, zarządzanie funduszami, tworzenie programów 
oszczędzania, usługi administrowania kredytami i pożycz-
kami hipotecznymi, informacja bankowa, informacja finan-
sowa, obsługa bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, po-
średnictwo ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, 
leasing, faktoring, usługi deweloperskie z zakresu budow-
nictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie gruntów, usługi po-
średnictwa w zakresie majątku nieruchomego, usługi w za-
kresie kupna-sprzedaży nieruchomości, wynajem mieszkań, 
zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży 
produktów finansowych, w szczególności obligacji, usługi 
pośrednictwa hipotecznego, usługi w zakresie emitowania 
obligacji i listów zastawnych, usługi nabywania wierzytel-
ności, doładowywania telefonów przez Internet na zasadzie 
przedpłaty (prepaid), zawieranie umów o uczestnictwo 
w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, usługi depo-
zytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane 
z giełdą papierów wartościowych, obrót papierami warto-
ściowymi, usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo 
w zakresie papierów wartościowych i aktywów, doradztwo 
finansowe w sprawach papierów wartościowych, doradztwo 
walutowe, usługi udostępniania informacji oraz notowań 
giełdowych, usługi udostępniania informacji dotyczących 
inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, obrót cze-
kowy i wekslowy. operacje walutowe, skomputeryzowane 
usługi finansowe dotyczące obrotu walutowego, usługi in-
formacji finansowej dotyczące walut, sponsorowanie finan-
sowe, sponsoring imprez kulturalnych i sportowych, zbiórki 
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funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, 
edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne, usługi finansowe 
dotyczące sprzedaży mienia, finansowanie i organizowanie 
sprzedaży na kredyt oraz sprzedaży ratalnej: udostępnianie 
funduszy na sprzedaż ratalną, leasing i dzierżawę.

(210) 471344 (220) 2017 05 08
(731) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PKO Agencja Ubezpieczeniowa

(531) 19.03.01, 26.01.01, 27.03.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi w za-
kresie bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostępem 
bezpośrednim przez Internet [home banking], bankowość 
internetowa, bankowość telefoniczna, usługi operacji banko-
wych, prowadzenie rachunków bankowych, usługi operacji 
finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi inwestycji 
kapitałowych, usługi dotyczące kart kredytowych, usługi do-
tyczące kart debetowych, usługi dotyczące kart płatniczych, 
usługi w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji 
przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, rozliczanie 
transakcji finansowych dokonywanych kartami kredytowymi 
lub płatniczymi poprzez terminale komputerowe, transfer 
elektroniczny środków finansowych, usługi doradztwa finan-
sowego, usługi doradcze w zakresie kredytów hipotecznych, 
usługi udzielania kredytów, usługi udzielania kredytów i po-
życzek hipotecznych, usługi w zakresie pożyczek i finanso-
wania komercyjnego i konsumenckiego, usługi brokerskie 
w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej, nierucho-
mości, analizy finansowe, przygotowywanie analiz finanso-
wych w zakresie rynków walut, usługi powiernicze, usługi 
funduszy inwestycyjnych, administrowanie funduszami in-
westycyjnymi, tworzenie funduszy, zarządzanie funduszami, 
tworzenie programów oszczędzania, usługi administrowania 
kredytami i pożyczkami hipotecznymi, informacja bankowa, 
informacja finansowa, obsługa bankomatów, leasing, fakto-
ring, usługi deweloperskie z zakresu budownictwa miesz-
kaniowego: pozyskiwanie gruntów, usługi pośrednictwa 
w zakresie majątku nieruchomego, usługi w zakresie kupna-
sprzedaży nieruchomości, wynajem mieszkań, zarządzanie 
nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży produktów 
finansowych, w szczególności obligacji, usługi pośrednic-
twa hipotecznego, usługi w zakresie emitowania obligacji 
i listów zastawnych, usługi nabywania wierzytelności, doła-
dowywania telefonów przez Internet na zasadzie przedpłaty 
(prepaid), zawieranie umów o uczestnictwo w funduszach 
inwestycyjnych i emerytalnych, usługi depozytowe, udzie-
lanie poręczeń i gwarancji, usługi związane z giełdą papie-
rów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, usługi 
maklerstwa giełdowego, pośrednictwo w zakresie papierów 
wartościowych i aktywów, doradztwo finansowe w spra-
wach papierów wartościowych, doradztwo walutowe, usługi 
udostępniania informacji oraz notowań giełdowych, usługi 
udostępniania informacji i dotyczących inwestycji i giełdo-
wych i maklerstwa giełdowego, obrót czekowy i wekslowy, 
operacje walutowe, skomputeryzowane usługi finansowe 
dotyczące obrotu walutowego, usługi informacji finansowej 
dotyczące walut, sponsorowanie finansowe, sponsoring im-
prez kulturalnych i sportowych, zbiórki funduszy na cele do-
broczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe 
oraz ekologiczne: usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo 

ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, gwaran-
cje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, organizowanie 
ubezpieczenia, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń, 
badania dotyczące ubezpieczeń: zarządzanie portfelami 
ubezpieczeń: administrowanie planami ubezpieczenio-
wymi, wyceny dla celów ubezpieczeniowych, informacje 
w sprawach ubezpieczeń, usługi finansowania składek ubez-
pieczeniowych, usługi wyceny, regulowania, rozliczania, 
rozstrzygania i zaspokajania roszczeń ubezpieczeniowych, 
obsługa roszczeń ubezpieczeniowych: rozliczanie roszczeń 
ubezpieczeniowych, administrowanie roszczeniami ubez-
pieczeniowymi, usługi kredytowe w zakresie płacenia skła-
dek ubezpieczeniowych, usługi w zakresie likwidacji szkód 
z tytułu ubezpieczenia, 45 usługi prawne: doradztwo praw-
ne, porady prawne: opracowywanie ekspertyz, opinii i analiz 
prawnych, usługi prawne w zakresie finansów i ubezpieczeń, 
usługi w zakresie dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych: 
usługi wykrywania oszustw w dziedzinie ubezpieczeń.

(210) 471347 (220) 2017 05 08
(731) MADEJSKI SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) GRAFEN PROFESSIONAL automotive & construction 

chemistry

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 gazy do użycia w spawaniu, dodatki chemicz-
ne do czyszczenia wtrysku paliwa, szczeliwa do nieszczelno-
ści w samochodowych układach chłodzenia, odmrażacze, 
preparaty do konwersacji gumy, preparaty przeciwmgłowe, 
preparaty ułatwiające wyjmowanie z formy, silikony, 3 pre-
paraty czyszczące do samochodów, preparaty do usuwania 
klejów, preparaty do usuwania rdzy, środki do polerowania 
samochodów, 4 oleje penetrujące, przeciwpoślizgowe pre-
paraty do pasów, smary do łańcuchów, smary do samocho-
dów, smary do sprayu, spraye do rozruchu silnika.

(210) 471350 (220) 2017 05 09
(731) ŁUCZAK WOJCIECH ADAM ŻARNECKI TOMASZ 

CENTRUM ROLNICZE AVENA SPÓŁKA CYWILNA, 
Szulec

(540) ZIARNO KTÓRE ROŚNIE

(531) 03.13.09, 05.07.02, 26.04.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 31 nasiona, ziarno siewne.
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(210) 471352 (220) 2017 05 09
(731) Beijing Xinwei Telecom Technology Inc., Beijing, P.R., CN
(540) 

(531) 12.01.09, 16.01.14, 27.05.21
(510), (511) 9 nagrane programy komputerowe, programy 
komputerowe ładowalne z Internetu [oprogramowanie], 
nadajniki sygnałów elektronicznych, zestawy telefoniczne, 
nadajniki - odbiorniki radiowe, telefony, nadajniki telekomu-
nikacyjne, smartfony, telefony komórkowe, telefony bezprze-
wodowe, 38 usługi telefoniczne, usługi telefonii komórko-
wej, usługi telefonii i telefonii mobilnej, świadczenie usług 
poczty elektronicznej [email], udzielanie informacji doty-
czących telekomunikacji, użytkowanie elektronicznych sieci 
komunikacyjnych, usługi telekomunikacyjne pomiędzy sie-
ciami komputerowymi, komunikacja przez międzynarodowe 
sieci telekomunikacyjne, transmisja danych, telekomunikacja 
radiowa.

(210) 471353 (220) 2017 05 09
(731) Beijing Xinwei Telecom Technology Inc., Beijing, P.R., CN
(540) CooTel

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 nagrane programy komputerowe, programy 
komputerowe ładowalne z Internetu [oprogramowanie], 
nadajniki sygnałów elektronicznych, zestawy telefoniczne, 
nadajniki-odbiorniki radiowe, telefony, nadajniki telekomuni-
kacyjne, smartfony, telefony komórkowe, telefony bezprze-
wodowe, 38 usługi telefoniczne, usługi telefonii komórko-
wej, usługi telefonii i telefonii mobilnej, świadczenie usług 
poczty elektronicznej [email], udzielanie informacji doty-
czących telekomunikacji, użytkowanie elektronicznych sieci 
komunikacyjnych, usługi telekomunikacyjne pomiędzy sie-
ciami komputerowymi, komunikacja przez międzynarodowe 
sieci telekomunikacyjne, transmisja danych, telekomunikacja 
radiowa.

(210) 471355 (220) 2017 05 09
(731) NABOROWSKA BLANKA MAKITU.PL IDEALNE 

ROZWIĄZANIA DLA FIRM, Piaseczno
(540) lovehybrydowe.pl
(510), (511) 3 baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], 
farby do włosów, henna [barwnik kosmetyczny], henna do ce-
lów kosmetycznych, henna w proszku, kleje do celów kosme-
tycznych, kosmetyki w formie proszkowanej [pudry], kremy 
do paznokci, kremy do rąk, kremy kosmetyczne do rąk, kremy 
ochronne, kremy, emulsje i żele nawilżające, lakier do celów 

kosmetycznych, lakier do paznokci do celów kosmetycznych, 
środki do usuwania lakierów, lakiery do paznokci, lakiery do pa-
znokci w pisaku, lakiery nawierzchniowe do paznokci, maski 
kosmetyczne, naklejki do ozdabiania ciała, nielecznicze kre-
my do stóp, nielecznicze olejki do rąk, odżywki do paznokci, 
odżywki do skórek wokół paznokci, odżywki do włosów, od-
żywki nawilżające do włosów, odżywki pielęgnacyjne do wło-
sów, odżywki stosowane na włosy, odżywki utwardzające 
do paznokci [kosmetyki], olejki do odżywiania włosów, olejki 
do włosów, patyczki z watą do celów kosmetycznych, peelin-
gi złuszczające do rąk, peelingi złuszczające do stóp, podkłady 
do lakierów do paznokci, podkłady do paznokci [kosmetyki], 
rozpuszczalniki do usuwania lakierów, rzęsy, rzęsy sztuczne, 
środki do usuwania lakieru, środki do usuwania paznokci że-
lowych, szampony, szampony do włosów dla ludzi, szampo-
ny koloryzujące, szampony przeciwłupieżowe, nie do celów 
leczniczych, szampony z odżywką do włosów, waciki do ce-
lów kosmetycznych, farby do włosów, woski do depilacji, żel 
do paznokci, żele do użytku kosmetycznego, żelowe maseczki 
na oczy, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, zmy-
wacze lakieru do paznokci [kosmetyki], 35 sprzedaż detalicz-
na i hurtowa, w tym za pośrednictwem strony internetowej 
na rzecz osób trzecich, prowadzenie sklepów i hurtowni, 
w tym internetowych, sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa 
i reklama na stronach internetowych następujących towarów: 
antybakteryjne płyny do rąk, aplikatory kosmetyczne, brzy-
twy, brzytwy elektryczne, cążki do obcinania paznokci, cążki 
do obcinania paznokci [narzędzia ręczne], cążki do paznokci, 
cążki do skórek, chusteczki celulozowe do celów kosmetycz-
nych, chusteczki higieniczne, chusteczki papierowe do użytku 
kosmetycznego, czepki chirurgiczne, dozowniki do płynów 
stosowane z butelkami, dyfuzory powietrza, elektryczne ma-
szynki do strzyżenia włosów, elektryczne maszynki do strzyże-
nia włosów do użytku osobistego [ręczne], elektryczne obro-
towe szczotki do włosów, elektryczne prostownice do włosów, 
elektryczne suszarki do włosów, elektryczne trymery do nosa, 
elektryczne trymery do uszu, etui na grzebienie, etui na ma-
szynki do golenia, etui, futerały, frezarki, frezy do frezarek, gaze-
ty, grzebienie, grzebienie do tapirowania włosów, grzebienie 
do włosów, grzebienie o rzadko rozstawionych zębach, japon-
ki, jednorazowe rękawiczki do użytku laboratoryjnego, kremy 
do rąk do celów medycznych, kremy lecznicze do stóp, kremy 
lecznicze do pielęgnacji stóp, kremy na odciski i nagniotki, kre-
my przeciwgrzybicze do użytku medycznego, książki, lampy 
UV nie do celów medycznych, lecznicze kremy do stóp, lo-
kówki, maszynki do strzyżenia włosów do użytku osobistego, 
elektryczne i nieelektryczne, maszynki do strzyżenia włosów, 
elektryczne i na baterie, maszynki do strzyżenia włosów, nie-
elektryczne, maszyny z oświetleniem LED, miseczki, miseczki 
do mycia palców, naczynia ze szkła, naklejki, nieelektryczne 
lokówki, nożyczki do paznokci, nożyczki do skórek wokół pa-
znokcia, nożyczki do włosów, nożyczki fryzjerskie, obcinacze 
do paznokci, obcinacze do paznokci [elektryczne lub nieelek-
tryczne], okrągłe podkładki na odciski stóp, parafina, szczo-
teczki do paznokci, pędzle, pędzle do farbowania włosów, 
pędzle do nanoszenia farb, pęsety, pęsety do depilacji, pianko-
we separatory do palców u nóg, do użytku podczas pedicure, 
piankowe separatory palców u nóg, do użytku podczas pe-
dicure, pilniki do paznokci, pilniki do paznokci nieelektryczne, 
pilniki do paznokci, elektryczne, płyny dezynfekujące [inne niż 
mydło], płyny do leczenia grzybicy stóp, podgrzewacze wo-
sku do depilacji, podgrzewane elektrycznie szczotki do wło-
sów, podkłady, portfele do przypinania na pasku, preparaty 
do suszenia lakierów, prostownice do włosów, elektryczne, 
ręczne maszynki do strzyżenia, ręczne maszynki do strzyżenia 
włosów, ręczne suszarki do włosów, ręczniki papierowe, roz-
cieńczalniki do lakierów, środki na odciski, suszarki do włosów, 
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suszarki do włosów [do użytku domowego], suszarki do wło-
sów do użytku w salonach piękności, szczoteczki do paznokci, 
szczotki do włosów, tarki do usuwania zrogowaceń, walizy, 
torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do prze-
noszenia, zagęszczacze do lakierów, zestawy do manicure, ze-
stawy do manicure, elektryczne, zestawy do pedicure, żyletki, 
baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], farby do włosów, 
henna [barwnik kosmetyczny], henna do celów kosmetycz-
nych, henna w proszku, kleje do celów kosmetycznych, kosme-
tyki w formie proszkowanej [pudry], kremy do paznokci, kremy 
do rąk, kremy kosmetyczne do rąk, kremy ochronne, kremy, 
emulsje i żele nawilżające, lakier do celów kosmetycznych, la-
kier do paznokci do celów kosmetycznych, środki do usuwa-
nia lakierów, lakiery do paznokci, lakiery do paznokci w pisaku, 
lakiery nawierzchniowe do paznokci, maski kosmetyczne, na-
klejki do ozdabiania ciała, nielecznicze kremy do stóp, nielecz-
nicze olejki do rąk, odżywki do paznokci, odżywki do skórek 
wokół paznokci, odżywki do włosów, odżywki nawilżające 
do włosów, odżywki pielęgnacyjne do włosów, odżywki sto-
sowane na włosy, odżywki utwardzające do paznokci [kosme-
tyki], olejki do odżywiania włosów, olejki do włosów, patyczki 
z watą do celów kosmetycznych, peelingi złuszczające do rąk, 
peelingi złuszczające do stóp, podkłady do lakierów do pa-
znokci, podkłady do paznokci [kosmetyki], rozpuszczalniki 
do usuwania lakierów, rzęsy, rzęsy sztuczne, środki do usuwa-
nia lakieru, środki do usuwania paznokci żelowych, szampo-
ny, szampony do włosów dla ludzi, szampony koloryzujące, 
szampony przeciwłupieżowe, szampony przeciwłupieżowe, 
nie do celów leczniczych, szampony z odżywką do włosów, 
waciki do celów kosmetycznych, farby do włosów, woski 
do depilacji, żel do paznokci, żele do użytku kosmetycznego, 
żelowe maseczki na oczy, zestawy kosmetyków, zmywacze 
do paznokci, zmywacze lakieru do paznokci [kosmetyki], sti-
pery do usuwania lakieru hybrydowego, płyny do przemy-
wania lakieru hybrydowego, płyny do usuwania lakieru hy-
brydowego, miseczki do zdejmowania paznokci, lampy LED, 
żele do przedłużania paznokci, farbki akrylowe do zdobień, 
stemple do zdobień, parafina, wzorniki, bloki do matowienia 
płytki paznokci, łyżeczki kosmetyczne, taśmy medyczne, paski 
do depilacji, pasta cukrowa do depilacji, szpatułki drewniane 
do wosku, puder akrylowy, szablony do przedłużania paznok-
ci, marketing, reklama, reklama radiowa, reklama telewizyjna, 
reklama w prasie, reklama na stronach internetowych, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, promocja sprzeda-
ży powyższych towarów i świadczonych usług, prezentacja 
oferty handlowej w Internecie, organizowanie targów, wystaw 
i pokazów związanych z promocją powyższych towarów.

(210) 471359 (220) 2017 05 09
(731) Beijing Xinwei Telecom Technology Inc., Beijing, P.R., CN
(540) 

(531) 01.15.03, 23.01.07, 26.04.03, 26.03.05, 26.02.07
(510), (511) 9 nagrane programy komputerowe, programy 
komputerowe ładowalne z Internetu [oprogramowanie], 
nadajniki sygnałów elektronicznych, zestawy telefoniczne, 
nadajniki odbiorniki radiowe, telefony, nadajniki telekomuni-
kacyjne, smartfony, telefony komórkowe, telefony bezprze-
wodowe, 38 usługi telefoniczne, usługi telefonii komórkowej, 
usługi telefonii i telefonii mobilnej, świadczenie usług pocz-
ty elektronicznej [email], udzielanie informacji dotyczących 
telekomunikacji, użytkowanie elektronicznych sieci komu-
nikacyjnych, usługi telekomunikacyjne pomiędzy sieciami 
komputerowymi, komunikacja przez międzynarodowe sieci 
telekomunikacyjne, transmisja danych, telekomunikacja.

(210) 471408 (220) 2017 05 09
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) ProSugar

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

(210) 471612 (220) 2017 05 12
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) SORAYA NAJLEPSZA PRZYJACIÓŁKA MOJEJ SKÓRY
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosme-
tyczne do pielęgnacji skóry, kremy, balsamy do celów ko-
smetycznych, mleczka do celów kosmetycznych, toniki ko-
smetyczne, lotony do celów kosmetycznych, żele do celów 
kosmetycznych, maseczki kosmetyczne, olejki do celów ko-
smetycznych, olejki toaletowe, olejki do celów perfumeryj-
nych, olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby perfumeryjne, 
wody kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, żele pod prysznic, mydła, szampony, odżywki 
i środki do pielęgnacji włosów, pomady do celów kosme-
tycznych, środki do czyszczenia zębów, środki kosmetycz-
ne do płukania jamy ustnej, sole do kąpieli i pod prysznic 
nie do celów medycznych, produkty kosmetyczne i prepa-
raty do opalania i po opalaniu oraz do ochrony przeciwsło-
necznej, produkty do makijażu i do demakijażu, kosmetyki 
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upiększające, środki do koloryzacji i do dekoloryzacji wło-
sów, produkty do depilacji, chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, 5 produkty kosmetyczne do celów leczni-
czych, mydła lecznicze, oleje lecznicze, kąpiele lecznicze, 
preparaty terapeutyczne do kąpieli, błota i borowiny do ką-
pieli, błota i borowiny do celów leczniczych, sole do kąpieli 
mineralnych, preparaty farmaceutyczne, lotony do celów 
farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do pielę-
gnacji skóry, chusteczki nasączone płynami farmaceutycz-
nymi, 44 usługi kosmetyczne i w zakresie pielęgnacji urody, 
w tym usługi kosmetyczek, salonów piękności i ośrodków 
SPA, usługi gabinetów odnowy biologicznej, usługi fry-
zjerskie, manicure, pedicure, masaż, usługi solariów, usługi 
sauny, usługi w zakresie dermatologii estetycznej i leczni-
czej, usługi z zakresu medycyny estetycznej, aromaterapia, 
fizjoterapia, informacja i doradztwo dotyczące pielęgnacji 
urody i stosowania produktów kosmetycznych, doradztwo 
dotyczące wizażu.

(210) 471632 (220) 2017 05 13
(731) WOLF WALDEMAR IMCA POWER, Elbląg
(540) IMCA POWER
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa w handlu częściami za-
miennymi i ścierniwem do maszyn do cięcia wodą.

(210) 471668 (220) 2017 05 15
(731) KRUPCZYŃSKI ADAM, Poznań
(540) ProseccO night

(531) 27.05.01, 29.01.06, 19.07.01, 19.07.09
(510), (511) 41 rozrywka, organizacja i przeprowadzanie 
imprez rozrywkowych, organizowanie imprez muzycznych, 
organizowanie imprez tanecznych, prowadzenie imprez kul-
turalnych, organizacja i przeprowadzanie degustacji wina 
do celów rozrywkowych, imprezy taneczne, informacja o im-
prezach rozrywkowych, koncerty muzyczne, obsługa gości 
na imprezach rozrywkowych, organizowanie gier i konkur-
sów, organizowanie rozrywki, publikacja kalendarzy imprez, 
usługi w zakresie rozrywki, organizacja i przeprowadzanie 
imprez rozrywkowych na żywo, organizowanie festiwali, or-
ganizowanie i prowadzenie koncertów, rozrywka z udziałem 
muzyki.

(210) 471670 (220) 2017 05 15
(731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) Frugo 4pomarańcze
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, w tym napoje i sy-
ropy owocowe, napoje zawierające soki owocowe, napoje 
witaminizowane, napoje aromatyzowane owocami, napoje 
wzbogacone substancjami odżywczymi, mrożone napoje 
owocowe, soki, bezalkoholowe koktajle owocowe.

(210) 471671 (220) 2017 05 15
(731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów

(540) Frugo 4jabłka
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, w tym napoje i sy-
ropy owocowe, napoje zawierające soki owocowe, napoje 
witaminizowane, napoje aromatyzowane owocami, napoje 
wzbogacone substancjami odżywczymi, mrożone napoje 
owocowe, soki, bezalkoholowe koktajle owocowe.

(210) 471672 (220) 2017 05 15
(731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) Frugo 4cytryny
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, w tym napoje i sy-
ropy owocowe, napoje zawierające soki owocowe, napoje 
witaminizowane, napoje aromatyzowane owocami, napoje 
wzbogacone substancjami odżywczymi, mrożone napoje 
owocowe, soki, bezalkoholowe koktajle owocowe.

(210) 471679 (220) 2017 05 15
(731) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków
(540) BASATI
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia, 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako mate-
riały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury 
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalo-
we, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztucz-
ny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy 
budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów 
i usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży 
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, ar-
tykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sani-
tarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towa-
rów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te 
towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, 
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materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domo-
wego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, 
płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, tera-
kotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamienia-
mi, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą 
sanitarną.

(210) 471687 (220) 2017 05 15
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 471689 (220) 2017 05 15
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 471691 (220) 2017 05 15
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 471692 (220) 2017 05 15
(731) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków
(540) IGARA
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia, 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako mate-
riały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury 
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalo-
we, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztucz-
ny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy 
budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci 

komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów 
i usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży 
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, ar-
tykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sani-
tarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towa-
rów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te 
towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, 
materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domo-
wego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, 
płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, tera-
kotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamienia-
mi, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą 
sanitarną.

(210) 471694 (220) 2017 05 15
(731) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków
(540) TORTORA
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako ma-
teriały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, 
rury sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody nie-
metalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, 
sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, 
zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, 
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystry-
bucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie 
plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do kompu-
terowych baz danych, organizowanie wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w pli-
kach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych 
bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zaku-
py produktów usług dla innych przedsiębiorstw, zarządza-
nie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej doty-
czącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów 
budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamie-
ni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek 
ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć 
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dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych, in-
stalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z pro-
duktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artyku-
łami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, 
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, 
płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla 
budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, 
instalacjami i aparaturą sanitarną.

(210) 471696 (220) 2017 05 15
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 471697 (220) 2017 05 15
(731) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków
(540) MULINA
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako ma-
teriały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, 
rury sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody nie-
metalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, 
sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, 
zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, 
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystry-
bucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie 
plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do kompu-
terowych baz danych, organizowanie wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w pli-
kach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych 
bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zaku-
py produktów usług dla innych przedsiębiorstw, zarządza-
nie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej doty-
czącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów 
budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamie-
ni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek 
ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć 
dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych, in-
stalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób 

trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z pro-
duktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artyku-
łami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, 
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, 
płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla 
budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, 
instalacjami i aparaturą sanitarną.

(210) 471698 (220) 2017 05 15
(731) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków
(540) AULLA
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy 
budowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstruk-
cje budowlane niemetalowe, materiały budowlane nie-
metalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy 
konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, 
pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, 
niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posąż-
ki z kamienia betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, 
kanały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klima-
tyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, 
kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy ob-
róbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe 
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla bu-
downictwa, palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla 
budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, 
płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemeta-
lowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla 
budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile 
niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalo-
we dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy nieme-
talowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, po-
krycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane, 
35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji 
handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów 
reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozy-
skiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz 
danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kompu-
terowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach 
danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy 
produktów usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygod-
nie oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej 
dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, ma-
teriałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domo-
wego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, 
płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, 
podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części instalacji 
sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające na-
bywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie 
lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami 
budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, ka-
mieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytka-
mi, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, 
podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami, 
częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą 
sanitarną.
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(210) 471699 (220) 2017 05 15
(731) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków
(540) INEZ
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako mate-
riały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury 
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalo-
we, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztucz-
ny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy 
budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów 
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży 
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, ar-
tykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sani-
tarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towa-
rów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te 
towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, 
materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domo-
wego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, 
płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, tera-
kotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamienia-
mi, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą 
sanitarną.

(210) 471700 (220) 2017 05 15
(731) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków
(540) VERIDIANA
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 

betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako mate-
riały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury 
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalo-
we, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztucz-
ny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy 
budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów 
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży 
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, ar-
tykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sani-
tarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towa-
rów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te 
towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, 
materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domo-
wego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, 
płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, tera-
kotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamienia-
mi, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą 
sanitarną.

(210) 471702 (220) 2017 05 15
(731) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków
(540) TORANO
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako mate-
riały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury 
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sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalo-
we, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztucz-
ny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy 
budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów 
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży 
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, ar-
tykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sani-
tarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towa-
rów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te 
towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, 
materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domo-
wego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, 
płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, tera-
kotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamienia-
mi, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą 
sanitarną.

(210) 471727 (220) 2017 05 15
(731) ŁĘCKA PAULINA NOZA, Radom
(540) noza nova

(531) 05.01.03, 05.01.05, 27.05.01
(510), (511) 18 aktówki wykonane z imitacji skóry, aktówki 
wykonane ze skóry, artykuły podróżne [walizki, torby], bagaż, 
bagaże podróżne, brezentowe torby na zakupy, chlebaki, 
duże torby podróżne ze sztywnej skóry, duże, lekkie torby 
sportowe do noszenia na nadgarstku, dyplomatki, elastycz-
ne torby na odzież, etui na banknoty, etui na karty kredytowe 
wykonane ze skóry, etui na karty kredytowe z imitacji skóry, 
etui na klucze, etui, futerały na dokumenty, etui na krawaty, 
etui na prawo jazdy, etui z imitacji skóry, etykiety skórzane, 
futerały na przybory do golenia, sprzedawane bez wyposa-
żenia, futerały przenośne na dokumenty, futerały w postaci 
etui na klucze, koperty ze skóry do pakowania, kosmetyczki, 
kuferki na kosmetyki sprzedawane bez wyposażenia, kufer-
ki na przybory do makijażu sprzedawane bez wyposażenia, 
kuferki na przybory toaletowe sprzedawane bez wyposaże-
nia, kufry bagażowe, kufry i walizki, małe damskie torebki bez 
rączki, małe portmonetki, małe torby dla mężczyzn, małe 

torebki kopertówki, małe walizki, parasole i parasolki, paski 
do portmonetek, paski do torebek na ramię, pasy do baga-
żu, plecaki, podróżne pokrowce na krawaty, podróżne pu-
dła na kapelusze, podróżne torby na garderobę wykonane 
ze skóry, podróżne torby na ubranie, pojemniki na klucze 
ze skóry i skóry wyprawionej, pokrowce na bagaż, pokrow-
ce podróżne na ubrania, portfele, portfele do przypinania 
na pasku, portfele na karty kredytowe, portfele na kostkę, 
portfele na nadgarstek, portfele nie z metali szlachetnych, 
portfele skórzane, portfele wraz z etui na karty, portmonet-
ki, portmonetki do noszenia na nadgarstku, portmonetki 
na monety nie z metali szlachetnych, portmonetki skórza-
ne, portmonetki wielofunkcyjne, przemysłowe pojemniki 
opakowaniowe ze skóry, pudełka ze skóry, pudła na kape-
lusze z imitacji skóry, pudła skórzane na kapelusze, randsels 
(japońskie tornistry szkolne), sakiewki do przechowywania 
przyborów do makijażu, kluczy i innych rzeczy osobistych, 
pojemniki na monety, pojemniki na wizytówki, sakiewki, sa-
kiewki skórzane, sakwy, saszetki biodrowe, saszetki męskie, 
skórzane pasy na ramię, skórzane portfele na karty kredyto-
we, skórzane torby na zakupy, stylowe torebki, szkockie to-
rebki futrzane lub skórzane [sporran], teczki i aktówki, teczki 
ze skóry, tekstylne torby na zakupy, torby, torby i portfele skó-
rzane, torby kurierskie, torby na garnitury, koszule i sukienki, 
torby na narzędzia (puste), torby na narzędzia, sprzedawa-
ne bez wyposażenia, torby na nuty, torby na obuwie, torby 
na odzież, torby na parasole, torby na pas i na biodra [nerki], 
torby na ramię, torby na zakupy, torby na zakupy na kółkach, 
torby naramienne dla dzieci, torby pamiątkowe, torby plażo-
we, torby podróżne [podręczne], torby podróżne wykonane 
z imitacji skóry, torby podróżne wykonane z tworzyw sztucz-
nych, torby przenośne, torby płócienne, torby skórzane 
na narzędzia, bez zawartości, torby szkolne na książki, torby 
turystyczne, torby w kształcie walca, torby wodoodporne, 
torby uniwersalne, torby wykonane ze skóry, torby z imita-
cji skóry, torby zakupowe, torebki, torebki damskie, torebki 
do przewieszania przez ramię, torebki na biodra [nerki], to-
rebki na ramię, torebki podróżne, torebki typu hobo, torebki 
wieczorowe, torebki wykonane z imitacji skóry, torebki wyko-
nane ze skóry, torebki-kuferki [Boston bag], tornistry szkolne, 
walizki, walizki biznesowe, walizki na kółkach, walizki na po-
byt jednodniowy, walizki podróżne, walizki skórzane, walizki 
z kółkami, walizy, woreczki na amulety (omamori-ire), worki 
marynarskie, worki, wykończenia i dekoracje ze skóry do me-
bli, wyroby rymarskie, wyroby rymarskie ze skóry, zawieszki, 
etykiety na bagaż [wyroby ze skóry].

(210) 471737 (220) 2017 05 16
(731) MEDIPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) LEKOMAT

(531) 02.09.14, 24.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży.
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(210) 471803 (220) 2017 05 17
(731) BNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) bna/ BRAND NEW ATTITUDE

(531) 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, doradztwo w dziedzi-
nie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradz-
two w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem, projektowanie materiałów rekla-
mowych, produkcja materiałów reklamowych, tworzenie 
tekstów reklamowych, usługi marketingowe, usługi public 
relations, usługi w zakresie opracowania graficznego do ce-
lów reklamowych, kreowanie marki, 40 usługi poligraficzne, 
41 organizowanie i prowadzenie pokazów o charakterze 
szkoleniowym, szkoleń i kursów, 42 wzornictwo przemysło-
we, opracowanie projektów technicznych, tworzenie stron 
internetowych dla osób trzecich, utrzymanie stron interne-
towych dla osób trzecich, projektowanie opakowań, projek-
towanie dekoracji wnętrz, projektowanie graficzne.

(210) 471804 (220) 2017 05 17
(731) BNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) bna/

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.09
(510), (511) 35 usługi reklamowe, doradztwo w dziedzi-
nie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradz-
two w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem, projektowanie materiałów rekla-
mowych, produkcja materiałów reklamowych, tworzenie 
tekstów reklamowych, usługi marketingowe, usługi public 
relations, usługi w zakresie opracowania graficznego do ce-
lów reklamowych, kreowanie marki, 40 usługi poligraficzne, 
41 organizowanie i prowadzenie pokazów o charakterze 
szkoleniowym, szkoleń i kursów, 42 wzornictwo przemysło-
we, opracowanie projektów technicznych, tworzenie stron 
internetowych dla osób trzecich, utrzymanie stron interne-
towych dla osób trzecich, projektowanie opakowań, projek-
towanie dekoracji wnętrz, projektowanie graficzne.

(210) 471968 (220) 2017 05 22
(731) WOŁOCH SERGIUSZ, Warszawa
(540) BUCHALTERIA POLSKA

(531) 20.05.01, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi rachunkowo-księgowe, zarządzanie 
w działalności gospodarczej, administrowanie działalności 
gospodarczej, prace biurowe.

(210) 471987 (220) 2017 05 22
(731) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce
(540) KIELCE OCET KIELECKI 10% Spirytusowy Tradycja 

produkcji od 1932r.

(531) 19.07.09, 25.01.15, 07.01.08, 07.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 ocet.

(210) 471989 (220) 2017 05 22
(731) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) ISOTAK PRO +

(531) 27.05.01, 29.01.03, 24.17.05
(510), (511) 1 preparaty regulujące wzrost roślin, biostymula-
tory, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnic-
twa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze, nawozy 
płynne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa 
i sadownictwa, środki chemiczne ochrony roślin.
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(210) 471995 (220) 2017 05 22
(731) CYRANKA ELŻBIETA CHEM-PROTECT, Węgrzce
(540) CHEM PROTECT

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.15.25
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa, chemiczne substancje do analiz 
laboratoryjnych inne niż do celów medycznych lub wetery-
naryjnych, środki chemiczne dla przemysłu, środki korozyjne, 
środki do zabezpieczeń antykorozyjnych, powłoki cynkowe 
nakładane metodą ogniową, 40 cynkowanie, obróbka mate-
riałów, obróbka metali, obróbka [przetwarzanie] odpadów,re-
cykling odpadów i śmieci,sortowanie odpadów i materiałów 
nadających się do recyklingu [przetwarzanie], niszczenie od-
padów i śmieci, spalanie śmieci i odpadów, 42 badania oraz 
usługi: naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy 
przemysłowe i usługi badawcze, analizy chemiczne, badania 
chemiczne, prace badawczo - rozwojowe nad nowymi pro-
duktami dla osób trzecich, usługi chemiczne, usługi inżynie-
ryjne, usługi świadczone przez laboratoria naukowe.

(210) 472002 (220) 2017 05 23
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) KRAKUS CHRZAN POLSKIE BIAŁE WASABI
(510), (511) 30 sosy [przyprawy] zawierające chrzan, sosy 
słodkie zawierające chrzan, sosy pikantne zawierające chrzan, 
sosy chrzanowe, chrzan [sos przyprawowy], marynaty zawie-
rające chrzan, przyprawy zawierające chrzan.

(210) 472012 (220) 2017 05 23
(731) WARTER FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) zawsze PYSZNE

(531) 01.01.05, 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02
(510), (511) 35 prowadzenie hurtowni i sklepów detalicz-
nych towarów i wyrobów w tym z importu połączone z re-
klamą i promocją pozwalającą nabywcom wygodnie je oglą-
dać i kupować je wymieniając: mięsa: wieprzowe, wołowe, 
drobiowe i z dziczyzny, wędlin i kiełbasy oraz wyroby garma-
żeryjne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzy-
wa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, napoje mleczne 
z przewagą mleka, oleje i tłuszcze jadalne, pieczywo, wyroby 
cukiernicze i ciastkarskie, słodycze, wody mineralne i gazo-
wane oraz napoje wielosmakowe, napoje alkoholowe, napo-
je alkoholowe zawierające owoce, arak, brandy, dżin, gorzkie 
nalewki, likiery, miód pitny, rum, whisky, wino, wódka, cygara, 
papierosy, tabaka, tytoń i wyroby tytoniowe, organizowanie 
wystaw w celach handlowych i promocyjnych.

(210) 472013 (220) 2017 05 23
(731) WARTER FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KULTURA SMAKU

(531) 05.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 prowadzenie hurtowni i sklepów detalicz-
nych towarów i wyrobów w tym z importu połączone z re-
klamą i promocją pozwalającą nabywcom wygodnie je oglą-
dać i kupować je wymieniając: mięsa: wieprzowe, wołowe, 
drobiowe i z dziczyzny, wędlin i kiełbasy oraz wyroby garma-
żeryjne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzy-
wa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, napoje mleczne 
z przewagą mleka, oleje i tłuszcze jadalne, pieczywo, wyroby 
cukiernicze i ciastkarskie, słodycze, wody mineralne i gazo-
wane oraz napoje wielosmakowe, napoje alkoholowe, napo-
je alkoholowe zawierające owoce, arak, brandy, dżin, gorzkie 
nalewki, likiery, miód pitny, rum, whisky, wino, wódka, cygara, 
papierosy, tabaka, tytoń i wyroby tytoniowe, organizowanie 
wystaw w celach handlowych i promocyjnych.

(210) 472018 (220) 2017 05 23
(731) RUCH MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PACZKA W RUCHU

(531) 26.11.03, 26.15.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy na rzecz osób trze-
cich, w szczególności udostępnianie powierzchni reklamo-
wych, wymienione usługi świadczone również za pomocą 
Internetu i bezprzewodowych sieci komunikacji elektronicz-
nej, 39 usługi transportowe, w tym w zakresie transportu lą-
dowego, wodnego i powietrznego, usługi kurierskie, usługi 
w zakresie magazynowania, przechowywania, pakowania 
i dostarczania towarów, usługi dostarczania paczek, przesy-
łek oraz towarów, w tym zamówionych korespondencyjnie, 
41 usługi w zakresie organizowania loterii i konkursów, usłu-
gi w zakresie zakładów i gier, usługi rozrywkowe połączone 
z imprezami sportowymi i kulturalnymi, wymienione usługi 
świadczone również za pomocą Internetu i bezprzewodo-
wych sieci komunikacji elektronicznej.
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(210) 472020 (220) 2017 05 23
(731) RUCH MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PACZKA W RUCHU

(531) 26.01.02, 26.11.03, 26.15.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy na rzecz osób 
trzecich, w szczególności udostępnianie powierzchni 
reklamowych, wymienione usługi świadczone również 
za pomocą Internetu i bezprzewodowych sieci komuni-
kacji elektronicznej, 39 usługi transportowe, w tym w za-
kresie transportu lądowego, wodnego i powietrznego, 
usługi kurierskie, usługi w zakresie magazynowania, prze-
chowywania, pakowania i dostarczania towarów, usłu-
gi dostarczania paczek, przesyłek oraz towarów, w tym 
zamówionych korespondencyjnie, 41 usługi w zakresie 
organizowania loterii i konkursów, usługi w zakresie za-
kładów i gier, usługi rozrywkowe połączone z imprezami 
sportowymi i kulturalnymi, wymienione usługi świadczo-
ne również za pomocą Internetu i bezprzewodowych sie-
ci komunikacji elektronicznej.

(210) 472022 (220) 2017 05 23
(731) GNATEK PIOTR, Wrocław
(540) CUKRARNIA CZESKI FILm PUB

(531) 16.03.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kawiarnie, 
kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem! catering), pizzerie, piwiar-
nie (puby), restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi ba-
rowe, usługi restauracyjne, usługi w zakresie przygotowania 
dań na zamówienie i dostarczanie do domu.

(210) 472023 (220) 2017 05 23
(731) POLSKA FUNDACJA WYMIANY KULTUROWEJ 

CHOPIN, Mogilany

(540) Polski Test Pianistyczny

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13, 24.17.11, 24.17.10
(510), (511) 41 organizacja konkursów muzycznych, orga-
nizowanie festiwali artystycznych, widowiska i konkursy 
muzyczne, organizowanie koncertów, opiniowanie i oce-
na poziomu artystycznego oraz umiejętności odtwórców 
utworów muzycznych w ramach konkursów muzycznych, 
organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych.

(210) 472024 (220) 2017 05 23
(731) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) ISOTAK
(510), (511) 1 preparaty regulujące wzrost roślin, biostymula-
tory, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnic-
twa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze, nawozy 
płynne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa 
i sadownictwa, środki chemiczne ochrony roślin.

(210) 472032 (220) 2017 05 23
(731) POLSKA FUNDACJA WYMIANY KULTUROWEJ 

CHOPIN, Mogilany
(540) KONKURS PIANISTYCZNY POLSKO CHIŃSKI

(531) 22.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 organizacja konkursów muzycznych, orga-
nizowanie festiwali artystycznych, widowiska i konkursy 
muzyczne, organizowanie koncertów, opiniowanie i oce-
na poziomu artystycznego oraz umiejętności odtwórców 
utworów muzycznych w ramach konkursów muzycznych, 
organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych.

(210) 472052 (220) 2017 05 24
(731) GAŁA MARIUSZ PPHU AMG, Pabianice
(540) VOGUE

(531) 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 25 bielizna, buty, ubrania, krawaty, nakrycia 
głowy, wyroby pończosznicze, 26 wykończenia ozdobne 
do odzieży, pasmanteria.

(210) 472059 (220) 2017 05 24
(731) MODIFY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) MODIFY

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i inne środki do ce-
lów leczniczych lub weterynaryjnych, 32  napoje bezalko-
holowe jak również piwo, 43 usługi świadczone przez osoby 
lub instytucje zajmujące się przygotowywaniem żywności 
lub napojów do konsumpcji oraz usługi związane z zapew-
nieniem pokoi miejsca do spania i wyżywienia w hotelach, 
pensjonatach lub innych instytucjach zapewniających cza-
sowe zakwaterowanie.

(210) 472060 (220) 2017 05 24
(731) ATM GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA, Bielany Wrocławskie; 

DELTA FILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) PITBULL
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, kosmetyki, pły-
ny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 
dezodoranty dla ludzi i zwierząt, olejek terpentynowy [pre-
parat odtłuszczający], olejki do celów kosmetycznych, olej-
ki do perfum i zapachów, olejki lecznicze, olejki toaletowe, 
5 substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplemen-
ty diety dla ludzi i zwierząt, lecznicze płyny po goleniu, 
środki do mycia zwierząt, 9 gry komputerowe, gry video, 
gry na konsole, baterie, okulary przeciwsłoneczne, okulary 
ochronne do uprawiania sportu, muzyka, filmy i inne rodzaje 
elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwa-
lone na nośnikach, oprogramowanie gier, filmy animowane, 
16 materiały biurowe, materiały drukowane, książki, w tym 
komiksy, 21 kubki, w tym kubki porcelanowe, szklane, pla-
stikowe, ceramiczne, gliniane, kubki papierowe, 25 odzież, 
w tym koszulki z krótkim lub długim rękawem, koszulki polo, 
bluzy sportowe, bluzy dresowe, koszule, obuwie, nakry-
cia głowy, 26 smycze (paski) do noszenia, 28 gry i zabawki, 
w tym gry planszowe, gry towarzyskie, gry elektroniczne, gry 
karciane, gry mechaniczne, gry quizowe, gry fabularne, ar-
tykuły gimnastyczne i sportowe nie ujęte w innych klasach, 
figurki do zabawy, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz 
inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owoco-
we, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 na-
poje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 35 reklama, 41 pro-
dukcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna, 
produkowanie filmów, produkowanie seriali telewizyjnych, 
produkowanie filmów animowanych, dystrybucja filmów, 
dystrybucja seriali telewizyjnych, dystrybucja filmów animo-
wanych, studia filmowe, widowiska teatralne animowane, jak 
i z udziałem aktorów, imprezy kulturalne, organizowanie im-
prez, gry losowe, udostępnianie książek on-line do pobrania, 
udostępnianie książek online nie do pobrania, udostępnia-
nie komiksów do pobrania, udostępnianie komiksów online 
nie do pobrania.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 472073 (220) 2017 05 24
(731) NAPIFERYN BIOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) NAPIFERYN
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne 
oraz surowce naturalne, mieszaniny chemiczne i organicz-
ne do użytku w produkcji żywności i napojów, białko, białka 
spożywcze jako surowce, białka spożywcze do konsumpcji 
przez człowieka [materiał surowy], albumina [zwierzęca lub 

roślinna, surowy materiał], proteiny dla przemysłu spożyw-
czego, enzymy do żywności lub napojów, chemiczne do-
datki do żywności, składniki i materiały chemiczne do celów 
naukowych.

(210) 472076 (220) 2017 05 24
(731) DWS WIND TURBINE SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rypin
(540) DRY WALKER

(531) 27.05.01, 29.01.03, 26.04.02, 26.13.25
(510), (511) 25 kalosze, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna ka-
loszy, w tym również za pomocą sklepów internetowych.

(210) 472080 (220) 2017 05 24
(731) ROGOŃ PATRYCJA, Katowice
(540) PITAJA

(531) 05.07.23, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 14 agaty, amulety [biżuteria], bębenki do sprę-
żynki naciągowej [zegarmistrzostwo], biżuteria, biżuteria 
komórkowa, biżuteria ze szkła sztrasowego [imitacje drogich 
kamieni], bransoletki [biżuteria], bransoletki do zegarków, 
breloczki [biżuteria], breloczki do kluczy ozdobne, broszki 
[biżuteria], budziki, chronografy [zegarki], przyrządy chro-
nometryczne, chronometry [zegary o dużej dokładności], 
chronoskopy, diamenty, drut z metali szlachetnych [biżute-
ria], dzieła sztuki z metali szlachetnych, emblematy z metali 
szlachetnych, etui na zegarki [prezentacja], figurki [statuetki] 
z metali szlachetnych futerały do stosowania w zegar mi-
strzostwie, gagat, nieprzetworzony lub półprzetworzony, 
ozdoby z gagatu, iryd, kamienie półszlachetne, kamienie 
szlachetne, kasetki na biżuterię [szkatułki], kolczyki, koperty 
do zegarków, koraliki do robienia biżuterii, kotwiczki [zegar-
mistrzostwo], łańcuszki [biżuteria], łańcuszki do zegarków, 
spinki do mankietów, mechanizmy do zegarków, mechani-
zmy do zegarów i zegarków, medale, medaliony [biżuteria], 
metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, 
żetony miedziane, monety, naszyjniki [biżuteria], nici ze sre-
bra, srebrny drut, nici ze złota [biżuteria], nici z metali szla-
chetnych [biżuteria], obrączki [biżuteria], obudowy [skrzyn-
ki] do zegarów, ozdoby do obuwia z metali szlachetnych, 
oliwin [kamień szlachetny], osm, szpilki ozdobne, ozdoby 
[biżuteria], ozdoby do kapeluszy z metali szlachetnych, 
ozdoby do obuwia z metali szlachetnych, ozdoby z bursz-
tynu, ozdoby z kości słoniowej, pallad, paski do zegarków, 
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perły [biżuteria], perły z ambroidu, platyna [metal], popiersia 
z metali szlachetnych, posągi z metali szlachetnych, posążki 
z metali szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych, rod, ru-
ten, spinel [kamienie szlachetne], spinki do krawatów, spinki 
do mankietów, sprężyny do zegarków, srebro, nieprzetwo-
rzone lub kute, stopery, stopy metali szlachetnych, szkiełka 
do zegarków, szpilki [biżuteria], szpilki do krawatów, szpilki 
ozdobne, sztabki metali szlachetnych, tarcze zegarów i ze-
garków, wahadła [zegarmistrzostwo], wskazówki zegarów 
i zegarków, zegarki, zegarki na rękę, zegary, zegary atomo-
we, zegary i zegarki elektryczne, zegary słoneczne, zegary 
sterujące [zegary wzorcowe], złoto, nieprzetworzone lub 
kute, żetony miedziane, wyroby jubilerskie: biżuteria z me-
tali szlachetnych, kolie, klipsy, pierścionki, wisiorki, zawieszki, 
agrafki, ćwieki do bransolet, dzbanki z metali szlachetnych, 
puchary z metali szlachetnych, patery z metali szlachetnych, 
figurki z metali szlachetnych, korpusowe wyroby jubilerskie: 
dzbanki, tace, puchary, kielichy, misy, patery, sztućce, rozcina-
cze do listów, zakładki do książek, plakietki, wyroby z metali 
szlachetnych lub pokrywane nimi.

(210) 472092 (220) 2017 05 24
(731) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), | Zweigniederlassung 

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

(210) 472094 (220) 2017 05 25
(731) DOBRY HOTEL MIĘCZKOWSKI 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sopot
(540) HOTEL AQUA SOPOT
(510), (511) 41 organizowanie balów, organizowanie i pro-
wadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizo-
wanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowa-
dzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie kongresów, 
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], planowanie przyjęć [rozrywka], udo-
stępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, usługi orkiestry, 
usługi rozrywkowe, usługi związane z dyskotekami, 43 usługi 
hotelowe, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokoi, wy-
najmowanie sal na zebrania, rezerwacje miejsc w hotelach, 
bary szybkiej obsługi, restauracje samoobsługowe, wynaj-
mowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.

(210) 472100 (220) 2017 05 25
(731) GŁUC JAN BLACHDOM PLUS, Rybarzowice
(540) BESKID PLUS
(510), (511) 6 aluminiowe materiały uszczelniające do krycia 
dachów, artykuły metalowe do użytku w budownictwie, bel-
ki metalowe do celów budowlanych, belki stropowe metalo-
we, blacha do pokrycia dachu z metalu, blacharskie materiały 
budowlane, materiały blacharskie dla budownictwa, budow-
lane materiały metalowe, cegły budowlane metalowe, dacho-
we rynny metalowe, dachówka metalowa, dachówki esówki 
metalowe, dachówki metalowe, pokrycia dachowe metalo-
we, dachy z metalu na konstrukcje, deski dachowe z metalu, 

drobne wyroby żelazne do budynków, drobnica metalowa 
do budynków, dźwigary metalowe do użytku w budownic-
twie, elementy z wyciskanego aluminium, fasady metalowe, 
fasety metalowe, gotowe elementy budowlane [metalowe], 
gzymsy metalowe, izolacyjne panele metalowe do celów 
budowlanych, kątowniki stalowe do dachów, kołnierze me-
talowe, kominy stalowe, konstrukcje stalowe, kosze dachowe 
[budownictwo] metalowe, kratownice metalowe, kraty me-
talowe, kraty metalowe do sufitów podwieszanych, kształ-
towniki z metalu, listwy profilowe metalowe dla budow-
nictwa, materiał do pokrywania dachów z metalu, materiał 
na podłogi z metalu, materiały blacharskie dla budownictwa, 
materiały budowlane metalowe, materiały do obróbki dachu 
metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, membrany 
dachowe z metalu, metale do powlekania, metalowa więźba 
dachowa, metalowe, dachowe otwory wentylacyjne, meta-
lowe dachówki holenderskie, metalowe deski poszycia ścia-
ny, metalowe deski szczytowe, metalowe elementy budow-
lane, metalowe elementy dachowe, metalowe elementy 
do fasad budynków, metalowe elementy łączące do rynien, 
metalowe elementy podłogowe, metalowe elementy sufito-
we, metalowe gonty, metalowe grzbiety dachu, metalowe 
kanały odprowadzające, metalowe kanały wentylacyjne, 
metalowe kasetony sufitowe, metalowe komponenty bu-
dowlane, metalowe konstrukcje budowlane, metalowe ko-
sze dachowe do użytku w budownictwie, metalowe listwy 
przypodłogowe, metalowe materiały budowlane w posta-
ci płyt, metalowe materiały budowlane w postaci arkuszy, 
metalowe materiały budowlane w postaci paneli, metalowe 
materiały budowlane, metalowe materiały dachowe, meta-
lowe naroża dachu, metalowe okładziny kominowe, metalo-
we otwory dachowe, metalowe panele dachowe, metalowe 
płyty dachowe, metalowe płyty okładzinowe, metalowe 
płyty pokrywowe, metalowe pokrycia dachów, metalowe 
pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami słonecznymi, 
metalowe pokrycia dachowe, z wbudowanymi ogniwami 
fotoelektrycznymi, metalowe pokrycia dachowe zawierające 
ogniwa słoneczne, metalowe pręty wzmacniające, metalo-
we prefabrykaty konstrukcyjne, metalowe profile, metalowe 
rynny, metalowe rury spustowe, metalowe, strukturalne ele-
menty budowlane, metalowe szkielety dachowe, metalowe 
szkielety konstrukcji, metalowe więźby dachowe, nadproża 
metalowe, obrzeża metalowe, oblicówki metalowe, odlewy 
metalowe, okładziny metalowe do użytku w budownictwie, 
panele sufitowe (metalowe), płytki dachowe metalowe, pa-
nele z metalu, płytki metalowe, płytki metalowe do użytku 
w budownictwie, pokrycia dachowe metalowe, produkty 
metalowe do użytku w budownictwie, produkty budowlane 
z metalu, profile metalowe do użytku w budownictwie, ryn-
ny aluminiowe, rynny ściekowe metalowe, termoizolowane 
profile metalowe, wsporniki metalowe dla budownictwa, 
wsporniki sufitowe z metalu.

(210) 472101 (220) 2017 05 25
(731) GŁUC JAN BLACHDOM PLUS, Rybarzowice
(540) GÓRAL PLUS
(510), (511) 6 aluminiowe materiały uszczelniające do krycia 
dachów, artykuły metalowe do użytku w budownictwie, bel-
ki metalowe do celów budowlanych, belki stropowe metalo-
we, blacha do pokrycia dachu z metalu, blacharskie materiały 
budowlane, materiały blacharskie dla budownictwa, budow-
lane materiały metalowe, cegły budowlane metalowe, dacho-
we rynny metalowe, dachówka metalowa, dachówki esówki 
metalowe, dachówki metalowe, pokrycia dachowe metalo-
we, dachy z metalu na konstrukcje, deski dachowe z metalu, 
drobne wyroby żelazne do budynków, drobnica metalowa 
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do budynków, dźwigary metalowe do użytku w budownic-
twie, elementy z wyciskanego aluminium, fasady metalowe, 
fasety metalowe, gotowe elementy budowlane [metalowe], 
gzymsy metalowe, izolacyjne panele metalowe do celów 
budowlanych, kątowniki stalowe do dachów, kołnierze me-
talowe, kominy stalowe, konstrukcje stalowe, kosze dachowe 
[budownictwo] metalowe, kratownice metalowe, kraty me-
talowe, kraty metalowe do sufitów podwieszanych, kształ-
towniki z metalu, listwy profilowe metalowe dla budow-
nictwa, materiał do pokrywania dachów z metalu, materiał 
na podłogi z metalu, materiały blacharskie dla budownictwa, 
materiały budowlane metalowe, materiały do obróbki dachu 
metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, membrany 
dachowe z metalu, metale do powlekania, metalowa więźba 
dachowa, metalowe, dachowe otwory wentylacyjne, meta-
lowe dachówki holenderskie, metalowe deski poszycia ścia-
ny, metalowe deski szczytowe, metalowe elementy budow-
lane, metalowe elementy dachowe, metalowe elementy 
do fasad budynków, metalowe elementy łączące do rynien, 
metalowe elementy podłogowe, metalowe elementy sufito-
we, metalowe gonty, metalowe grzbiety dachu, metalowe 
kanały odprowadzające, metalowe kanały wentylacyjne, 
metalowe kasetony sufitowe, metalowe komponenty bu-
dowlane, metalowe konstrukcje budowlane, metalowe ko-
sze dachowe do użytku w budownictwie, metalowe listwy 
przypodłogowe, metalowe materiały budowlane w posta-
ci płyt, metalowe materiały budowlane w postaci arkuszy, 
metalowe materiały budowlane w postaci paneli, metalowe 
materiały budowlane, metalowe materiały dachowe, meta-
lowe naroża dachu, metalowe okładziny kominowe, metalo-
we otwory dachowe, metalowe panele dachowe, metalowe 
płyty dachowe, metalowe płyty okładzinowe, metalowe 
płyty pokrywowe, metalowe pokrycia dachów, metalowe 
pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami słonecznymi, 
metalowe pokrycia dachowe, z wbudowanymi ogniwami 
fotoelektrycznymi, metalowe pokrycia dachowe zawierające 
ogniwa słoneczne, metalowe pręty wzmacniające, metalo-
we prefabrykaty konstrukcyjne, metalowe profile, metalowe 
rynny, metalowe rury spustowe, metalowe, strukturalne ele-
menty budowlane, metalowe szkielety dachowe, metalowe 
szkielety konstrukcji, metalowe więźby dachowe, nadproża 
metalowe, obrzeża metalowe, oblicówki metalowe, odlewy 
metalowe, okładziny metalowe do użytku w budownictwie, 
panele sufitowe (metalowe), płytki dachowe metalowe, pa-
nele z metalu, płytki metalowe, płytki metalowe do użytku 
w budownictwie, pokrycia dachowe metalowe, produkty 
metalowe do użytku w budownictwie, produkty budowlane 
z metalu, profile metalowe do użytku w budownictwie, ryn-
ny aluminiowe, rynny ściekowe metalowe, termoizolowane 
profile metalowe, wsporniki metalowe dla budownictwa, 
wsporniki sufitowe z metalu.

(210) 472102 (220) 2017 05 25
(731) GŁUC JAN BLACHDOM PLUS, Rybarzowice
(540) LIMA PLUS
(510), (511) 6 aluminiowe materiały uszczelniające do krycia 
dachów, artykuły metalowe do użytku w budownictwie, bel-
ki metalowe do celów budowlanych, belki stropowe metalo-
we, blacha do pokrycia dachu z metalu, blacharskie materiały 
budowlane, materiały blacharskie dla budownictwa, budow-
lane materiały metalowe, cegły budowlane metalowe, dacho-
we rynny metalowe, dachówka metalowa, dachówki esówki 
metalowe, dachówki metalowe, pokrycia dachowe metalo-
we, dachy z metalu na konstrukcje, deski dachowe z metalu, 
drobne wyroby żelazne do budynków, drobnica metalowa 
do budynków, dźwigary metalowe do użytku w budownic-

twie, elementy z wyciskanego aluminium, fasady metalowe, 
fasety metalowe, gotowe elementy budowlane [metalowe], 
gzymsy metalowe, izolacyjne panele metalowe do celów 
budowlanych, kątowniki stalowe do dachów, kołnierze me-
talowe, kominy stalowe, konstrukcje stalowe, kosze dachowe 
[budownictwo] metalowe, kratownice metalowe, kraty me-
talowe, kraty metalowe do sufitów podwieszanych, kształ-
towniki z metalu, listwy profilowe metalowe dla budow-
nictwa, materiał do pokrywania dachów z metalu, materiał 
na podłogi z metalu, materiały blacharskie dla budownictwa, 
materiały budowlane metalowe, materiały do obróbki dachu 
metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, membrany 
dachowe z metalu, metale do powlekania, metalowa więźba 
dachowa, metalowe, dachowe otwory wentylacyjne, meta-
lowe dachówki holenderskie, metalowe deski poszycia ścia-
ny, metalowe deski szczytowe, metalowe elementy budow-
lane, metalowe elementy dachowe, metalowe elementy 
do fasad budynków, metalowe elementy łączące do rynien, 
metalowe elementy podłogowe, metalowe elementy sufito-
we, metalowe gonty, metalowe grzbiety dachu, metalowe 
kanały odprowadzające, metalowe kanały wentylacyjne, 
metalowe kasetony sufitowe, metalowe komponenty bu-
dowlane, metalowe konstrukcje budowlane, metalowe ko-
sze dachowe do użytku w budownictwie, metalowe listwy 
przypodłogowe, metalowe materiały budowlane w posta-
ci płyt, metalowe materiały budowlane w postaci arkuszy, 
metalowe materiały budowlane w postaci paneli, metalowe 
materiały budowlane, metalowe materiały dachowe, meta-
lowe naroża dachu, metalowe okładziny kominowe, metalo-
we otwory dachowe, metalowe panele dachowe, metalowe 
płyty dachowe, metalowe płyty okładzinowe, metalowe 
płyty pokrywowe, metalowe pokrycia dachów, metalowe 
pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami słonecznymi, 
metalowe pokrycia dachowe, z wbudowanymi ogniwami 
fotoelektrycznymi, metalowe pokrycia dachowe zawierające 
ogniwa słoneczne, metalowe pręty wzmacniające, metalo-
we prefabrykaty konstrukcyjne, metalowe profile, metalowe 
rynny, metalowe rury spustowe, metalowe, strukturalne ele-
menty budowlane, metalowe szkielety dachowe, metalowe 
szkielety konstrukcji, metalowe więźby dachowe, nadproża 
metalowe, obrzeża metalowe, oblicówki metalowe, odlewy 
metalowe, okładziny metalowe do użytku w budownictwie, 
panele sufitowe (metalowe), płytki dachowe metalowe, pa-
nele z metalu, płytki metalowe, płytki metalowe do użytku 
w budownictwie, pokrycia dachowe metalowe, produkty 
metalowe do użytku w budownictwie, produkty budowlane 
z metalu, profile metalowe do użytku w budownictwie, ryn-
ny aluminiowe, rynny ściekowe metalowe, termoizolowane 
profile metalowe, wsporniki metalowe dla budownictwa, 
wsporniki sufitowe z metalu.

(210) 472103 (220) 2017 05 25
(731) GŁUC JAN BLACHDOM PLUS, Rybarzowice
(540) SIERRA PLUS
(510), (511) 6 aluminiowe materiały uszczelniające do kry-
cia dachów, artykuły metalowe do użytku w budow-
nictwie, belki metalowe do celów budowlanych, belki 
stropowe metalowe, blacha do pokrycia dachu z metalu, 
blacharskie materiały budowlane, materiały blacharskie dla 
budownictwa, budowlane materiały metalowe, cegły bu-
dowlane metalowe, dachowe rynny metalowe, dachówka 
metalowa, dachówki esówki metalowe, dachówki metalo-
we, pokrycia dachowe metalowe, dachy z metalu na kon-
strukcje, deski dachowe z metalu, drobne wyroby żelazne 
do budynków, drobnica metalowa do budynków, dźwigary 
metalowe do użytku w budownictwie, elementy z wyci-
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skanego aluminium, fasady metalowe, fasety metalowe, 
gotowe elementy budowlane [metalowe], gzymsy meta-
lowe, izolacyjne panele metalowe do celów budowlanych, 
kątowniki stalowe do dachów, kołnierze metalowe, kominy 
stalowe, konstrukcje stalowe, kosze dachowe [budownic-
two] metalowe, kratownice metalowe, kraty metalowe, 
kraty metalowe do sufitów podwieszanych, kształtowniki 
z metalu, listwy profilowe metalowe dla budownictwa, 
materiał do pokrywania dachów z metalu, materiał na pod-
łogi z metalu, materiały blacharskie dla budownictwa, ma-
teriały budowlane metalowe, materiały do obróbki dachu 
metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, membrany 
dachowe z metalu, metale do powlekania, metalowa więź-
ba dachowa, metalowe, dachowe otwory wentylacyjne, 
metalowe dachówki holenderskie, metalowe deski poszy-
cia ściany, metalowe deski szczytowe, metalowe elemen-
ty budowlane, metalowe elementy dachowe, metalowe 
elementy do fasad budynków, metalowe elementy łączą-
ce do rynien, metalowe elementy podłogowe, metalowe 
elementy sufitowe, metalowe gonty, metalowe grzbiety 
dachu, metalowe kanały odprowadzające, metalowe ka-
nały wentylacyjne, metalowe kasetony sufitowe, metalowe 
komponenty budowlane, metalowe konstrukcje budowla-
ne, metalowe kosze dachowe do użytku w budownictwie, 
metalowe listwy przypodłogowe, metalowe materiały bu-
dowlane w postaci płyt, metalowe materiały budowlane 
w postaci arkuszy, metalowe materiały budowlane w po-
staci paneli, metalowe materiały budowlane, metalowe 
materiały dachowe, metalowe naroża dachu, metalowe 
okładziny kominowe, metalowe otwory dachowe, metalo-
we panele dachowe, metalowe płyty dachowe, metalowe 
płyty okładzinowe, metalowe płyty pokrywowe, metalowe 
pokrycia dachów, metalowe pokrycia dachowe z wbu-
dowanymi ogniwami słonecznymi, metalowe pokrycia 
dachowe, z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, 
metalowe pokrycia dachowe zawierające ogniwa słonecz-
ne, metalowe pręty wzmacniające, metalowe prefabrykaty 
konstrukcyjne, metalowe profile, metalowe rynny, metalo-
we rury spustowe, metalowe, strukturalne elementy bu-
dowlane, metalowe szkielety dachowe, metalowe szkielety 
konstrukcji, metalowe więźby dachowe, nadproża metalo-
we, obrzeża metalowe, oblicówki metalowe, odlewy me-
talowe, okładziny metalowe do użytku w budownictwie, 
panele sufitowe (metalowe), płytki dachowe metalowe, pa-
nele z metalu, płytki metalowe, płytki metalowe do użytku 
w budownictwie, pokrycia dachowe metalowe, produkty 
metalowe do użytku w budownictwie, produkty budowla-
ne z metalu, profile metalowe do użytku w budownictwie, 
rynny aluminiowe, rynny ściekowe metalowe, termoizolo-
wane profile metalowe, wsporniki metalowe dla budow-
nictwa, wsporniki sufitowe z metalu.

(210) 472115 (220) 2017 05 25
(731) NAWROCKA DOMINIKA, Walendów
(540) KOBIETA I PIENIĄDZE
(510), (511) 16 drukowane publikacje, 41 publikacje elek-
troniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elek-
troniczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek, 
tekstów, produkcja filmów, programów radiowych i telewi-
zyjnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, 
konkursów [edukacja lub rozrywka], informacje o edukacji, 
edukacja [nauczanie].

(210) 472123 (220) 2017 05 25
(731) KOSIŃSKA ELŻBIETA MARGOT GAJA, Warszawa
(540) GAJA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.09.21
(510), (511) 1 słodziki sztuczne, 5 słodziki jako suplementy 
diety, suplementy diety o działaniu leczniczym, 30 słodycze, 
cukierki, lizaki, cukierki [do ssania], gumy do żucia, słodziki 
naturalne.

(210) 472139 (220) 2017 05 25
(731) RONDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec
(540) CILOOK
(510), (511) 22 wyroby z tkanin i włókien, liny, linki i sznury, 
sieci, namioty, plandeki, markizy, brezenty i osłony brezen-
towe, żagle oraz płótno i materiały do ich produkcji, torby, 
torebki i worki do pakowania, przechowywania i transportu, 
nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze, materia-
ły do wyściełania i wypychania, w tym materiały na obicia 
i do wypełniania oraz materiały tapicerskie do wypychania, 
24 pokrowce i narzuty na meble, materiały tkane do mebli, 
poszycia i pokrycia na meble z tkanin, materiały i tkaniny 
do tapicerki, pokrowce i poszewki na poduszki, materiały 
tkane do poduszek, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 472142 (220) 2017 05 25
(731) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA 

KOŚCIUSZKI, Kraków
(540) REWITALIZACJA

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.08, 26.03.01, 26.03.23, 26.04.08, 
26.04.09, 26.04.22

(510), (511) 41 studia podyplomowe, kursy szkoleniowe, 
kursy instruktażowe, podyplomowe kursy szkoleniowe, kursy 
szkoleniowe z zakresu planowania przestrzennego.
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(210) 472143 (220) 2017 05 25
(731) MAMCARZ WIKTOR XANDER DIESEL, Mielec
(540) regeneo
(510), (511) 7 wtryskiwacze paliwa, wtryskiwacze do silników, 
pompy wtryskowe paliwa, przyrządy do wtrysku paliwa, części 
wtryskiwaczy paliwa do silników pojazdów lądowych i wod-
nych, pompy wysokociśnieniowe, pompowtryski, rozpylacze 
[maszyny] inne niż do celów medycznych, turbosprężarki do sil-
ników, silnikowe pompy paliwowe, pompy palowowe, 9 urzą-
dzenia diagnostyczne do silników, próbniki do wtryskiwaczy 
Diesla, 12 części i akcesoria do pojazdów lądowych, elementy 
i części zamienne do samochodów, sprężarki i turbosprężarki 
samochodowe i ich części, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub 
hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży 
korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji nastę-
pujących towarów: wtryskiwacze paliwa, wtryskiwacze do silni-
ków, pompy wtryskowe paliwa, przyrządy do wtrysku paliwa, 
części wtryskiwaczy paliwa do silników pojazdów lądowych 
i wodnych, pompy wysokociśnieniowe, pompowtryski, rozpy-
lacze [maszyny] inne niż do celów medycznych, turbosprężar-
ki do silników, silnikowe pompy paliwowe, pompy paliwowe, 
urządzenia diagnostyczne do silników, próbniki do wtryskiwa-
czy Diesla, części i akcesoria do pojazdów lądowych, elementy 
i części zamienne do samochodów, sprężarki i turbosprężarki 
samochodowe i ich części, 37 naprawa i regeneracja turbosprę-
żarek, wtryskiwaczy paliwa, wtryskiwaczy do silników, pomp 
wtryskowych, przyrządów do wtrysku paliwa, pomp wysoko-
ciśnieniowych, pompowtrysków, pomp, części wtryskiwaczy 
paliwa do silników pojazdów lądowych i wodnych, rozpylaczy 
[maszyny] innych niż do celów medycznych, turbosprężarek 
do silników, silnikowych pomp paliwowych, pomp paliwowych, 
urządzeń diagnostycznych do silników, próbników do wtryski-
waczy Diesla, układów wtryskowych, silników, sprężarek i turbo-
sprężarek samochodowych i ich części, montaż [instalowanie] 
części do pojazdów, naprawa i konserwacja pojazdów mecha-
nicznych, ich części oraz silników pojazdów mechanicznych 
i części do nich, naprawy i obsługa samochodów, regeneracja 
silników pojazdów.

(210) 472146 (220) 2017 05 25
(731) AXIMATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) aximate

(531) 27.05.01
(510), (511) 28 artykuły sportowe.

(210) 472152 (220) 2017 05 25
(731) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA 

KOŚCIUSZKI, Kraków
(540) REWITALIZACJA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.03, 26.03.23
(510), (511) 41 studia podyplomowe, kursy szkoleniowe, 
kursy instruktażowe, podyplomowe kursy szkoleniowe, kursy 
szkoleniowe z zakresu planowania przestrzennego.

(210) 472154 (220) 2017 05 26
(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie
(540) MARYSIA NIEZASTĄPIONA W KUCHNI
(510), (511) 21 brytfanny, cedzaki do użytku domowego, 
chochle do podawania, cukiernice, czajniczki do herbaty, 
czajniki nieelektryczne, deski do krojenia chleba, deski 
do krojenia do kuchni, doniczki okienne, dozowniki do ręcz-
ników papierowych, dozowniki do mydła, druciaki metalowe, 
dzbanki, dzbanki do kawy nieelektryczne, dzbanki do parze-
nia kawy nieelektryczne, dziadki do orzechów, dziobki do na-
lewania, elektryczne i nieelektryczne korkociągi, filiżanki, fil-
try do kawy nieelektryczne, fiolki szklane jako pojemniki, 
foremki do wycinania ciasteczek, formy do ciast i ciastek, for-
my i foremki jako przybory kuchenne, frytkownice nieelek-
tryczne, garnki, garnki kuchenne, gąbki czyszczące, gąbki 
do użytku domowego, gofrownice do ciast nieelektryczne, 
ircha do czyszczenia, karafki na alkoholu, kieliszki do jajek, 
klamerki do wieszania ubrań na sznurze, klosze do przykry-
wania masła, klosze do przykrywania sera, kostki do lodu 
wielokrotnego użytku, kosze do użytku domowego, kosze 
na chleb do użytku domowego, kosze na śmieci, koziołki 
pod noże na stół, kruszarki do użytku domowego nieelek-
tryczne, kubki, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, 
kubły, lejki, foremki do lodu, łapki do garnków, łopatki 
do ciast, łopatki do użytku domowego, łopatki do użytku ku-
chennego, łyżki do lodów, łyżki do mieszania jako przybory 
kuchenne, łyżki do polewania pieczeni jako utensylia ku-
chenne, maselniczki, materiały do polerowania jako ścierecz-
ki, maty do pieczenia, maty na stół, nie z papieru ani materia-
łów tekstylnych, metalowe naczynia do przyrządzania lodów 
i mrożonych napojów, miednice jako naczynia, mieszadełka 
do koktajli, miksery nieelektryczne do celów domowych jako 
blendery, miotełki do kurzu, miotełki do usuwania kurzu 
z mebli, miotły, miseczki, miski ze szkła, młynki do pieprzu 
ręczne, młynki do użytku domowego ręczne, mopy, moź-
dzierze do użytku kuchennego, naczynia ceramiczne, naczy-
nia do mieszania koktajli jako shakery, naczynia na napoje, 
naczynia szklane do napojów, narzędzia do czyszczenia ręcz-
ne, nieelektryczne młynki kuchenne, oddzielacze do jajek 
nieelektryczne do użytku domowego, osłony na doniczki 
nie z papieru, otwieracze do butelek elektryczne i nieelek-
tryczne, pakuły czyszczące, pałeczki jako sprzęt kuchenny, 
parowary nieelektryczne, patelnie, patery, pędzle kuchenne, 
pieprzniczki, pipety kuchenne, płytki zapobiegające kipieniu 
mleka, podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów tek-
stylnych, podkładki pod garnki, podkładki pod szklanki, 
nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, pojemniki 
do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki kuchen-
ne, pojemniki na chleb, pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, 
pojemniki na wykałaczki, pojemniki termoizolacyjne, po-
krywki do garnków, półmiski jako tace, półmiski do jarzyn, 
prasy do czosnku jako sprzęt kuchenny, prasy do tortilli, nie-
elektryczne jako przybory kuchenne, przenośne pojemniki 
chłodzące, nieelektryczne, przybory do użytku domowego, 
przybory kuchenne, przybory kuchenne nieelektryczne, 
przykrycia na czajniczek, przykrywki do dań, przyrząd do kro-
jenia ciast, pucharki na owoce, pudełka na herbatę, pudełka 
na słodycze, pudełka obiadowe, pudełka szklane, ręczne 
młynki do kawy, rękawice do grilla, rękawice do piekarnika, 
rękawice do użytku domowego, rękawice kuchenne, rondle, 
rondle ceramiczne, ruszty kuchenne, salaterki, serwetniki, 
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serwisy jako zastawy stołowe, serwisy do herbaty, serwisy 
do kawy jako zastawa stołowa, sitka do herbaty, sitka do za-
parzania herbaty, słoiki na ciastka, słomki do picia, solniczki, 
spodeczki, syfony na wodę gazowaną, szczotki, szczotki 
do czyszczenia pojemników, szczotki do mycia naczyń, 
szczotki do szorowania, szczypce do cukru, szczypce do lodu, 
szczypce do sałaty, szklane naczynia do picia, szmatki 
do czyszczenia, szpilki kuchenne metalowe, szufelki lub przy-
rządy do zbierania okruszków, szybkowary nieelektryczne, 
szybkowary nieelektryczne do gotowania, ściereczki do ku-
rzu, ściereczki do polerowania, ścierki do mycia podłóg, tace 
do użytku domowego, tace obrotowe, tace papierowe 
do użytku domowego, talerze, talerze jednorazowego użyt-
ku, talerze papierowe, tarki do celów kuchennych, termoizo-
lacyjne pojemniki na żywność, termosy, termosy do napo-
jów, tłuczki do użytku kuchennego, torby izotermiczne, 
torebki do wyciskania kremu przy dekoracji, ubijaczki nie-
elektryczne do użytku domowego, uchwyty na gąbki, urzą-
dzenia do wytwarzania makaronów, ręczne, urządzenia roz-
pylające do aerozoli, nie do celów medycznych, wałki 
do ciasta domowe, wazony, wazy do zup, wiaderka do ko-
stek lodu, wiadra płócienne, wieszaki na ręczniki - pręty i koła, 
wkłady chłodzące do schładzania żywności i napojów, wyci-
skacze do owoców nieelektryczne, do użytku domowego, 
wykałaczki, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowe-
go, wyroby garncarskie, wyroby szczotkarskie, zamknięcia 
pokrywek do garnków, zastawa stołowa, zastawa stołowa, 
inna niż noże, widelce i łyżki, zestawy do przypraw, zmywaki 
ścierne do celów kuchennych, zraszacze, 25 fartuchy jako 
odzież, rękawiczki, 29 białko do celów kulinarnych, bita śmie-
tana, preparaty do produkcji bulionu, dżem imbirowy, dże-
my, ekstrakty alg do celów spożywczych, krem na bazie ma-
sła, margaryna, marmolada, masło, masło arachidowe, masło 
kakaowe, olej i tłuszcz kokosowy do celów spożywczych, olej 
kostny jadalny, olej kukurydziany spożywczy, olej rzepakowy 
jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej so-
jowy spożywczy, olej z oliwek jadalny, olej z orzecha palmo-
wego do żywności, olej z siemienia lnianego do celów kuli-
narnych, oleje spożywcze, oliwa z oliwek z pierwszego 
tłoczenia, płatki ziemniaczane, smalec, spożywczy olej kuku-
rydziany, spożywczy olej kokosowy, spożywczy olej sezamo-
wy, 30 Preparaty aromatyczne do żywności, aromaty do ciast 
inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, aromaty spożyw-
cze inne niż olejki eteryczne, bita śmietana, budyń ryżowy, 
bułka tarta, ciasto jako masa do pieczenia, ciasto na słodkie 
wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, cukier, cukier 
palmowy, cynamon jako przyprawa, czosnek mielony jako 
przyprawa, dekoracje cukiernicze do ciast, drożdże, enzymy 
do ciast, esencje do artykułów żywnościowych inne niż 
esencje eteryczne i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, 
glazury do szynki, glukoza do celów kulinarnych, goździki 
jako przyprawa, gofry, herbata, herbata mrożona, imbir jako 
przyprawa, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, kanapki, 
kanapki z parówką jako hot dogi, kasza kukurydziana, kasza 
manna, kasze spożywcze, kukurydza mielona, kukurydza pa-
lona, kukurydza prażona jako popcorn, kurkuma, kuskus, 
kwiaty i liście jako substytuty herbaty, lukier do ciast, lukier 
lustrzany jako polewa lustrzana, lukrecja dla cukiernictwa, 
majonez, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki jako wy-
roby cukiernicze, makarony, marcepan, marynaty, mąka, 
mąka gorczycowa, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, 
mąka orzechowa, mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziem-
niaczana, mięsne sosy, mięta do wyrobów cukierniczych, 
miód, muesli, musztarda, naleśniki, napary inne niż do celów 
leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kaka-
owe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie 
kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nie-

lecznicze napoje na bazie herbaty, ocel, ocet piwny, owies 
łuskany, owocowe galaretki jako słodycze, pałeczki lukrecjo-
we, papier jadalny, papka ryżowa do celów jadalnych, papry-
ka jako przyprawy, pasta migdałowa, pasta z soi jako przy-
prawy, pasty czekoladowe do smarowania zawierające 
orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki jako wyroby cu-
kiernicze, pasztet w cieście, pesto jako sos, pieprz, piernik, 
placki, płatki kukurydziane, preparaty do zmiękczania mięsa 
do użytku domowego, preparaty roślinne zastępujące kawy, 
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, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, przy-
prawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe jako sosy 
i marynaty, puddingi, mączka z roślin strączkowych, ryż, ryż 
błyskawiczny, siemię lniane do celów kulinarnych jako przy-
prawa, siemię lniane do użytku kulinarnego jako przyprawa, 
skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne, słód 
do celów spożywczych, soda oczyszczona jako wodorowę-
glan sodu do pieczenia, mąka sojowa, sos sojowy, sos jako 
przyprawy, sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomi-
dorowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowania żywności, sól 
kuchenna, sól selerowa, spaghetti, suchary, syrop z agawy 
jako słodzik naturalny, syropy i melasa, szafran jako przypra-
wa, środki wiążące do lodów spożywczych, tarty z owocami, 
tortille, wafle ryżowe, wanilia jako aromat, wanilina jako alde-
hyd, substytut wanilii, wyroby cukiernicze, wyroby cukierni-
cze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze 
na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów 
arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wy-
sokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęszczacze 
stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zboża, 
ziarna sezamu jako przyprawy, ziele angielskie, zioła do ce-
lów spożywczych, zioła konserwowane jako przyprawy.

(210) 472156 (220) 2017 05 26
(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie
(540) FRUKTONADA
(510), (511) 29 chipsy owocowe, daktyle, dżem imbirowy, 
dżemy, galaretki, galaretki owocowe, jagody konserwowane, 
jogurt, kefir, koktajle mleczne, kompozycje owoców przetwo-
rzonych, marmolada, miąższ owoców, mleczne produkty, 
mleko, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko sfermentowane, 
mrożone owoce, napoje mleczne z przewagą mleka, owoce 
gotowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane 
w alkoholu, owoce lukrowane, owoce w puszkach, przecier 
jabłkowy, przekąski na bazie owoców, rodzynki, sałatki owo-
cowe, serwatka, skórki owocowe, sok cytrynowy do celów ku-
linarnych, sok żurawinowy, substytuty mleka, zsiadłe mleko, 
30 batony zbożowe, guma do żucia, galaretki owocowe jako 
słodycze, jogurt mrożony jako lody spożywcze, karmeli jako 
cukierki, lody, pomadki jako cukierki, sosy owocowe, sorbety 
jako lody, tarty z owocami, 32 aperitify bezalkoholowe, bez-
alkoholowe wyciąg z owoców, cydr bezalkoholowy, lemonia-
da, preparaty do sporządzania likierów, napoje bezalkoholo-
we na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, 
napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje izotoniczne, 
napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie soi, 
inne niż substytuty mleka, napoje odalkoholizowane, napoje 
orzeźwiające, napoje sportowe wzbogacone proteinami, or-
szada, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, bezalko-
holowe nektary owocowe, piwo, piwo słodowe, soki, sorbety 
jako napoje, syrop do lemoniady, syropy do napojów, woda 
stołowa, moszcz winogronowy niesfermentowany, woda 
jako napoje, woda mineralna jako napoje, woda sodowa.
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(210) 472160 (220) 2017 05 26
(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie
(540) GRAŻYNKI
(510), (511) 29 chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, czip-
sy o niskiej zawartości tłuszczu, placki ziemniaczane, rodzyn-
ki, 30 batony zbożowe, bułeczki słodkie, chipsy jako produk-
ty zbożowe, cukierki miętowe, gofry, herbatniki petit-beurre, 
krakersy, naleśniki, placki, pralinki, przekąski na bazie ryżu, 
przekąski na bazie zbóż.

(210) 472162 (220) 2017 05 26
(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie
(540) CHOCOTELLA
(510), (511) 30 batony zbożowe, bułeczki słodkie, chałwa, 
ciasto jako masa do pieczenia, ciasto na słodkie wypieki, 
ciasto w proszku, czekolada, czekolada pitna, dekoracje 
cukiernicze do ciast, gofry, herbatniki pelit-beurre, karmelki 
jako cukierki, krakersy, lody, lukier do ciast, makaroniki jako 
wyroby cukiernicze, marcepan, muesli, musy czekoladowe, 
musy deserowe, naleśniki, napoje czekoladowe z mlekiem, 
napoje kakaowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, orzechy 
w czekoladzie, pasty czekoladowe do smarowania zawie-
rające orzechy, pasty na bazie czekolady, piernik, pralinki, 
przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, ptifurki 
jako ciasteczka, puddingi, tarty z owocami, wyroby cu-
kiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych 
choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby 
cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby cze-
koladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki 
zbożowe.

(210) 472163 (220) 2017 05 26
(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie
(540) KŁAPCIO
(510), (511) 3 dezodoranty dla zwierząt, kosmetyki dla 
zwierząt, szampony dla zwierząt jako nielecznicze pre-
paraty do pielęgnacji, 16 torebki z tworzyw sztucznych 
na odchody zwierząt domowych, 18 obroże dla zwie-
rząt, odzież dla zwierząt domowych, okrycia dla zwierząt, 
20 budy dla zwierząt domowych, poduszki dla zwierząt 
domowych, posłania dla zwierząt domowych, 21 grzebie-
nie dla zwierząt, klatki dla zwierząt domowych, kuwety dla 
zwierząt domowych, 28 zabawki dla zwierząt domowych, 
31 artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, karmy i pasze dla 
zwierząt, napoje dla zwierząt domowych, papier pokryty 
piaskiem jako ściółka dla zwierząt domowych, piasek aro-
matyczny jako ściółka dla zwierząt domowych, pokarm 
dla zwierząt domowych, suchary dla psów, ściółka dla 
zwierząt.

(210) 472165 (220) 2017 05 26
(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie
(540) DRAPCIO
(510), (511) 3 dezodoranty dla zwierząt, kosmetyki dla 
zwierząt, szampony dla zwierząt jako nielecznicze pre-
paraty do pielęgnacji, 16 torebki z tworzyw sztucznych 
na odchody zwierząt domowych, 18 obroże dla zwie-
rząt, odzież dla zwierząt domowych, okrycia dla zwierząt, 
20 budy dla zwierząt domowych, poduszki dla zwierząt 
domowych, posłania dla zwierząt domowych, 21 grzebie-
nie dla zwierząt, klatki dla zwierząt domowych, kuwety dla 
zwierząt domowych, 28 zabawki dla zwierząt domowych, 
31 artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, karmy i pasze dla 
zwierząt, napoje dla zwierząt domowych, papier pokryty 

piaskiem jako ściółka dla zwierząt domowych, piasek aro-
matyczny jako ściółka dla zwierząt domowych, pokarm 
dla zwierząt domowych, suchary dla psów, ściółka dla 
zwierząt.

(210) 472174 (220) 2017 05 26
(731) ALMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) GULIWER

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.03, 08.03.08
(510), (511) 29 mleczne produkty, produkty serowarskie, 
nabiał i substytuty nabiału, ser twardy, ser twarogowy, ser 
pleśniowy, ser wędzony, sery dojrzewające, sery topione.

(210) 472176 (220) 2017 05 26
(731) ALMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) ŻUBR

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.03, 08.03.08
(510), (511) 29 mleczne produkty, produkty serowarskie, 
nabiał i substytuty nabiału, ser twardy, ser twarogowy, ser 
pleśniowy, ser wędzony, sery dojrzewające, sery topione.

(210) 472177 (220) 2017 05 26
(731) ALMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) BACA

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.13, 08.03.08
(510), (511) 29 mleczne produkty, produkty serowarskie, 
nabiał i substytuty nabiału, ser twardy, ser twarogowy, ser 
pleśniowy, ser wędzony, sery dojrzewające, sery topione.

(210) 472178 (220) 2017 05 26
(731) WOŹNIAK AGNIESZKA, Warszawa
(540) MÓJ MAKIJAŻ TWÓJ UŚMIECH
(510), (511) 3 kosmetyki do makijażu, makijaż (puder do ma-
kijażu twarzy, ciała), makijaż (preparaty do wykonywania ma-
kijażu twarzy i ciała), fluid do makijażu, puder do makijażu, 
podkłady do makijażu, kredki do makijażu, środki do makijażu 
oczu, kredki do makijażu oczu, kosmetyki do makijażu skóry, 
kosmetyki do makijażu twarzy, puder sypki do makijażu, kom-
paktowe kosmetyki do makijażu, bazy pod makijaż w postaci 
past, preparaty do makijażu twarzy i ciała, produkty do maki-
jażu do twarzy i ciała, produkty do makijażu brwi w postaci 
ołówków i proszków, makijaż teatralny, 21 pędzelki do maki-
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jażu, aplikatory do makijażu oczu, aplikatory do nakładania 
makijażu, aplikatory do makijażu, gąbki do makijażu, 44 usługi 
w zakresie makijażu, usługi doradztwa dotyczące makijażu 
i nakładania makijażu, usługi doradztwa online w zakresie 
makijażu, usługi doradztwa w zakresie makijażu, usługi do-
radztwa dotyczące makijażu świadczone online lub osobiście, 
usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu.

(210) 472188 (220) 2017 05 26
(731) NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NOC LABORATORIÓW

(531) 29.01.12, 26.11.12, 15.07.01, 14.01.05, 14.01.06, 13.01.17, 
19.13.21, 27.05.01

(510), (511) 35 organizacja i zarządzanie wystaw, pokazów, 
konferencji w celach reklamowych, promocyjnych lub han-
dlowych, organizacja i prowadzenie reklamy, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych i ogłoszeń oraz prowadzenie 
działalności informacyjno - handlowej, 38 doradztwo i infor-
macja w zakresie telekomunikacji i usług telekomunikacyj-
nych, konsultacje w zakresie sieci przesyłu danych, 41 organi-
zacja pokazów i prezentacji osiągnięć naukowo-technicznych 
i utworów artystycznych, organizacja i prowadzenie wystaw, 
warsztatów, konkursów, gier, pokazów, wykładów semina-
riów, sympozjów, konferencji i imprez kulturalnych w celach 
edukacyjnych, rozrywkowych lub rekreacyjnych.

(210) 472208 (220) 2017 05 26
(731) STEEZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) WAKE CAMP
(510), (511) 41 organizowanie imprez sportowych zawo-
dów i turniejów sportowych, usługi rozrywkowe związane 
ze sportem, świadczenie usług rekreacyjnych, organizacja 
aktywności sportowych na obozach letnich sportowych, 
usługi w zakresie rozrywki sportowej, usługi sportowe i w za-
kresie fitnessu, sport i fitness, organizacja i przeprowadzanie 
wydarzeń sportowych, sport (wypożyczanie sprzętu) [z wy-
jątkiem pojazdów], obozy sportowe (organizowanie).

(210) 472285 (220) 2017 05 29
(731) THE QUAKER OATS COMPANY, Chicago, US
(540) Snack a Jacks

(531) 26.01.16, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 30 przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie 
ziaren, ciastka ryżowe.

(210) 472301 (220) 2017 05 29
(731) AFLOPA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Pabianice

(540) WZORCOWNIA
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlo-
wej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność kulturalna, 
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 472302 (220) 2017 05 29
(731) KARWOWSKI KRZYSZTOF NOWA PIEKARNIA, Łuków
(540) NOWA PIEKARNIA z ŁUKOWA

(531) 02.01.01, 02.01.11, 02.01.23, 26.01.02, 26.01.04, 26.01.14, 
26.01.18, 29.01.15

(510), (511) 29 wyroby garmażeryjne na bazie produktów za-
wartych w klasie 29, placki ziemniaczane mrożone, hamburgery, 
hot-dogi, 30 pieczywo, chipsy zbożowe, ciasta, mięso w cieście, 
czekolada, drożdże, gofry, kanapki, kukurydza prażona, lody, de-
sery lodowe, makarony, pizze, wyroby cukiernicze, ciastka, pre-
paraty zbożowe, zapiekanki, żywność na bazie mąki, mrożone 
pieczywo, półprodukty żywnościowe na bazie mąki.

(210) 472316 (220) 2017 05 29
(731) KRAKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HOTELARSKO- 

-TURYSTYCZNE, Kraków
(540) KRAKUS HOTEL

(531) 09.07.01, 09.07.05, 03.07.19, 01.01.04, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.15

(510), (511) 39 usługi w zakresie transportu ludzi i towarów, 
przewożenie osób i przedmiotów wartościowych, organi-
zacja podróży i wycieczek, rezerwacja i sprzedaż biletów 
komunikacyjnych, wynajmowanie garaży, wynajmowanie 
pojazdów, 41 organizowanie i obsługa przyjęć okoliczno-
ściowych, zjazdów, konferencji, kongresów, sympozjów, 
wystaw, organizowanie i obsługa koncertów, organizowanie 
i obsługa dancingów, dyskotek, 43 rezerwacja miejsc w ho-
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telach, pensjonatach, organizacja zakwaterowania, usługi 
hotelarskie oraz w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni, 
zaopatrywanie w żywność i napoje tzw. katering.

(210) 472317 (220) 2017 05 29
(731) KRAKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HOTELARSKO-

-TURYSTYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) KRAKUS
(510), (511) 39 usługi w zakresie transportu ludzi i towarów, 
przewożenie osób i przedmiotów wartościowych, organi-
zacja podróży i wycieczek, rezerwacja i sprzedaż biletów 
komunikacyjnych, wynajmowanie garaży, wynajmowanie 
pojazdów, 41 organizowanie i obsługa przyjęć okoliczno-
ściowych, zjazdów, konferencji, kongresów, sympozjów, 
wystaw, organizowanie i obsługa koncertów, organizowanie 
i obsługa dancingów, dyskotek, 43 rezerwacja miejsc w ho-
telach, pensjonatach, organizacja zakwaterowania, usługi 
hotelarskie oraz w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni, 
zaopatrywanie w żywność i napoje tzw. katering.

(210) 472332 (220) 2017 05 30
(731) TOMASZEWSKA-OSTROWSKA AGNIESZKA CENTRUM 

WYPOCZYNKU I REHABILITACJI, Krynica-Zdrój
(540) Silesia KRYNICA

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11
(510), (511) 35 zarządzanie biznesowe hotelami i motelami 
oraz innymi obiektami oferującymi zakwaterowanie tym-
czasowe, w tym apartamentami hotelowymi i hotelami 
apartamentowymi, usługi public relations związane z zakwa-
terowaniem tymczasowym, w tym z hotelami i motelami, 
apartamentami hotelowymi i hotelami apartamentowymi, 
marketing zakwaterowania tymczasowego, w tym hoteli 
i moteli, apartamentów hotelowych i hoteli apartamento-
wych, włączając w to reklamowanie wyżej wymienionych 
usług za pośrednictwem Internetu i innych globalnych sieci 
komputerowych, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, dzia-
łalność sportowa i kulturalna, organizowanie zajęć sporto-
wych i rekreacyjnych, w tym fitnessu, aerobiku i treningu 
siłowego, prowadzenie kursów, usługi basenów i basenów 
z wirem wodnym, udostępnianie obiektów i sprzętu spor-
towego, rekreacja i rozrywka w uzdrowiskach, szkolenie 
sportowe, fitness kluby, usługi centrów fitness, 43 usługi 
w zakresie zakwaterowania tymczasowego, wynajmowanie 
zakwaterowania tymczasowego, katering (jedzenie i napo-
je), wynajmowanie sal konferencyjnych, restauracji, kawiarni, 
rezerwacja zakwaterowania tymczasowego, zapewnianie 
zakwaterowania tymczasowego w mieszkaniach, udostęp-
nianie apartamentów hotelowych, usługi hotelowe.

(210) 472334 (220) 2017 05 30
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) ŁOWICZ 100% Z OWOCÓW TRUSKAWKA 100g 
OWOCÓW NA 100g PRODUKTU CUKRY POCHODZĄ 
WYŁĄCZNIE Z OWOCÓW

(531) 05.07.08, 26.01.02, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.16, 05.03.14, 
27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 29.01.15, 25.01.15

(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane owoce, 
przeciery owocowe, dżemy, kompoty, pasty owocowe, prze-
twory owocowe, musy i puree owocowe, sałatki owocowe, 
galaretki, dżemy niskosłodzone, dżemy z dodatkiem kakao i/lub 
czekolady, dżemy owocowe, dżemy owocowe z dodatkiem 
warzyw, powidła, konfitury, marmolady, 32 napoje bezalkoho-
lowe i wody mineralne, soki, napoje owocowe, soki owocowe, 
napoje aromatyzowane, koktajle (napoje mieszane owoce), na-
poje bezalkoholowe składające się z soku owocowego, nektary 
owocowe (bezalkoholowy), ekstrakty do wytwarzania napojów, 
syropy do napojów, syropy do napojów o smaku owocowym, 
syropy i inne preparaty do sporządzania napojów.

(210) 472358 (220) 2017 05 30
(731) RADOŃ JACEK, Kraków
(540) Garden Palace
(510), (511) 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty].

(210) 472362 (220) 2017 05 30
(731) KORSZEŃ PRZEMYSŁAW CLEVERAGENCY, Poznań
(540) CLEVERSHOP
(510), (511) 42 analizy systemów komputerowych, badania 
naukowe, techniczne, sporządzanie raportów naukowo-tech-
nicznych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramo-
wania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania 
i rozwoju sprzętu i oprogramowania komputerowego, dostar-
czanie/ opracowywanie wyszukiwarek internetowych, opro-
gramowanie jako usługa - SaaS, projektowanie, powielanie, 
instalacja, aktualizacja, konserwacja, wypożyczanie oraz do-
radztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, doradztwo techniczne 
w zakresie przetwarzania danych, doradztwo związane z kon-
serwacją oprogramowania komputerowego, usługi doradz-
twa informatycznego, administracja serwerów, aktualizowa-
nie stron internetowych dla osób trzecich, analizy systemów 
komputerowych, badania dotyczące przetwarzania danych, 
badania dotyczące technik telekomunikacyjnych, badania 
w dziedzinie technologii informacyjnej, doradztwo, kon-
sultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, 
hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, projektowanie, tworzenie 
i programowanie stron internetowych.



55 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT29/2017

(210) 472370 (220) 2017 05 31
(731) KANCELARIA OSTROWSKI I WSPÓLNICY 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń
(540) OSTROWSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW 

PRAWNYCH

(531) 26.02.01, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe dotyczące 
zarządzania kancelarią prawną, oprogramowanie kompu-
terowe z dziedziny prawa i prowadzenia firmy, oprogramo-
wanie komputerowe umożliwiające przeszukiwanie danych, 
16 czasopisma prawnicze i biznesowe, książki o tematyce 
prawnej i biznesowej, 41 edukacja prawna, kursy szkole-
niowe w dziedzinie prawa, nauczanie prawa, publikowanie 
dokumentów z dziedziny prawa, w tym publikowanie on-
line, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących 
prawa, szkolenia z zakresu świadczenia usług prawnych, or-
ganizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów i wystaw o te-
matyce prawnej i biznesowej, 45 badania prawne, badanie 
stanu prawnego nieruchomości, doradztwo prawne, w tym 
świadczone on-line, doradztwo prawne w dziedzinie opo-
datkowania, doradztwo prawne związane z prawami wła-
sności intelektualnej, doradztwo w zakresie aspektów praw-
nych franszyzy, doradztwo związane z osobistymi sprawami 
prawnymi, dostarczanie informacji prawnych, kompilacja 
informacji prawnych, licencjonowanie baz danych jako usłu-
gi prawne, licencjonowanie koncepcji franczyzowych jako 
usługi prawne, licencjonowanie materiałów drukowanych 
jako usługi prawne, licencjonowanie materiałów filmowych, 
telewizyjnych i wideo w ramach usług prawnych, licencjono-
wanie oprogramowania komputerowego jako usługi praw-
ne, licencjonowanie praw własności przemysłowej i praw 
autorskich jako usługi prawne, licencjonowanie znaków 
towarowych jako usługi prawne, mediacja jako usługi praw-
ne, monitorowanie praw własności intelektualnej do celów 
doradztwa prawnego, monitorowanie znaków towarowych, 
organizowanie świadczenia usług prawnych, pomoc prawna 
przy tworzeniu umów, pomoc prawna w zakresie franchisin-
gu, porady prawne i zastępstwo procesowe, profesjonalne 
konsultacje prawne dotyczące franchisingu, profesjonalne 
usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, w tym 
świadczone on-line, sporządzanie ekspertyz prawnych, 
sprawdzanie standardów i praktyk w celu zapewnienia 
zgodności z prawami i regulacjami, udzielanie informacji do-
tyczących usług prawnych, udzielanie informacji związanej 
ze sprawami prawnymi, udzielanie opinii prawnych przez 
ekspertów, usługi asystentów prawnych, usługi informacyj-
ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień praw-
nych, usługi doradcze związane z prawami konsumenta jako 
doradztwo prawne, usługi licencjonowania związane z pro-
dukcją towarów jako usługi prawne, usługi prawne, usługi 
prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej, usłu-
gi prawne dotyczące praw własności intelektualnej, usługi 
prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, usługi 
prawne pro bono, usługi prawne świadczone w związku 
z procesami sądowymi, usługi prawne związane z eksplo-
atacją praw do emisji, usługi prawne związane z eksploatacją 
praw własności intelektualnej, usługi prawne związane z li-
cencjonowaniem praw autorskich, usługi prawne związane 
z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi prawne 

związane z ochroną i wykorzystywaniem praw autorskich 
do produkcji filmowych, telewizyjnych, teatralnych i muzycz-
nych, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, usługi prawne związane z tworzeniem i reje-
stracją firm, usługi prawne związane z wykorzystywaniem 
praw pokrewnych związanych z produkcjami filmowymi, 
telewizyjnymi, wideo i muzycznymi, usługi prawne związane 
z zarządzaniem prawami autorskimi i prawami pokrewnymi 
oraz wykorzystywaniem tych praw, usługi radców praw-
nych, usługi rejestracyjne jako usługi prawne, usługi wsparcia 
prawnego, usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania 
sporów jako usługi prawne, usługi w zakresie przygotowy-
wania dokumentów prawnych, usługi w zakresie pomocy 
prawnej, usługi związane z przeniesieniem tytułu własności 
jako usługi prawne, zarządzanie i wykorzystywanie praw 
własności przemysłowej i praw autorskich poprzez licencjo-
nowanie na rzecz osób trzecich jako usługi prawne.

(210) 472376 (220) 2017 05 31
(731) Little Moon Essentials LLC, Hallandale Beach, US
(540) DREAM CREAM
(510), (511) 5 przeciwbólowe kremy regeneracyjne dla 
sportowców i innych osób, maści przeciwzapalne, kremy dla 
sportowców do uśmierzania bólu.

(210) 472378 (220) 2017 05 31
(731) WIECZOREK KRZYSZTOF EVERS POLAND, 

Radzionków
(540) mm MAGMARI

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, kosmety-
ki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, lakier do włosów, maski 
kosmetyczne, odżywki do włosów, olejki, spraye do włosów, 
olejki do celów kosmetycznych, płyny do pielęgnacji włosów, 
preparaty do kręcenia włosów, preparaty do nadawania po-
łysku, preparaty do odbarwiania, preparaty do prostowania 
włosów, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, 
preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty ściągające 
do celów kosmetycznych, suche szampony, szampony, wosk 
do depilacji, zestawy kosmetyków, farby do włosów, barw-
niki kosmetyczne, 35 doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, dostarczanie infor-
macji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, 
negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, pokazy towarów, prezentowanie produktów w me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, reklama, udostępnianie informacji o dzia-
łalności gospodarczej za pośrednictwem strony interne-
towej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, usługi pośrednictwa w handlu, sprzedaż balsamów 
kosmetyków, kosmetyków do pielęgnacji skóry, lakierów 
do włosów, masek kosmetycznych, odżywek do włosów, 
olejków, sprayów do włosów, olejków do celów kosmetycz-
nych, płynów do pielęgnacji włosów, preparatów do kręce-
nia włosów, preparatów do nadawania połysku, preparatów 
do odbarwiania, preparatów do prostowania włosów, prepa-
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ratów do celów kosmetycznych, suchych szamponów, szam-
ponów, zestawów kosmetyków, farb do włosów, 41 kształ-
cenie praktyczne z zakresu pielęgnacji włosów, układania 
fryzur, stosowania kosmetyków do włosów, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, kongresów, szkoleń, warsztatów, 
kursów, konkursów, organizowanie pokazów mody i fryzur, 
44 fryzjerstwo, manicure, salony piękności i urody, usługi 
wizażystów.

(210) 472393 (220) 2017 05 31
(731) PEPCO MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) smart choice

(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.11.06, 26.11.09, 26.04.01, 26.04.10, 
26.04.18, 29.01.13, 25.05.25

(510), (511) 9 baterie, baterie do ponownego ładowania, 
adaptery baterii, akumulatorki do powtórnego naładowania, 
adaptery kart komputera, adaptery elektryczne, akcesoria 
do montowania odbiorników radiowych, aktywne czujniki 
podczerwieni, akumulatory do pojazdów, akumulatory elek-
tryczne, alarmowe systemy bezpieczeństwa [inne niż do po-
jazdów], alarmy antywłamaniowe, alarmy dla niemowląt, 
alarmy pożarowe, anteny, aparaty fotograficzne, aparatura 
do odczytywania kart, aparatura do odtwarzania obrazu wi-
deo, aparaty kinematograficzne, czasomierze do gotowania 
jajek [klepsydry], czujniki ciśnienia w oponach, czytniki kart, 
drukarki komputerowe, edukacyjne oprogramowanie kom-
puterowe, edukacyjne programy komputerowe dla dzieci, 
elektroniczne chipy pamięciowe z układem scalonym, elek-
troniczne ekrany dotykowe, elektroniczne przełączniki do-
tykowe, elektroniczne przyrządy nawigacyjne, elektryczne 
gniazdka i kontakty, elektryczne kable interfejsowe, elektrycz-
ne zamki do drzwi, elektryczne znaki świecące, etui na okula-
ry, etui na okulary przeciwsłoneczne, etui na płyty CD i DVD, 
elektroniczne etykietki na towary, filtry optyczne, fotograficz-
ne lampy błyskowe, futerały na laptopy, futerały na elektro-
niczne notesy, gaśnice, kable elektryczne, kable elektroniczne, 
kable rozruchowe, kable rozruchowe do akumulatorów, karty 
kodowane stosowane do elektronicznego transferu transakcji 
finansowych, karty kodowane, karty magnetyczne kodowa-
ne, karty mikroprocesorowe, karty pamięci typu flash, karty 
pamięciowe, karty telefoniczne, kaski dla rowerzystów, kaski 
ochronne, klawiatury, kodowane karty telefoniczne, komórko-
we urządzenia do transmisji radiowych, głośniki, głośniki kom-
puterowe, głośniki samochodowe, gniazdka, wtyczki i inne 
kontakty [elektryczne], gogle, futerały na przyrządy fotogra-
ficzne, futerały na telefony komórkowe, gry komputerowe(so-
ftware), gry wideo [gry komputerowe] w formie programów 
komputerowych zapisanych na nośnikach danych, identyfi-
kacyjne karty magnetyczne, interfejsy komputerowe, kable 
do komputerów, gaśnice, książki dźwiękowe, ładowarki baterii 
elektrycznych, ładowarki akumulatorów, liczniki, maski do pły-
wania, maski ochronne, mierniki głębokości bieżnika opony, 

mikrofony, mikrokomputery, komputery osobiste, mikroskopy, 
modemy komputerowe, monitory, monitory komputerowe, 
myszki komputerowe, komputerowe akcesoria wskazujące, 
oprogramowanie komputerowe, nakrycia głowy do uprawia-
nia sportu chroniące przed urazami, okulary, ochronne oku-
lary, odtwarzacze dźwięku, odtwarzacze stereo, odtwarzacze 
wideo, piloty do urządzeń elektronicznych, podkładki pod 
myszki, podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, 
podręczniki szkoleniowe w formacie elektronicznym, pod-
stawki pod telewizory, pojemniki przystosowane do prze-
chowywania dysków z oprogramowaniem komputerowym, 
pojemniki przystosowane do przechowywania płyt kom-
paktowych, pokrowce na laptopy, przedłużacze, przenośne 
urządzenia telekomunikacyjne, przyrządy do wskazywania 
temperatury, przyrządy do pomiaru odległości, samocho-
dowe zestawy audio, słuchawki, smartfony, sprzęt audio, 
stojaki na głośniki, stojaki na sprzęt komputerowy, telefony 
komórkowe, uchwyty ścienne dla monitorów telewizyjnych, 
uchwyty do telefonów komórkowych, uchwyty samochodo-
we do telefonów, urządzenia do monitorowania niemowląt, 
urządzenia do nagrywania, urządzenia do nagrywania filmów, 
urządzenia do nagrywania obrazów, urządzenia do nauczania, 
urządzenia i przyrządy optyczne, urządzenia i przyrządy foto-
graficzne, wagi, wagi kuchenne, wagi łazienkowe, wykrywa-
cze kabli, wyłączniki samoczynne, wzmacniacze, zestawy słu-
chawkowe do telefonów, 11 abażury, autoklawy [elektryczne 
garnki ciśnieniowe], elektryczne podgrzewacze do butelek dla 
niemowląt, lampki elektryczne na choinki, świecące numery 
do domów, dozowniki środków odkażających w toaletach, 
elektryczne lampy, urządzenia do filtrowania akwariów, filtry 
do kawy elektryczne, filtry do wody pitnej, zapalarki do gazu, 
inhalatory [sauny], kabiny natryskowe, żarówki do kierunkow-
skazów w pojazdach, kominki domowe, klosze do lamp, lampy 
do oświetlania akwarium, lampy elektryczne, latarki, ogrzewa-
cze stóp, elektryczne lub nieelektryczne, oświetlenie sufitowe, 
urządzenia do oświetlenia pojazdów, żarówki oświetleniowe, 
reflektory do pojazdów, światła do rowerów, światła do samo-
chodów, świeczniki (lampy), żyrandole, umywalki, uszczelki 
do kranów wodociągowych, filtry do wody pitnej, zlewozmy-
waki, żarówki elektryczne, poduszki grzejące.

(210) 472412 (220) 2017 06 01
(731) BIESTEK SEBASTIAN TOMASZ, Wąbrzeźno
(540) OASIS CARPETS

(531) 05.05.19, 05.05.20, 27.05.01
(510), (511) 27 dywany, dywaniki łazienkowe, wycieraczki, 
maty podłogowe, wykładziny.

(210) 472427 (220) 2017 06 01
(731) EKOBET CEMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) activ
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(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 dodatki do betonu, spoiwa cementowe, 
19 belki betonowe, beton, beton na pomniki, beton prze-
mysłowy do użytku w pracach w zakresie inżynierii lądo-
wej, betonowe elementy brukowe, betonowe elementy 
budowlane, betonowe materiały budowlane, betonowe 
płyty do nawierzchni drogowych, betonowe poidła dla 
ptaków, betonowe rury, betonowe ściany oporowe, bloczki 
betonowe, bloki wykonane z betonu do ochrony brzegów 
rzeki, budowlane elementy z betonu, budowlane materia-
ły betonowe umacniane tworzywami sztucznymi i włók-
nem szklanym, drogowe bariery ochronne z betonu, dzieła 
sztuki wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, figurki 
z betonu, figury z betonu, gotowe betonowe elementy 
budowlane, kamienie brukowe betonowe, kostki brukowe 
betonowe, kratki burzowe [drenażowe konstrukcje beto-
nowe], kruszywa wykorzystywane do przygotowywania 
betonu, masa betonowa prefabrykowana, materiały bu-
dowlane (nie z metalu), materiały budowlane i konstruk-
cyjne niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
materiały budowlane ze sztucznego kamienia, materiały 
kruszywowe do stosowania w betonie, panele betonowe, 
płyty betonowe, podłogi betonowe, pojemniki betonowe, 
pokrycia betonowe, pomniki betonowe, popiersia z be-
tonu, popiersia z kamienia, betonu lub marmuru, posążki 
z kamienia, betonu lub marmuru, słupy betonowe, słupy 
betonowe do użytku jako materiały budowlane, statuy 
z betonu, ściany betonowe, ściany betonowe do celów 
budowlanych, wykończenia betonowe z fakturą, zaprawy 
budowlane, 37 betonowanie, budowa konstrukcji inży-
nierii wodno-lądowej poprzez kładzenie betonu, budowa 
konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez wylewanie 
betonu, budownictwo, budownictwo wodno-lądowe, do-
radztwo inżynieryjne [budownictwo], naprawy betonu, 
naprawy elementów betonowych, usługi w zakresie stabili-
zacji gleby poprzez wstrzykiwanie zaczynu cementowego, 
uszczelnianie betonu, wzmacnianie fundamentów zaczy-
nem cementowym, wzmacnianie kopalń zaczynem ce-
mentowym, wzmacnianie tuneli zaczynem cementowym.

(210) 472429 (220) 2017 06 01
(731) EKOBET CEMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) activ plus

(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 dodatki do betonu, spoiwa cementowe, 19 bel-
ki betonowe, beton, beton na pomniki, beton przemysłowy 
do użytku w pracach w zakresie inżynierii lądowej, betonowe 
elementy brukowe, betonowe elementy budowlane, beto-
nowe materiały budowlane, betonowe płyty do nawierzchni 
drogowych, betonowe poidła dla ptaków, betonowe rury, 
betonowe ściany oporowe, bloczki betonowe, bloki wykona-
ne z betonu do ochrony brzegów rzeki, budowlane elementy 
z betonu, budowlane materiały betonowe umacniane two-
rzywami sztucznymi i włóknem szklanym, drogowe bariery 
ochronne z betonu, dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu 
lub marmuru, figurki z betonu, figury z betonu, gotowe beto-
nowe elementy budowlane, kamienie brukowe betonowe, 

kostki brukowe betonowe, kratki burzowe [drenażowe kon-
strukcje betonowe], kruszywa wykorzystywane do przygoto-
wywania betonu, masa betonowa prefabrykowana, materiały 
budowlane (nie z metalu), materiały budowlane i konstrukcyjne 
niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, materiały 
budowlane ze sztucznego kamienia, materiały kruszywowe 
do stosowania w betonie, panele betonowe, płyty betonowe, 
podłogi betonowe, pojemniki betonowe, pokrycia betonowe, 
pomniki betonowe, popiersia z betonu, popiersia z kamienia, 
betonu lub marmuru, posążki z kamienia, betonu lub marmu-
ru, słupy betonowe, słupy betonowe do użytku jako materiały 
budowlane, statuy z betonu, ściany betonowe, ściany betono-
we do celów budowlanych, wykończenia betonowe z fakturą, 
zaprawy budowlane, 37 betonowanie, budowa konstrukcji 
inżynierii wodno-lądowej poprzez kładzenie betonu, budowa 
konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez wylewanie be-
tonu, budownictwo, budownictwo wodno-lądowe, doradz-
two inżynieryjne [budownictwo], naprawy betonu, naprawy 
elementów betonowych, usługi w zakresie stabilizacji gleby 
poprzez wstrzykiwanie zaczynu cementowego, uszczelnianie 
betonu, wzmacnianie fundamentów zaczynem cementowym, 
wzmacnianie kopalń zaczynem cementowym, wzmacnianie 
tuneli zaczynem cementowym.

(210) 472437 (220) 2017 06 01
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
(540) FOSDAFEM
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, a mianowicie pre-
paraty antybakteryjne.

(210) 472438 (220) 2017 06 01
(731) INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT 

BADAWCZY, Kraków
(540) MILITEN
(510), (511) 1 środki chłodzące do silników pojazdów.

(210) 472439 (220) 2017 06 01
(731) REGGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) R reggroup

(531) 26.04.03, 26.04.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.

(210) 472440 (220) 2017 06 01
(731) GABRYSIAK DANIEL DOM POGRZEBOWY KALLA, 

Warszawa
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(540) Kalla Rok zał. 1990

(531) 05.13.08, 27.05.01
(510), (511) 45 kremacja, usługi pogrzebowe, usługi zakła-
dów pogrzebowych, kremacja zwłok, organizacja ceremonii 
pogrzebowych, obsługa ceremonii pogrzebowych, usługi 
domu pogrzebowego.

(210) 472454 (220) 2017 06 01
(731) SILESIA FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Będzin
(540) Silesia Farm

(531) 03.11.02, 26.02.01, 26.11.03, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyj-
ne, kosmetyki dla dzieci i niemowląt, kosmetyki do pielęgna-
cji skóry, kosmetyki do włosów, kremy, emulsje, żele, balsa-
my, toniki, lotiony, mleczka, kosmetyki kolorowe, kosmetyki 
do makijażu, środki upiększające, środki perfumeryjne, dez-
odoranty, środki toaletowe, kosmetyki wyszczuplające, ko-
smetyki ujędrniające skórę, mydła, olejki eteryczne, środki 
do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, środki 
wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki 
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki od-
świeżające powietrze, środki czystości, 5 produkty farmaceu-
tyczne, leki, preparaty medyczne, preparaty ziołowe i napary 
do celów leczniczych, leki ziołowe, leki pomocnicze i wspie-
rające leczenie, suplementy diety i preparaty dietetyczne, su-
plementy diety do celów leczniczych, produkty i substancje 
dietetyczne, dietetyczne środki odżywcze, żywność diete-
tyczna, żywność dla niemowląt, środki odżywcze do celów 
leczniczych, materiały opatrunkowe, środki odkażające, pre-
paraty i artykuły dentystyczne, preparaty i artykuły higienicz-
ne, preparaty i artykuły weterynaryjne, środki do zwalczania 
robactwa, fungicydy, herbicydy, dermokosmetyki, kosmetyki 
o działaniu leczniczym, kosmetyki o działaniu leczniczym 
dla dzieci i niemowląt, maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny, 
żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, środki sani-
tarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, suple-
menty diety w postaci napojów bezalkoholowych do celów 
niemedycznych, odświeżacze powietrza, 35 usługi w zakre-
sie prowadzenia aptek, usługi w zakresie prowadzenie ap-
tek internetowych, usługi sprzedaży, sprzedaż w sklepach 
hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu (sklepy inter-
netowe on-line), sprzedaż wysyłkowa, sprzedaż w systemie 

telezakupów następujących towarów: kosmetyki, kosmetyki 
ochronne i regeneracyjne, kosmetyki dla dzieci i niemowląt, 
kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do włosów, kre-
my, emulsje, żele, balsamy, toniki, lotiony, mleczka, kosmetyki 
kolorowe, kosmetyki do makijażu, środki upiększające, izo-
toniczne napoje dla sportowców, bezmleczne substytuty 
mleka jako napoje, zarządzanie w działalności handlowej, 
administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 
doradztwo handlowe, promocja sprzedaży, agencje impor-
towo-eksportowe, poszukiwanie partnerów handlowych, 
tworzenie przedstawicielstw handlowych, pośrednictwo 
handlowe, informacja handlowa, promocja sprzedaży, wdra-
żanie produktów na rynek, pokazy towarów, organizowanie 
giełd, targów, aukcji, przetargów, imprez handlowych, orga-
nizowanie wystaw w celach handlowych i/lub reklamowych, 
organizacja stanowisk na targach handlowych, doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności handlo-
wej i gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalno-
ścią handlową, informacja o działalności gospodarczej, usłu-
gi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania danych 
i informacji o przedsiębiorstwach i o działalności gospo-
darczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, 
ekspertyzy opłacalności, analizy kosztów, usługi w zakresie 
badania rynku i opinii publicznej, usługi wykonywania pro-
gnoz ekonomicznych i analiz rynkowych, usługi audytorskie, 
księgowe i rachunkowe, opracowywanie informacji staty-
stycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami 
danych w systemach komputerowych, archiwizacja doku-
mentów metodami elektronicznymi i tradycyjnymi, admini-
strowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi 
zarządzania sprzedażą, usługi w zakresie porównywania cen, 
promocyjne usługi handlowe i usługi informacji handlowej 
dla konsumentów, dekoracja wystaw sklepowych, pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie 
i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi rekla-
mowe, promocyjne i marketingowe, wynajmowanie miejsc 
na umieszczanie ogłoszeń i reklam, publikowanie tekstów re-
klamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych oraz 
materiałów reklamowych.

(210) 472460 (220) 2017 06 01
(731) Nationwide Mutual Insurance Company, Columbus, US
(540) N

(531) 27.05.01, 03.07.01
(510), (511) 36 usługi w zakresie ubezpieczeń, usługi ubez-
pieczeniowe, mianowicie zarządzanie, pośrednictwo i za-
wieranie umów ubezpieczenia dla wszystkich rodzajów 
ubezpieczeń, zarządzanie roszczeniami ubezpieczeniowymi 
i usługi przetwarzania i likwidacji roszczeń, usługi pośrednic-
twa w zakresie ubezpieczeń, usługi finansowe, usługi finan-
sowe, mianowicie pośrednictwo, zarządzanie i dystrybucja 
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w zakresie rent, funduszy inwestycyjnych, funduszy rynku 
pieniężnego, programów emerytalnych, indywidualnych 
kont emerytalnych, zarządzanie programami emerytalnymi 
i aktywami, usługi bankowe.

(210) 472468 (220) 2017 06 01
(731) ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) City Forum - City 2
(510), (511) 35 reklama prasowa, reklama radiowa, rekla-
ma telewizyjna, reklama billboardowa lub outdoorowa, 
reklama za pośrednictwem Internetu, produkcja filmów 
reklamowych: usługi w zakresie tworzenia marki (reklama 
i promocja), wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wy-
najmowanie nośników reklamowych: przygotowywanie 
reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej, tworzenie i uak-
tualnianie materiałów reklamowych i sponsorowanych: pu-
blikowanie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
ulotek, prospektów, druków, wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, informacja handlowa, 
informowanie o prowadzonej działalności gospodarczej, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, przegląd prasy, usługi marketingowe: badania 
rynkowe w celach handlowych. reklamowych, marketingo-
wych, badania opinii publicznej, badania dotyczące działal-
ności gospodarczej, organizowanie badań handlowych lub 
reklamowych we wszystkich środkach przekazu, organizo-
wanie wystaw lub targów w celach handlowych lub rekla-
mowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie w zakre-
sie zamówień handlowych, zarządzanie sprzedażą i bazą 
klientów, usługi dystrybucji materiałów reklamowych bez-
pośrednio do klientów za pośrednictwem poczty i pocz-
ty elektronicznej w celu przyciągnięcia nowych klientów 
i utrzymania istniejącej bazy klientów, 36 administrowanie 
nieruchomościami, agencje nieruchomości, agencje po-
średnictwa w handlu nieruchomościami, dzierżawa, wy-
najmowanie mieszkań, biur i pomieszczeń magazynowych, 
finansowa wycena nieruchomości, zarządzanie majątkiem 
nieruchomym, usługi finansowe, ekspertyzy oraz analizy 
finansowe i inwestycyjne, 37 budownictwo, prowadzenie 
działalności deweloperskiej w dziedzinie budownictwa, 
realizacja i nadzór nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi 
polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi remontowe budyn-
ków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, usługi 
wykończeniowe, naprawy obiektów budowlanych, roboty 
ziemne oraz wodno- inżynieryjne, wykonywanie dróg, mo-
stów i nawierzchni, instalowanie drzwi i okien, nadzór bu-
dowlany, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 
instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, 
montaż i naprawa instalacji grzewczych, rozbiórka budyn-
ków, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, informacja 
budowlana, izolowanie budynków, tynkowanie.

(210) 472469 (220) 2017 06 01
(731) SOLO YOU&ME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SOLO you & me

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi wydawnicze, usługi reporterskie, usłu-
gi edukacyjne, ułsugi rozrywkowe, usługi sportowe.

(210) 472480 (220) 2017 06 02
(731) STOWARZYSZENIE NOWY HUTNIK 2010, Kraków
(540) KLUB SPORTOWY Hutnik 1950 KRAKÓW

(531) 27.05.01, 29.01.14, 05.13.01, 26.01.05, 26.01.17, 26.01.18
(510), (511) 35 usługi w zakresie promocji sportu oraz rozpo-
wszechniania kultury fizycznej i rekreacji poprzez reklamowa-
nie za pośrednictwem materiałów i artykułów reklamowych 
takich jak: wydawnictwa, plakaty, afisze, figurki, chorągiew-
ki, albumy, kalendarze, fotografie, różnego rodzaju artykuły 
upominkowe z nadrukami o charakterze reklamowym, pu-
blikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa, reklama 
telewizyjna, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
41 usługi w zakresie promowania imprez sportowych, usłu-
gi związane z eksploatacją obiektów i urządzeń sportowych 
poprzez ich udostępnienie, organizacja i prowadzenie zawo-
dów sportowych, zajęć rekreacyjnych oraz imprez sporto-
wych wszystkich rodzajów na powietrzu i w halach, zarówno 
dla zawodowców jak i amatorów, organizacja i prowadzenie 
szkół sportowych, organizowanie obozów sportowych, orga-
nizacja i prowadzenie szkoleń w różnych dyscyplinach spor-
tu, upowszechnianie sportu, organizowanie i prowadzenie 
zajęć w zakresie sportu, rekreacji oraz rehabilitacji ruchowej, 
prowadzenie działalności szkoleniowo - wychowawczej dla 
młodzieży, organizowanie imprez o tematyce sportowej, pu-
blikowanie wydawnictw o tematyce sportowej, organizowa-
nie zjazdów, konferencji, seminariów, sympozjów o tematyce 
sportowej, usługi klubowe w zakresie sportu, kultury fizycz-
nej, poprawiania kondycji sportowej i zdrowia, opracowywa-
nie programów szkoleniowych dla treningów podnoszących 
ogólną sprawność ruchową.

(210) 472483 (220) 2017 06 02
(731) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA 

KOŚCIUSZKI, Kraków
(540) UN
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(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 42 opracowywanie wytycznych i wskaźników 
normatywnych dla projektów urbanistycznych, projektowa-
nie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne, badania 
dotyczące planowania urbanistycznego.

(210) 472485 (220) 2017 06 02
(731) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA 

KOŚCIUSZKI, Kraków
(540) UN

(531) 27.05.01
(510), (511) 42 opracowywanie wytycznych i wskaźników 
normatywnych dla projektów urbanistycznych, projektowa-
nie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne, badania 
dotyczące planowania urbanistycznego.

(210) 472491 (220) 2017 06 02
(731) MORAWSKI JACEK INSTYTUT AMITY, Warszawa
(540) AMITY ART
(510), (511) 16 materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
41 usługi edukacyjne.

(210) 472492 (220) 2017 06 02
(731) KLICKA ANNA FIZJOMAMA.PL, Warszawa
(540) FizjoMAMA
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, książki, szablony kart 
ciążowych, 35 usługi portalu internetowego, usługi kom-
puterowych kanałów informacji w dziedzinie medycyny, 
usługi sprzedaży, reklamy i promocji: aparatów do masa-
żu, sprzętu rehabilitacyjnego, przyrządów do fizykoterapii, 
mebli do celów leczniczych, koców, narzut, podkładów, 
poduszek i kołder do celów leczniczych, bielizny poście-
lowej i pościeli, sprzedaż: detaliczna, hurtowa, on-line, wy-
syłkowa towarów obejmujących: książki, broszury, perio-
dyki, czasopisma, gazety, produkty ortopedyczne, sprzętu 
rehabilitacyjnego, sprzętu do ćwiczeń, obsługa zleceń 
zakupów, marketing, reklama radiowa, reklama telewizyj-
na, reklama w prasie, reklama na stronach internetowych, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocja 
sprzedaży powyższych towarów i świadczonych usług, 
prezentacja oferty handlowej w Internecie, 41 usługi pro-
mocji zdrowia, usługi edukacyjne w dziedzinie diagnostyki 
medycznej, medycyny i rehabilitacji, organizacja i prowa-
dzenie kursów, konferencji i sympozjów w dziedzinie dia-
gnostyki medycznej, medycyny i rehabilitacji, instruktaż 
w zakresie gimnastyki, prowadzenie zajęć fitness, zajęcia 
sportowe, informacja w zakresie rekreacji, kształcenie prak-
tyczne w formie warsztatów, publikacje on-line, publiko-
wanie tekstów innych niż reklamowe, usługi w zakresie 
organizacji i prowadzenia konferencji, sympozjów, semina-
riów i szkoleń dla rehabilitantów, lekarzy, terapeutów, usłu-
gi instruktorów w zakresie gimnastyki, kultury fizycznej, 

usługi klubów zdrowia w zakresie poprawy kondycji, pro-
wadzenie działalności rekreacyjnej i sportowej, instruktaż 
i nauczanie w zakresie kultury fizycznej i gimnastyki, orga-
nizowanie i prowadzenie warsztatów oraz szkoleń, organi-
zowanie zawodów sportowych, usługi trenera osobistego, 
pokazy kształcenia praktycznego, organizacja warsztatów 
zawodowych i kursów szkoleniowych, szkolenia w zakre-
sie sprawności fizycznej, usługi edukacji medycznej, usługi 
edukacyjne dla dorosłych dotyczące medycyny, zdrowia, 
usługi edukacyjne dotyczące zabiegów terapeutycznych, 
usługi w zakresie treningu fizycznego, wydawanie czaso-
pism, wydawanie książek, wydawanie periodyków, wyda-
wanie publikacji medycznych, usługi szkoleniowe w zakre-
sie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, udostępnianie 
obiektów i sprzętu do utrzymywania dobrej kondycji fi-
zycznej, 44 usługi medyczne, usługi diagnostyczne, usługi 
lekarzy, pielęgniarek, położnych, usługi szpitali, klinik. sa-
natoriów, usługi fizjoterapeutyczne i fizykoterapeutyczne, 
usługi masażu, usługi opieki medycznej pielęgniarskiej, 
szkoła rodzenia, doradztwo dietetyczne, usługi psycholo-
giczne i psychoterapeutyczne, usługi telemedyczne, wypo-
życzanie sprzętu medycznego, usługi profilaktyki i leczenia 
oraz konsultacje lekarskie we wszystkich specjalnościach 
medycznych, usługi związane z wykonywaniem zabiegów 
regeneracyjno-rehabilitacyjnych, usługi w zakresie rehabi-
litacji medycznej, rehabilitacji funkcjonalnej, fizjoterapii, fi-
zykoterapii, treningu medycznego, terapii manualnej, ma-
sażu, usługi pomocy medycznej, opieka zdrowotna, usługi 
telemedyczne, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, po-
rady psychologiczne, placówki opieki pielęgniarskiej, usłu-
gi kosmetyczne, usługi terapii dna miednicy, usługi opieki 
zdrowotnej, usługi w zakresie odnowy biologicznej, usłu-
gi położnicze, usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie 
sprzętu kosmetycznego, medycznego do odnowy biolo-
gicznej, fizjoterapii, fizykoterapii, doradztwo w zakresie le-
czenia dolegliwości medycznych, doradztwo dietetyczne, 
doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegli-
wości medycznych, fizjoterapia, hydroterapia, informacje 
dotyczące masażu, masaże, opieka zdrowotna w zakresie 
masaży terapeutycznych, opieka zdrowotna w zakresie 
terapii relaksacyjnej, opracowywanie indywidualnych 
programów rehabilitacji fizycznej, organizowanie leczenia 
medycznego, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo 
medyczne, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, 
rehabilitacja fizyczna, usługi elektroterapii dla fizjoterapii, 
usługi poradnictwa medycznego, usługi w zakresie lecze-
nia medycznego.

(210) 472493 (220) 2017 06 02
(731) BYRSKI KRZYSZTOF, Wadowice
(540) MEDICAL WADOWICE

(531) 05.01.01, 24.15.02, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi medyczne.

(210) 472494 (220) 2017 06 02
(731) WIELKOPOLSKIE CENTRUM MEDYCZNE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Poznań
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(540) SZPITAL ŚW. WOJCIECHA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.17.01, 26.01.04
(510), (511) 36 ubezpieczenia medyczne, w szczególności 
w formie abonamentów medycznych umożliwiających ko-
rzystanie z usług danej placówki medycznej, 44 usługi me-
dyczne, szpitale, usługi klinik medycznych, ambulatoryjna 
opieka medyczna, badania medyczne, badania laborato-
ryjne, bakteriologiczne, rentgenowskie, ultrasonograficzne 
w celu diagnozy, leczenia lub oceny stanu zdrowia ludzi, 
usługi diagnostyki medycznej, usługi w zakresie analiz me-
dycznych, konsultacje medyczne, poradnictwo medyczne, 
leczenie ludzi, w tym leczenie operacyjne, usługi lekarskie, 
opieka pielęgniarska, opieka paliatywna, usługi dentystycz-
ne, usługi ortodontyczne, usługi optyczne, usługi w zakresie 
zdrowia psychicznego, fizjoterapia, rehabilitacja fizyczna, 
osteopatia, masaż, usługi terapeutyczne, usługi położnicze, 
leczenie chrapania, ośrodki zdrowia, domowa opieka pielę-
gniarska, usługi domowej opieki zdrowotnej, hospicja, pla-
cówki rekonwalescencji, świadczenie usług przez domy 
opieki nad starszymi ludźmi, usługi domów opieki, usługi 
opieki długoterminowej, usługi opieki zdrowotnej, doradz-
two w zakresie dietetyki i odżywiania, informacja medyczna, 
udzielanie informacji zdrowotnej, pomoc medyczna, wszyst-
kie powyższe usługi świadczone tylko w zakresie ludzi.

(210) 472497 (220) 2017 06 02
(731) VICTORIA CYMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałcz
(540) zielone WARZYWA

(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.03.14
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe: gazowane, niegazo-
wane, musujące, napoje owocowe, wyciągi z owoców lub 
warzyw, wody niegazowane i gazowane, mineralne, stoło-
we, sodowe, soki, napoje i nektary: owocowe, warzywne, 
owocowo-warzywne, soki zagęszczone, przecierowe,sor-
bety, napoje izotoniczne, energetyczne, proteinowe, węglo-
wodanowe, syropy zagęszczane, syropy do napojów, kawy, 
drinków i koktajli, zaprawy do napojów, syropy i preparaty 
do przygotowywania napojów, koncentraty napojów, esen-
cje do napojów, ekstrakty do napojów, napoje wzbogacone 
witaminami i minerałami.

(210) 472499 (220) 2017 06 02
(731) A&P DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) A&P DEVELOPMENT SP. Z O.O.
(510), (511) 37 roboty budowlane związane ze wznosze-
niem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.

(210) 472509 (220) 2017 06 02
(731) BŁACHNIO WIRGINIA POL-MET DYSTRYBYCJA 

MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Żanęcin

(540) GOLDEN PLAST

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.14, 26.13.25, 26.11.13
(510), (511) 1 chemia budowlana - środki impregnujące, 
masy klejowe, silikony, środki do zmywania farb, klejów, 
rozpuszczalniki do lakierów, środki gruntujące, preparaty 
wodoszczelne stosowane w murarstwie, szkło wodne, pla-
styfikatory, domieszki, dodatki do betonu i zapraw, 2 rozpusz-
czalniki, impregnaty do drewna, 17 masy silikonowe i pianki 
poliuretanowe, montażowe, masy bitumiczne, kauczukowe 
i izolacyjne, 19 masy uszczelniające i hydroizolacyjne.

(210) 472512 (220) 2017 06 02
(731) KRASZEK JANUSZ, Warszawa
(540) TyParty.pl

(531) 01.01.05, 01.01.10, 21.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 balony szklane jako pojemniki, kubki z papie-
ru lub tworzyw sztucznych, talerze jednorazowego użytku, 
talerze papierowe, słomki do picia, 25 czapki jako nakrycia 
głowy, daszki do czapek, kapelusze papierowe jako odzież, 
nakrycia głowy, odzież, odzież papierowa, opaski na głowę, 
pelerynki, 28 balony, konfetti, maski zabawkowe.

(210) 472514 (220) 2017 06 02
(731) BUNSHA, Hem, FR
(540) ZE SZCZĘŚCIEM CI DO TWARZY
(510), (511) 25 odzież, bielizna osobista, piżamy, krawa-
ty, szaliki, szarfy [do ubrania], kołnierzyki [odzież], narzutki 
na ramiona i kołnierze odpinane, paski [odzież], rękawiczki 
[odzież], podwiązki, nakrycia głowy, kapelusze, czapki [nakry-
cia głowy], skarpetki, pończochy, rajstopy, obuwie [z wyjąt-
kiem obuwia ortopedycznego], stroje na maskaradę, prze-
brania, wyprawki dziecięce [odzież], futra [odzież], wyroby 
pończosznicze.

(210) 472523 (220) 2017 06 05
(731) TALACZYŃSKI REMIGIUSZ JÓZEF, Bydgoszcz
(540) SUMPY

(531) 26.01.01, 26.04.04, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 interfejsy komputerowe, programy kompute-
rowe, komputerowe bazy danych, 38 przesyłanie informacji 
przez terminale komputerowe, przesyłanie informacji teksto-
wej i obrazowej za pomocą komputerów.

(210) 472532 (220) 2017 06 05
(731) HYDROPARTS K. CHLABICZ SPÓŁKA JAWNA, 

Białystok
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(540) KREATEC
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, przenośne struktury 
metalowe, konstrukcje stalowe [budownictwo], kosze me-
talowe, 7 betoniarki, brony, kosiarki, kultywatory [maszyny], 
maszyny rolnicze, młynki do mielenia mąki [maszyny], narzę-
dzia rolnicze, inne niż o napędzie ręcznym, świdry wiertni-
cze [części maszyn], 12 betoniarki [samochody], samochody, 
podwozia pojazdów, przyczepy [pojazdy].

(210) 472533 (220) 2017 06 05
(731) SKOWRONEK DANIEL, Czarna
(540) EUROTEC Germany

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.11.08, 26.11.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 narzędzia elektryczne, 8 narzędzia ręczne.

(210) 472561 (220) 2017 06 05
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) LOPREZON
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przezna-
czenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla 
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznacze-
niu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych 
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, 
pianek, aerozoli.

(210) 472602 (220) 2017 06 06
(731) OBIUDO PROJECT SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) MIRO APTEKA
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, 
zwłaszcza w aptekach stacjonarnych i internetowych nastę-
pujących towarów: produkty farmaceutyczne, leki, preparaty 
witaminowe, produkty i przyrządy medyczne, środki sani-
tarne do celów medycznych, środki i produkty do pielęgna-
cji zębów i jamy ustnej, produkty dietetyczne, suplementy 
diety, produkty zielarskie, żywność dla niemowląt, materiały 
opatrunkowe, środki dezynfekcyjne, kosmetyki, 44 usługi far-
maceutyczne, usługi doradztwa farmaceutycznego, usługi 
doradcze świadczone przez apteki, usługi farmaceutyczne 
w zakresie leków niegotowych, recepturowych, sporządza-
nie receptur w aptekach.

(210) 472605 (220) 2017 06 06
(731) OBIUDO PROJECT SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) MIRO APTEKA

(531) 24.13.25, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, 
zwłaszcza w aptekach stacjonarnych i internetowych nastę-
pujących towarów: produkty farmaceutyczne, leki, preparaty 
witaminowe, produkty i przyrządy medyczne, środki sani-
tarne do celów medycznych, środki i produkty do pielęgna-
cji zębów i jamy ustnej, produkty dietetyczne, suplementy 

diety, produkty zielarskie, żywność dla niemowląt, materiały 
opatrunkowe, środki dezynfekcyjne, kosmetyki, 44 usługi far-
maceutyczne, usługi doradztwa farmaceutycznego, usługi 
doradcze świadczone przez apteki, usługi farmaceutyczne 
w zakresie leków niegotowych, recepturowych, sporządza-
nie receptur w aptekach.

(210) 472609 (220) 2017 06 06
(731) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapeszt, HU
(540) biovital

(531) 05.07.09, 02.09.01, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety i produkty dietetyczne, pro-
dukty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne.

(210) 472616 (220) 2017 06 06
(731) CHARUBIN RADOSŁAW, Zaścianki
(540) Mr. Omlet

(531) 11.01.01, 11.01.03, 11.01.04, 11.01.05, 09.07.19, 26.11.01, 
26.11.08, 26.11.11, 29.01.07

(510), (511) 29 gotowe dania składające się głównie z ko-
tletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden), 
gotowe posiłki zawierające (głównie) jajka, omlety, jaja ptasie 
i produkty z jaj mianowicie omlety, 30 dania gotowe i wy-
trawne przekąski a mianowicie przekąski na bazie ziaren, 
zbóż, mąki, sezamu, krakersy, kluski, knedle, naleśniki, potrawy 
na bazie makaronu, ryżu i zbóż, wypieki, wyroby cukiernicze, 
czekolada i desery mianowicie gotowe desery [wyroby cukier-
nicze], gotowe spody do ciast, naleśniki, naleśniki [cienkie], cia-
sto naleśnikowe, cienkie naleśniki (popadoms), cienkie kruche 
naleśniki (papad), małe grube naleśniki (pikelet), okonomiyaki 
[japońskie wytrawne naleśniki], placki, gotowe ciasto na plac-
ki, placki [ciasta] z nadzieniem owocowym, placki z nadzie-
niem z warzyw, cienkie kruche placki z przyprawami [papad], 
cienkie kruche placki z przyprawami [poppadom], ziarna prze-
tworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pie-
czenia i drożdże mianowicie ciasto do robienia naleśników, 
mieszanki do naleśników, mieszanki błyskawiczne do naleś.
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(210) 472619 (220) 2017 06 06
(731) CHARUBIN RADOSŁAW, Grabówka
(540) fitek

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 30 lody, wyroby lodowe, wyroby cukiernicze, 
lody spożywcze w proszku (środki wiążące do lodów).

(210) 472623 (220) 2017 06 06
(731) WĘGRZYN ANDRZEJ, Kraków
(540) MASTER BUDOWNICTWO

(531) 26.01.02, 26.01.06, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 37 asfaltowanie, betonowanie, brukarstwo i ka-
felkowanie, budowa basenów, budowa budynków mieszkal-
nych i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie, 
budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie 
wakacyjne, budowa części budynków, budowa domów, bu-
dowa domów na zamówienie, budowa dróg, budowa dróg 
na zamówienie, budowa fundamentów, budowa fundamen-
tów budynków, budowa fundamentów dróg, budowa gan-
ków, budowa jezdni, budowa kominów, budowa kuchni, 
budowa nieruchomości, budowa nieruchomości mieszkal-
nych, budowa obiektów wypoczynkowych, budowa parkin-
gów wielopoziomowych, budowa podłóg, budowa po-
mieszczeń, budowa przeszklonych pomieszczeń, budowa 
przybudówek, budowa saun, budowa schodów z drewna, 
budowa stalowych wyrobów, budowa stropów, budowa 
ścian, budowa ścian działowych we wnętrzach, budowa 
ścian osłonowych, budowa ścianek działowych, budowa 
utwardzanych miejsc parkingowych, budownictwo, burze-
nie konstrukcji, ciesielstwo, czyszczenie budynków, czysz-
czenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków 
od zewnątrz, czyszczenie budynków zabrudzonych przez 
ptaki, czyszczenie elewacji budynków, czyszczenie higienicz-
ne budynków, czyszczenie okien, czyszczenie pokryć podło-
gowych, czyszczenie pomieszczeń domowych, czyszczenie 
powierzchni podłóg, czyszczenie powierzchni sufitów, czysz-
czenie powierzchni ścian, czyszczenie sufitów akustycznych, 
czyszczenie układów wodociągów, demontaż energetycz-
nych linii przesyłowych, demontaż linii wysokiego napięcia, 
demontaż maszyn, dostarczanie informacji z zakresu prze-
mysłu budowlanego, drążenie studni, drenaż gruntu, elimi-
nowanie robactwa inne niż w rolnictwie, fumigacja budyn-
ków przeciwko szkodnikom, impregnacja wodoodporna 
budynków podczas budowy, impregnowanie powierzchni 
preparatami do odstraszania zwierząt, informacja budowla-
na, informacja o najmie sprzętu budowlanego, informacja 
o naprawach, instalacja alarmów, instalacja anten satelitar-
nych, instalacja basenów, instalacja folii okiennych, instalacja 
izolacji na murach szczelinowych, instalacja izolacji rur, insta-
lacja izolacji termicznej w budynkach, instalacja maszyn, in-
stalacja materiałów izolacyjnych, instalacja materiałów izola-

cyjnych w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, 
instalacja mebli, instalacja ogniw i modułów fotowoltaicz-
nych, instalacja okablowania w budynkach do przekazu tele-
komunikacyjnego, instalacja osprzętu do zamków, instalacja 
osprzętu i wyposażenia w budynkach, instalacja pieców 
przemysłowych, instalacja piwnicznych produktów wodo-
odpornych, instalacja pokryć dachowych, instalacja samoza-
mykaczy do drzwi, instalacja sprzętu do prania i kuchenne-
go, instalacja sprzętu hydraulicznego, instalacja sprzętu 
i kabli do dostępu do Internetu, instalacja sprzętu kompute-
rowego dla dostępu do Internetu, instalacja sprzętu kompu-
terowego do systemów komputerowych, instalacja sprzętu 
komunikacyjnego, instalacja sprzętu ochroniarskiego i bez-
pieczeństwa, instalacja systemów do gromadzenia wody 
deszczowej, instalacja systemów do odprowadzania wody 
deszczowej, instalacja systemów do wentylacji i usuwania 
kurzu, instalacja systemów ogrzewania słonecznego, instala-
cja systemów oprzyrządowania, instalacja systemów oświe-
tlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, in-
stalacja systemów oświetleniowych, instalacja systemów 
wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja systemów zabez-
pieczających, instalacja szamb, instalacja szkła izolacyjnego 
w cieplarniach, oknach, drzwiach i szklarniach, instalacja szkła 
w cieplarniach, oknach, drzwiach i szklarniach, instalacja 
urządzeń do gotowania, instalacja urządzeń do ogrzewania 
i chłodzenia, instalacja urządzeń do oszczędzania energii, in-
stalacja urządzeń do otwierania drzwi, instalacja urządzeń 
do otwierania i zamykania drzwi, instalacja urządzeń elek-
trycznych, instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów 
prądu, instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja urzą-
dzeń łazienkowych, instalacja urządzeń oświetleniowych, in-
stalacja urządzeń sanitarnych, instalacja urządzeń wentyla-
cyjnych, instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, 
instalacja wind, instalacja zbiorników na wodę deszczową, 
instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalacja, naprawa 
i konserwacja sprzętu grzewczego, instalowanie domowych 
urządzeń zabezpieczających, instalowanie generatorów prą-
du, instalowanie gotowych elementów konstrukcyjnych, in-
stalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, instalowanie 
i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa 
wind, instalowanie odbiorników radiowych, instalowanie 
okien, instalowanie oraz naprawa systemów klimatyzacyj-
nych, instalowanie osprzętu i akcesoriów w pomieszczeniach 
mieszkalnych, instalowanie oszklonych konstrukcji budowla-
nych, instalowanie paneli kolorowych na fasadach budyn-
ków, instalowanie podwójnych szyb, instalowanie ram okien-
nych, instalowanie systemów rur doprowadzających gaz, 
instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, insta-
lowanie wewnętrznych ścianek działowych, instalowanie 
wewnętrznych ścianek działowych w budynkach, instalowa-
nie wyposażenia budynków, instalowanie zabezpieczeń 
przed przeciągami na oknach otwieranych pionowo, instalo-
wanie zasuw, instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wod-
no-kanalizacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa 
systemów HVAC, ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja, in-
stalowanie, konserwacja i naprawa wind i dźwigów, izolacja 
dachów, izolacja rur, izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrz-
nych, sufitów i dachów, izolacja ścian zewnętrznych, izolacja 
termiczna okien, izolowanie budynków, izolowanie budyn-
ków gotowych, izolowanie budynków w trakcie budowy, 
karczowanie korzeni drzew, konserwacja basenów, konser-
wacja budynków, konserwacja dachów, konserwacja dróg, 
konserwacja i naprawa części i akcesoriów budynków, kon-
serwacja i naprawa instalacji w budynkach, konserwacja i na-
prawa kanałów deszczowych, konserwacja i naprawa pod-
łóg, konserwacja i naprawa rur odpływowych, konserwacja 
i naprawa rurociągów, konserwacja i naprawa rynien dacho-
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wych, konserwacja i naprawa systemów zawierających węże 
doprowadzające płyny, konserwacja i naprawa wyposażenia 
budynków, konserwacja nieruchomości, konserwacja okien, 
konserwacja przewodów, konserwacja rur kanalizacyjnych, 
konserwacja systemów elektronicznych lub klimatyzacyj-
nych, konserwacja systemów odprowadzania nieczystości, 
szamb, konserwacja urządzeń automatycznych, konserwacja 
urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, konserwacja 
wind, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji 
do wytwarzania energii, konsolidacja gruntu, konstrukcja bu-
dynków, konsultacje budowlane, kontrole konstrukcji w celu 
wykrycia korników, kopanie ziemi, kruszenie betonu, lakiero-
wanie, lakierowanie desek, lakierowanie materiałów z karto-
nu, lakierowanie mebli, malowanie, malowanie budynków, 
malowanie i prace dekoratorskie w budynkach, malowanie 
lub naprawa znaków, malowanie mebli, malowanie metalo-
wych powierzchni w celu zapobiegania korozji, malowanie 
natryskowe, malowanie ram okiennych, modernizacja insta-
lacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, 
montaż belkowania dachu, montaż dodatkowej warstwy 
szkła, montaż drzwi i okien, montaż folii okiennych, montaż 
grillów, montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, 
montaż i konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego, 
montaż i naprawa anten, montaż i naprawa instalacji grzew-
czych, montaż i naprawa szkła płaskiego, montaż instalacji 
do zmiękczania wody, montaż instalacji kanalizacyjnych, ga-
zowych i wodociągowych, montaż izolacji do budynków, 
montaż kotew w skałach, montaż ogrodzeń, montaż okładzi-
ny zewnętrznych ścian budynku, montaż okuć do drzwi, 
montaż paneli gipsowych, montaż płyt ściennych, montaż 
podłóg drewnianych, montaż podłóg podniesionych, mon-
taż półpięter, montaż rusztowań, montaż stojaków i półek, 
montaż szafek kuchennych, montaż ścian działowych karto-
nowo-gipsowych, montaż tymczasowych barierek, montaż 
urządzeń grzewczych, montaż wyposażenia kuchennego, 
montaż zestawów półek, montaż zmiękczaczy wody, mon-
taż, instalacja konstrukcji budynków, montaż, instalacja pó-
łek, murarstwo, mycie okien, nadawanie faktury sufitom lub 
ścianom, nadzorowanie konstruowania budynków, nadzór 
budowlany, nadzór budowlany na miejscu, nadzór nad bu-
dowaniem konstrukcji, nadzór nad remontami budynków, 
nadzór nad renowacją budynków, nadzór nad robotami bu-
dowlanymi, nadzór nad wyburzaniem budynków, nakłada-
nie faktur na sufity, nakładanie farb ochronnych na budynki, 
nakładanie farb ochronnych na drewno, nakładanie farby 
w sprayu, nakładanie folii zabezpieczających na szyby, nakła-
danie jastrychów, nakładanie osłon na kable, nakładanie 
osłon na światłowody, nakładanie pokryć powierzchnio-
wych, nakładanie powłok na baseny pływackie, nakładanie 
powłok na budynki, nakładanie powłok nieprzemakalnych 
na dachy, nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie 
budynków, nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie 
wgłębień, nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie 
zbiorników, nakładanie powłok w celu naprawy powierzchni 
budynków, nakładanie powłok w celu naprawy ścian, nakła-
danie wodoodpornych wykładzin, nakładanie wylewki po-
sadzkowej, naprawa artykułów z żelaza, naprawa budynków, 
naprawa budynków zniszczonych przez ptaki, naprawa da-
chów, naprawa fasad, naprawa i izolacja połączeń okiennych, 
naprawa i konserwacja budynków mieszkalnych, naprawa 
i konserwacja budynków na wypadek rozbiórki, naprawa 
i konserwacja instalacji do wytwarzania energii, naprawa 
i konserwacja instalacji elektronicznych, naprawa i konser-
wacja instalacji gazowych i elektrycznych, naprawa i konser-
wacja rusztowań budowlanych oraz platform budowlanych, 
naprawa i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, naprawa 
i konserwacja urządzeń do wentylacji, naprawa i konserwa-

cja urządzeń elektronicznych, naprawa i konserwacja urzą-
dzeń grzewczych, naprawa i konserwacja urządzeń i instala-
cji do chłodzenia, naprawa i konserwacja wind, naprawa 
i renowacja budynków, naprawa instalacji do zaopatrzenia 
w energię, naprawa instalacji do zaopatrzenia w wodę, na-
prawa instalacji i maszyn produkujących biogaz, naprawa 
instalacji sanitarnych, naprawa instalacji, urządzeń i maszyn 
do produkcji energii, naprawa lub konserwacja szyldów, na-
prawa lub konserwacja urządzeń i instalacji do gotowania, 
naprawa ogrodzeń, naprawa okien, naprawa sufitów, napra-
wa systemów doprowadzania gazu, naprawa systemów ka-
nalizacji, naprawa szyldów, naprawa urządzeń i instalacji 
do wytwarzania energii, naprawa wykładzin sufitowych, na-
prawcze roboty budowlane, naprawy betonu, naprawy bu-
dynków, naprawy elementów betonowych, nawadnianie 
gruntów, niszczenie robactwa inne niż w rolnictwie, niszcze-
nie szkodników inne niż w rolnictwie, niszczenie szkodników 
inne niż w rolnictwie, leśnictwie lub ogrodnictwie, nitowa-
nie, obróbka przeciwkorozyjna, oczyszczanie i czyszczenie 
kanałów ściekowych, oczyszczanie strumieniowo-ścierne 
powierzchni, oczyszczanie strumieniowo-ścierne powierzch-
ni metalowych, oczyszczanie strumieniowo-ścierne po-
wierzchni niemetalowych, oczyszczanie terenu, oczyszcza-
nie zbiorników na wodę, odnawianie budynków, odnawianie 
i renowacja budynków, odnawianie instalacji klimatyzacyj-
nych, odnawianie instalacji wodno-kanalizacyjnych, odna-
wianie kuchni, odnawianie wnętrz budynków, odwierty 
gazu, odwierty gazu i ropy naftowej, odymianie budynków 
przeciwko robactwu, odymianie budynków przeciwko 
szkodnikom, odymianie towarów przeciwko robactwu, ody-
mianie towarów przeciwko szkodnikom, powlekanie betonu, 
powlekanie kanałów ściekowych, powlekanie murów, po-
wlekanie przewodów, powlekanie rur, powlekanie, malowa-
nie, prace budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, pra-
ce konstrukcyjne domów z prefabrykatów, przeciwpożarowe 
zabezpieczanie budynków w trakcie budowy, przekopywa-
nie, wykopywanie, przygotowanie powierzchni podłóg 
do położenia podkładów i pokryć, przygotowanie po-
wierzchni schodów do położenia podkładów i pokryć, przy-
gotowywanie terenu pod budowę, regulacja nachylenia 
gruntu, remont nieruchomości, renowacja betonu, renowa-
cja budynków, renowacja i naprawa budynków, renowacja 
instalacji elektrycznych, renowacja kuchni, renowacja po-
włok cynowych, renowacja rur kanalizacyjnych, renowacja, 
naprawa i konserwacja przewodów instalacji elektrycznej, 
restauracja budynków, rozbieranie dróg, rozbiórka budyn-
ków, rozbiórka dachów, rozbiórka kominów, rozbiórka kon-
strukcji, rozbiórka rusztowań, serwis urządzeń i instalacji 
do wytwarzania energii, serwisowanie przewodów, serwiso-
wanie rur kanalizacyjnych, specjalistyczne odnawianie bu-
dynków, spoinowanie murów, sprężanie betonu, sprzątanie 
domów, sprzątanie domów mieszkalnych, sprzątanie nieru-
chomości, sprzątanie placów budowy, sprzątanie poddaszy, 
stabilizacja gruntu, stawianie domów z prefabrykatów, sta-
wianie fundamentów, stawianie szyldów, szlifowanie papie-
rem ściernym, szlifowanie podłóg, szlifowanie przy użyciu 
pumeksu, tępienie szkodników, inne niż w rolnictwie, akwa-
kulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, tworzenie faktury ścian, 
tynkowanie, udzielanie informacji budowlanych za pomocą 
środków elektronicznych, udzielanie informacji online zwią-
zanych ze wznoszeniem budynków, udzielanie informacji 
w związku z naprawą lub konserwacją elektrycznych urzą-
dzeń i instalacji do gotowania, udzielanie informacji w związ-
ku z naprawą lub konserwacją nieelektrycznych urządzeń 
i instalacji do gotowania, udzielanie informacji związanych 
z konstrukcją budynków, udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń malujących, 
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udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją 
maszyn i urządzeń budowlanych, udzielanie informacji zwią-
zanych z naprawą lub konserwacją maszyn i narzędzi do ob-
róbki metali, udzielanie informacji związanych z naprawą lub 
konserwacją maszyn o napędzie silnikowym do czyszczenia 
podłóg, udzielanie informacji związanych z naprawą lub 
konserwacją szyldów, udzielanie informacji związanych z na-
prawą lub konserwacją urządzeń do oczyszczania wody, 
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją 
zbiorników zasobnikowych, udzielanie informacji związa-
nych z odbudową budynków, udzielanie informacji związa-
nych z renowacją budynków, udzielanie informacji związa-
nych z usługami czyszczenia zbiorników zasobnikowych, 
udzielanie informacji związanych z usługami polerowania 
podłóg, udzielanie informacji związanych z wyburzaniem 
budynków, udzielanie informacji związanych ze sprzątaniem 
budynków, udzielanie informacji związanych ze wznosze-
niem, naprawą i konserwacją budynków, udzielanie informa-
cji, porad i konsultacji na temat czyszczenia, układanie i zako-
pywanie kabli, układanie kabli naziemnych, układanie kabli 
w budynkach do przekazu telekomunikacyjnego, układanie 
kabli ziemnych, układanie nawierzchni drogowych, układa-
nie parkietów, układanie płytek podłogowych, układanie 
podłóg warstwowych, układanie pokryć podłogowych, 
układanie pokryć sufitów, układanie przewodów głównych, 
układanie przewodów telekomunikacyjnych, układanie rur, 
układanie sufitów, układanie wykładziny dywanowej, usługi 
brukarskie, usługi budowlane, usługi budowlane doradztwa 
inżynieryjnego, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi bu-
dowlane i naprawy budynków, usługi budowlane w zakresie 
budynków mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie sta-
wiania budynków, usługi budowlane w zakresie usuwania 
gruzu z budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, roz-
biórkowe i wyburzeniowe, usługi czyszczenia basenów, usłu-
gi czyszczenia kanalizacji, usługi czyszczenia przewodów 
wentylacyjnych, usługi czyszczenia strumieniem wody pod 
ciśnieniem, usługi czyszczenia sufitów, usługi dekarskie, usłu-
gi dekoracyjnego malowania wnętrz domów, usługi demon-
tażu, usługi dezodoryzacji, usługi dezynfekcji, usługi dezyn-
sekcyjne, inne niż dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa 
i leśnictwa, usługi doradcze dotyczące instalacji wind osobo-
wych, usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków, 
usługi doradcze dotyczące remontów budynków, usługi do-
radcze dotyczące renowacji budynków, usługi doradcze do-
tyczące renowacji nieruchomości, usługi doradcze i informa-
cyjne dotyczące budownictwa, usługi doradcze w zakresie 
asfaltowania, usługi doradcze w zakresie budowania, usługi 
doradcze w zakresie instalacji systemów wodociągowych, 
usługi doradcze w zakresie konserwacji budynków, usługi 
doradcze w zakresie konserwacji instalacji wodociągowych, 
usługi doradcze w zakresie konserwacji mocowań, usługi do-
radcze w zakresie kopania w ziemi, usługi doradcze w zakre-
sie naprawy instalacji wodociągowych, usługi doradcze 
związane z instalacją mocowań, usługi doradcze związane 
z instalacją urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, usługi do-
radcze związane z wyburzaniem budynków, usługi doradz-
twa budowlanego, usługi doradztwa w zakresie budowy 
budynków, usługi doszczelniania budynków, usługi drenażo-
we, usługi informacyjne dotyczące renowacji budynków, 
usługi informacyjne w zakresie konserwacji systemów za-
bezpieczających, usługi informacyjne w zakresie konstrukcji 
budynków, usługi informacyjne związane z instalacją syste-
mów zabezpieczających, usługi inspekcji budowlanej w trak-
cie prac budowlanych, usługi instalacji dachów, usługi instala-
cyjne platform roboczych i budowlanych, usługi instalacyjne 
w zakresie rusztowań budowlanych, platform roboczych 
i budowlanych, usługi instalowania rur, usługi izolacyjne, 

usługi konserwacji i naprawy budynków świadczone przez 
majstrów, usługi konserwacji podłóg, usługi konserwacji rur, 
usługi malarskie, usługi malowania dekoracyjnego, usługi 
malowania domów, usługi mechanicznego podnoszenia 
w przemyśle budowlanym, usługi montażowe rusztowań 
budowlanych, usługi montażu kuchni, usługi montażu wind, 
usługi mycia ciśnieniowego, usługi nadzoru budowlanego 
w zakresie projektów budowlanych, usługi nadzoru budow-
lanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, 
usługi naprawcze w zakresie pokryć podłóg, usługi napraw-
cze w zakresie pokryć schodów, usługi naprawcze w zakresie 
pokryć ścian, usługi naprawy rur odpływowych, usługi odna-
wiania budynków, usługi poziomowania betonu, usługi re-
nowacji w zakresie rur do dostarczania wody, usługi renowa-
cji w zakresie rur odpływowych, usługi rozbiórkowe, usługi 
sprzątania, usługi spulchniania betonu, usługi szczelinowa-
nia hydraulicznego, usługi szklenia budynków, usługi tynko-
wania, usługi układania płytek ceramicznych, usługi układa-
nia przewodów elektrycznych, usługi układania rur, usługi 
uszczelniania i wodouszczelniania budynków, usługi uszczel-
niania wnętrz, usługi w zakresie cementacji, usługi w zakresie 
instalacji elektrycznych, usługi w zakresie instalowania kana-
łów ściekowych, usługi w zakresie instalowania kotew do mu-
rów szczelinowych, usługi w zakresie instalowania rur odpły-
wowych, usługi w zakresie konstrukcji hydraulicznych, usługi 
w zakresie malowania i dekorowania budynków, usługi w za-
kresie montażu rusztowań, usługi w zakresie mycia budyn-
ków, usługi w zakresie nakładania powłok ochronnych na ze-
wnątrz budynków, usługi w zakresie napraw przewodów, 
usługi w zakresie napraw rur, usługi w zakresie oczyszczania 
przez szorowanie, usługi w zakresie powlekania podłóg, 
usługi w zakresie przenoszenia mas ziemnych, usługi w za-
kresie remontów budynków, usługi w zakresie rozbiórek, 
usługi w zakresie stabilizacji gleby poprzez wkładanie prętów 
wzmacniających, usługi w zakresie stabilizacji gleby poprzez 
wstrzykiwanie cementu, usługi w zakresie stabilizacji gleby 
poprzez wstrzykiwanie zaczynu cementowego, usługi w za-
kresie stabilizacji gleby poprzez zagęszczanie wibracyjne, 
usługi w zakresie stabilizacji gruntu poprzez wkładanie prę-
tów wzmacniających, usługi w zakresie stabilizacji gruntu 
poprzez wstrzykiwanie cementu, usługi w zakresie stabiliza-
cji gruntu poprzez wstrzykiwanie zaprawy murarskiej, usługi 
w zakresie stabilizacji gruntu poprzez zagęszczanie wibracyj-
ne, usługi w zakresie stabilizacji terenu poprzez wkładanie 
prętów wzmacniających, usługi w zakresie stabilizacji terenu 
poprzez wstrzykiwanie cementu, usługi w zakresie stabiliza-
cji terenu poprzez wstrzykiwanie zaprawy murarskiej, usługi 
w zakresie stabilizacji terenu poprzez zagęszczanie wibracyj-
ne, usługi w zakresie szczelinowania hydraulicznego, usługi 
w zakresie wykopywania, usługi w zakresie wyściełania rur, 
usługi w zakresie zabezpieczania przed wilgocią budynków 
w trakcie budowy, usługi wbijania pali, usługi wykonawców 
instalacji elektrycznych, usługi wykonawców w zakresie in-
stalacji grzewczej, usługi wykonawców w zakresie instalacji 
klimatyzacyjnych, usługi wykonawców w zakresie płyt gip-
sowych, usługi zabezpieczania przed korozją, usługi zabez-
pieczania przed wilgocią, usługi zarządzania budową, usługi 
zwalczania szkodników, inne niż dla rolnictwa, ogrodnictwa 
lub leśnictwa, ustawianie pieców, usuwanie graffiti, usuwa-
nie nawierzchni, usuwanie rdzy, usuwanie wycieków, uszczel-
nianie betonu, uszczelnianie budynków, uszczelnianie dróg, 
uszczelnianie i rozbieranie dróg, uszczelnianie nawierzchni, 
wbijanie pali, wiercenie, wiercenie studni, wiercenie studni 
wodnych, wiercenie w celu wydobycia ropy naftowej, wier-
cenie w skałach, wstawianie szkła, wstawianie szkła i wsta-
wianie szyb, wykonywanie obrzutki na basenach pływackich, 
wykonywanie obrzutki na budynkach, wykrywanie nie-
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szczelności w budynkach, wylewanie, układanie fundamen-
tów, wymiana cegieł i przebudowa pleców, wymiana okien, 
wymiana ram okiennych, wynajem sprzętu budowlanego, 
wyrównywanie betonu, wyrównywanie terenu budowy, wy-
sadzanie gruntu, wysadzanie skał, wytępianie plagi grzybów 
z drewna, wzmacnianie fundamentów zaczynem cemento-
wym, wzmacnianie gruntu, wznoszenie obszarów mieszkal-
nych, zabezpieczanie budynków przed dostępem szkodni-
ków i robactwa, zabezpieczanie budynków przed wilgocią 
podczas ich budowy, zabezpieczanie przeciwwilgociowe 
piwnic, zabezpieczanie przed korozją, zabezpieczanie przed 
ogniem w czasie budowy, zabezpieczanie przed przeciąga-
mi, uszczelnianie, zabezpieczanie przed wilgocią w czasie 
budowy, zagospodarowywanie gruntu pod zabudowę, za-
pobieganie dostawaniu się pyłu do budynków, zapobiega-
nie osiadaniu budynków i poprawki w tym zakresie, zapobie-
ganie zapadaniu się budynków i poprawki w tym zakresie, 
zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, 
zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie kon-
struowania budynków, zarządzanie projektem budowy, 
zbrojenie budynków, zwalczanie szkodników, zwalczanie 
szkodników w budynkach, zwalczanie szkodników w związ-
ku z ptakami, zwalczanie termitów.

(210) 472639 (220) 2017 06 06
(731) ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) City FORUM

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 reklama prasowa, reklama radiowa, reklama 
telewizyjna, reklama billboardowa lub outdoorowa, reklama 
za pośrednictwem Internetu, produkcja filmów reklamo-
wych, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promo-
cja), wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie 
nośników reklamowych, przygotowywanie reklamy praso-
wej, radiowej, telewizyjnej, tworzenie i uaktualnianie ma-
teriałów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulotek, pro-
spektów, druków, wynajem czasu reklamowego we wszyst-
kich środkach przekazu, informacja handlowa, informowanie 
o prowadzonej działalności gospodarczej, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
przegląd prasy, usługi marketingowe, badania rynkowe w ce-
lach handlowych, reklamowych, marketingowych, badania 
opinii publicznej, badania dotyczące działalności gospodar-
czej, organizowanie badań handlowych lub reklamowych 
we wszystkich środkach przekazu, organizowanie wystaw 
lub targów w celach handlowych lub reklamowych, wysta-
wy w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprze-
daży dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, usługi 
dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klien-
tów za pośrednictwem poczty i poczty elektronicznej w celu 
przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania istniejącej bazy 
klientów, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje 
nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nierucho-
mościami, dzierżawa, wynajmowanie mieszkań, biur i po-
mieszczeń magazynowych, finansowa wycena nieruchomo-
ści, zarządzanie majątkiem nieruchomym, usługi finansowe, 
ekspertyzy oraz analizy finansowe i inwestycyjne, 37 budow-
nictwo, prowadzenie działalności deweloperskiej w dziedzi-
nie budownictwa, realizacja i nadzór nad przedsięwzięciami 
inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygoto-

waniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi re-
montowe budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz 
budowli, usługi wykończeniowe, naprawy obiektów bu-
dowlanych, roboty ziemne oraz wodno - inżynieryjne, wy-
konywanie dróg, mostów i nawierzchni, instalowanie drzwi 
i okien, nadzór budowlany, instalowanie i naprawa urządzeń 
elektrycznych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimaty-
zacyjnych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, rozbiórka 
budynków, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, infor-
macja budowlana, izolowanie budynków, tynkowanie.

(210) 472695 (220) 2017 06 08
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE 

RYSZARD KACZMAREK I SYNOWIE  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Mrowino

(540) 

(531) 26.01.01, 01.15.15
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i deta-
licznej takich towarów jak: preparaty chemiczne do użytku 
w produktach kosmetycznych, surowe materiały [chemicz-
ne] do tworzenia produktów kosmetycznych, polepszacze 
smaku do żywności, barwniki spożywcze, barwniki kosme-
tyczne, ekstrakty roślinne do użytku w produkcji kosmety-
ków, ekstrakty z kwiatów, olejki eteryczne, tłuszcze do celów 
kosmetycznych, woski [surowce], proszki owocowe, proszki 
warzywne, suszone owoce, warzywa suszone, suszone mię-
so, tłuszcze roślinne do celów spożywczych, tłuszcze zwie-
rzęce do celów spożywczych, wzmacniacze smaku do żyw-
ności [inne niż olejki eteryczne], grzanki.

(210) 472701 (220) 2017 06 08
(731) TUMAS TOMASZ, Rybnik; 

RADZYŃSKI ZBIGNIEW, Rogów
(540) tumas radzyński architekci

(531) 27.05.01, 24.17.07, 29.01.12
(510), (511) 42 doradztwo techniczne związane z projekto-
waniem, opracowywanie projektów technicznych do pro-
jektów budowlanych, usługi architektoniczne i inżynieryjne, 
usługi doradcze w zakresie projektowania, usługi doradz-
twa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, usługi 
inżynieryjne i w zakresie architektury, usługi inżynieryjne 
w dziedzinie technologii budowlanej, doradztwo w zakresie 
projektów architektonicznych i budowlanych, opracowywa-
nie projektów budowlanych, planowanie i projektowanie 
osiedli mieszkaniowych,profesjonalne doradztwo w za-
kresie architektury, projektowanie architektoniczne, usługi 
architektoniczne w zakresie projektowania obiektów biu-
rowych, usługi architektury wnętrz, zarządzanie projektami 
architektonicznymi.
(551) wspólne prawo ochronne
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(210) 472702 (220) 2017 06 08
(731) GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Majdan

(540) LODZIARNIE GRYCAN LODY OD POKOLEŃ

(531) 27.05.01, 27.01.01
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, napoje na bazie kawy, 
napoje na bazie herbaty, kawa mrożona, herbata mrożona, 
napoje na bazie czekolady, lody, sorbety, wyroby cukierni-
cze, wyroby piekarnicze, słodycze, wafle, batony, czekolady, 
cukierki, czekoladki, galaretki, galaretki nadziewane, ciastka, 
puddingi, desery na zimno typu pianka, kanapki, tosty, na-
leśniki, paszteciki, 32 napoje bezalkoholowe, piwo, napoje 
niegazowane, musujące lub gazowane, wody mineralne, 
wody stołowe, wody źródlane, napoje aromatyzowane, na-
poje o smaku owocowym i na bazie owoców, soki owocowe 
i warzywne, nektary, koktajle owocowe, lemoniady, napoje 
na bazie słodu, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, 
syropy, ekstrakty i esencje oraz inne preparaty do produkcji 
napojów bezalkoholowych, 43 usługi w zakresie działalności 
gastronomicznej, usługi w zakresie prowadzenia lodziarni, 
kawiarni, kafeterii i innych zakładów gastronomicznych ofe-
rujących przygotowaną do konsumpcji żywność i napoje, 
przygotowywanie i sprzedaż żywności „na wynos”, usługi 
gastronomiczne, catering, usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, usługi z zakresu zaopatrywania w żywność na za-
mówienie, także za pomocą sieci komputerowej w systemie 
on-line, usługi hotelarskie, usługi z zakresu tymczasowego 
zakwaterowania, wynajmowanie sal.

(210) 472703 (220) 2017 06 08
(731) ORGANIC LIFE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) ORGANIC LIFE DERMOKOSMETYKI

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki nasączone 
płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparata-
mi do usuwania makijażu, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, 
ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, kosmetyki, ko-
smetyki dla zwierząt, kosmetyki do brwi, kosmetyki do pie-
lęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, kremy 
wybielające do skóry, maski kosmetyczne, mleczko oczysz-
czające do celów kosmetycznych, mleczko migdałowe 
do celów kosmetycznych, odżywki do włosów, olejki do ce-
lów kosmetycznych, olejki eteryczne, płyny do pielęgnacji 
włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, 
płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub 
dezodoryzacji, pomadki do ust, preparaty do demakijażu, 
preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących 
(przybory toaletowe), preparaty do kąpieli, nielecznicze, 
preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do prostowa-
nia włosów, preparaty fito kosmetyczne, preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania, 
preparaty ściągające do celów kosmetycznych, produkty 
perfumeryjne, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, 

szampony, szampony dla zwierząt (nielecznicze preparaty 
pielęgnacyjne), szampony dla zwierząt domowych (nielecz-
nicze preparaty do pielęgnacji), środki do czyszczenia zębów, 
tłuszcze do celów kosmetycznych, tusze do rzęs, zestawy ko-
smetyków, żele do masażu, inne niż do celów medycznych.

(210) 472722 (220) 2017 06 08
(731) CHEMA-ELEKTROMET SPÓŁDZIELNIA PRACY, 

Rzeszów
(540) ROZETIC
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
środki sanitarne do celów medycznych, substancje diete-
tyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, pla-
stry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, materiały 
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odka-
żające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy.

(210) 472744 (220) 2017 06 09
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH 

ODRA SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg
(540) Odra ORYGINALNA OD 1946

(531) 18.04.02, 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 29 galaretki, galaretki owocowe, chipsy owoco-
we, chipsy ziemniaczane, chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, 
przekąski na bazie owoców, 30 chałwa, czekolada, owocowe 
(galaretki-) [słodycze], karmelki [cukierki], karmelki twarde, 
karmelki nadziewane, pomadki [cukierki], cukierki miętowe, 
wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, 
wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyro-
by czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe ba-
toniki zbożowe, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie 
zbóż, pralinki, pasty czekoladowe do smarowania zawiera-
jące orzechy, pasty na bazie czekolady, muesli, lody, batony 
zbożowe, galanteria czekoladowa, galanteria czekoladopo-
dobna, półprodukty cukiernicze, słodycze, lizaki, prażynki 
nie będące ciastkami, produkty zbożowe produkowane me-
todą ekstruzji lub smażone w tłuszczu, produkty zbożowe 
z dodatkiem elementów ekstrudowanych, prażynki zbo-
żowe, chipsy zbożowe, chrupki zbożowe, pellety zbożowe, 
sneksy zbożowe, mąka i preparaty zbożowe, w szczególno-
ści ekstrudowane produkty zbożowe, w tym wyroby z ryżu 
i kukurydzy oraz z ich mieszanek również z dodatkiem kakao, 
witamin, czekolady, orzechów, miodu, przypraw, płatki zbo-
żowe śniadaniowe, makarony, wyroby cukiernicze i piekarni-
cze, wafle, czekolada, wyroby czekoladowe, guma do żucia, 
muesli, preparaty zbożowe dietetyczne nie przeznaczone 
do celów leczniczych, draże, gumy rozpuszczalne do żucia, 
krakersy, przekąski słone na bazie wyrobów zbożowych, 
przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, paluszki, precle, bato-
ny zbożowe, batony czekoladowe, nielecznicze draże, chał-
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wa, preparaty zbożowe, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, 
płatki kukurydziane, gumki rozpuszczalne, chrupki zbożowe 
w czekoladzie.

(210) 472745 (220) 2017 06 09
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH 

ODRA SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg
(540) Odra ORYGINALNA OD 1946

(531) 18.04.02, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 29 galaretki, galaretki owocowe, chipsy owoco-
we, chipsy ziemniaczane, chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, 
przekąski na bazie owoców, 30 chałwa, czekolada, galaret-
ki owocowe [słodycze], karmelki [cukierki], karmelki twarde, 
karmelki nadziewane, pomadki [cukierki], cukierki miętowe, 
wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, 
wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyro-
by czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe ba-
toniki zbożowe, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie 
zbóż, pralinki, pasty czekoladowe do smarowania zawiera-
jące orzechy, pasty na bazie czekolady, muesli, lody, batony 
zbożowe, galanteria czekoladowa, galanteria czekoladopo-
dobna, półprodukty cukiernicze, słodycze, lizaki, prażynki 
nie będące ciastkami, produkty zbożowe produkowane me-
todą ekstruzji lub smażone w tłuszczu, produkty zbożowe 
z dodatkiem elementów ekstrudowanych, prażynki zbo-
żowe, chipsy zbożowe, chrupki zbożowe, pellety zbożowe, 
sneksy zbożowe, mąka i preparaty zbożowe, w szczególno-
ści ekstrudowane produkty zbożowe, w tym wyroby z ryżu 
i kukurydzy oraz z ich mieszanek również z dodatkiem kakao, 
witamin, czekolady, orzechów, miodu, przypraw, płatki zbo-
żowe śniadaniowe, makarony, wyroby cukiernicze i piekarni-
cze, wafle, czekolada, wyroby czekoladowe, guma do żucia, 
muesli, preparaty zbożowe dietetyczne nie przeznaczone 
do celów leczniczych, draże, gumy rozpuszczalne do żucia, 
krakersy, przekąski słone na bazie wyrobów zbożowych, 
przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, paluszki, precle, bato-
ny zbożowe, batony czekoladowe, nielecznicze draże, chał-
wa, preparaty zbożowe, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, 
płatki kukurydziane, gumki rozpuszczalne, chrupki zbożowe 
w czekoladzie.

(210) 472746 (220) 2017 06 09
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH 

ODRA SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg
(540) Odra

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 galaretki, galaretki owocowe, chipsy owoco-
we, chipsy ziemniaczane, chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, 
przekąski na bazie owoców, 30 chałwa, czekolada, galaret-
ki owocowe [słodycze], karmelki [cukierki], karmelki twarde, 
karmelki nadziewane, pomadki [cukierki], cukierki miętowe, 
wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, 
wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyro-
by czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe ba-
toniki zbożowe, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie 
zbóż, pralinki, pasty czekoladowe do smarowania zawiera-
jące orzechy, pasty na bazie czekolady, muesli, lody, batony 
zbożowe, galanteria czekoladowa, galanteria czekoladopo-
dobna, półprodukty cukiernicze, słodycze, lizaki, prażynki 
nie będące ciastkami, produkty zbożowe produkowane me-
todą ekstruzji lub smażone w tłuszczu, produkty zbożowe 
z dodatkiem elementów ekstrudowanych, prażynki zbo-
żowe, chipsy zbożowe, chrupki zbożowe, pellety zbożowe, 
sneksy zbożowe, mąka i preparaty zbożowe, w szczególno-
ści ekstrudowane produkty zbożowe, w tym wyroby z ryżu 
i kukurydzy oraz z ich mieszanek również z dodatkiem kakao, 
witamin, czekolady, orzechów, miodu, przypraw, płatki zbo-
żowe śniadaniowe, makarony, wyroby cukiernicze i piekarni-
cze, wafle, czekolada, wyroby czekoladowe, guma do żucia, 
muesli, preparaty zbożowe dietetyczne nie przeznaczone 
do celów leczniczych, draże, gumy rozpuszczalne do żucia, 
krakersy, przekąski słone na bazie wyrobów zbożowych, 
przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, paluszki, precle, bato-
ny zbożowe, batony czekoladowe, nielecznicze draże, chał-
wa, preparaty zbożowe, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, 
płatki kukurydziane, gumki rozpuszczalne, chrupki zbożowe 
w czekoladzie.

(210) 472747 (220) 2017 06 09
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH 

ODRA SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg
(540) Odra

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 galaretki, galaretki owocowe, chipsy owoco-
we, chipsy ziemniaczane, chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, 
przekąski na bazie owoców, 30 chałwa, czekolada, galaret-
ki owocowe [słodycze], karmelki [cukierki], karmelki twarde, 
karmelki nadziewane, pomadki [cukierki], cukierki miętowe, 
wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, 
wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyro-
by czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe ba-
toniki zbożowe, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie 
zbóż, pralinki, pasty czekoladowe do smarowania zawiera-
jące orzechy, pasty na bazie czekolady, muesli, lody, batony 
zbożowe, galanteria czekoladowa, galanteria czekoladopo-
dobna, półprodukty cukiernicze, słodycze, lizaki, prażynki 
nie będące ciastkami, produkty zbożowe produkowane me-
todą ekstruzji lub smażone w tłuszczu, produkty zbożowe 
z dodatkiem elementów ekstrudowanych, prażynki zbo-
żowe, chipsy zbożowe, chrupki zbożowe, pellety zbożowe, 
sneksy zbożowe, mąka i preparaty zbożowe, w szczególno-
ści ekstrudowane produkty zbożowe, w tym wyroby z ryżu 
i kukurydzy oraz z ich mieszanek również z dodatkiem kakao, 
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witamin, czekolady, orzechów, miodu, przypraw, płatki zbo-
żowe śniadaniowe, makarony, wyroby cukiernicze i piekarni-
cze, wafle, czekolada, wyroby czekoladowe, guma do żucia, 
muesli, preparaty zbożowe dietetyczne nie przeznaczone 
do celów leczniczych, draże, gumy rozpuszczalne do żucia, 
krakersy, przekąski słone na bazie wyrobów zbożowych, 
przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, paluszki, precle, bato-
ny zbożowe, batony czekoladowe, nielecznicze draże, chał-
wa, preparaty zbożowe, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, 
płatki kukurydziane, gumki rozpuszczalne, chrupki zbożowe 
w czekoladzie.

(210) 472748 (220) 2017 06 09
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH 

ODRA SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg
(540) Odra ORYGINALNA OD 1946

(531) 18.04.02, 26.04.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 galaretki, galaretki owocowe, chipsy 
owocowe, chipsy ziemniaczane, chipsy o niskiej zawar-
tości tłuszczu, przekąski na bazie owoców, 30 chałwa, 
czekolada, galaretki owocowe [słodycze], karmelki [cu-
kierki], karmelki twarde, karmelki nadziewane, pomadki 
[cukierki], cukierki miętowe, wyroby cukiernicze, wyro-
by cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze 
na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe 
do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, 
przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, pralinki, 
pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, 
pasty na bazie czekolady, muesli, lody, batony zbożowe, 
galanteria czekoladowa, galanteria czekoladopodobna, 
półprodukty cukiernicze, słodycze, lizaki, prażynki nie bę-
dące ciastkami, produkty zbożowe produkowane metodą 
ekstruzji lub smażone w tłuszczu, produkty zbożowe z do-
datkiem elementów ekstrudowanych, prażynki zbożowe, 
chipsy zbożowe, chrupki zbożowe, pellety zbożowe, snek-
sy zbożowe, mąka i preparaty zbożowe, w szczególności 
ekstrudowane produkty zbożowe, w tym wyroby z ryżu 
i kukurydzy oraz z ich mieszanek również z dodatkiem 
kakao, witamin, czekolady, orzechów, miodu, przypraw, 
płatki zbożowe śniadaniowe, makarony, wyroby cukierni-
cze i piekarnicze, wafle, czekolada, wyroby czekoladowe, 
guma do żucia, muesli, preparaty zbożowe dietetyczne 
nie przeznaczone do celów leczniczych, draże, gumy roz-
puszczalne do żucia, krakersy, przekąski słone na bazie 
wyrobów zbożowych, przekąski ryżowe, przekąski zbożo-
we, paluszki, precle, batony zbożowe, batony czekolado-
we, nielecznicze draże, chałwa, preparaty zbożowe, płatki 
śniadaniowe, płatki zbożowe, płatki kukurydziane, gumki 
rozpuszczalne, chrupki zbożowe w czekoladzie.

(210) 472749 (220) 2017 06 09
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH 

ODRA SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg

(540) Odra

(531) 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 29 galaretki, galaretki owocowe, chipsy owoco-
we, chipsy ziemniaczane, chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, 
przekąski na bazie owoców, 30 chałwa, czekolada, galaret-
ki owocowe [słodycze], karmelki [cukierki], karmelki twarde, 
karmelki nadziewane, pomadki [cukierki], cukierki miętowe, 
wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, 
wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyro-
by czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe ba-
toniki zbożowe, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie 
zbóż, pralinki, pasty czekoladowe do smarowania zawiera-
jące orzechy, pasty na bazie czekolady, muesli, lody, batony 
zbożowe, galanteria czekoladowa, galanteria czekoladopo-
dobna, półprodukty cukiernicze, słodycze, lizaki, prażynki 
nie będące ciastkami, produkty zbożowe produkowane me-
todą ekstruzji lub smażone w tłuszczu, produkty zbożowe 
z dodatkiem elementów ekstrudowanych, prażynki zbo-
żowe, chipsy zbożowe, chrupki zbożowe, pellety zbożowe, 
sneksy zbożowe, mąka i preparaty zbożowe, w szczególno-
ści ekstrudowane produkty zbożowe, w tym wyroby z ryżu 
i kukurydzy oraz z ich mieszanek również z dodatkiem kakao, 
witamin, czekolady, orzechów, miodu, przypraw, płatki zbo-
żowe śniadaniowe, makarony, wyroby cukiernicze i piekarni-
cze, wafle, czekolada, wyroby czekoladowe, guma do żucia, 
muesli, preparaty zbożowe dietetyczne nie przeznaczone 
do celów leczniczych, draże, gumy rozpuszczalne do żucia, 
krakersy, przekąski słone na bazie wyrobów zbożowych, 
przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, paluszki, precle, bato-
ny zbożowe, batony czekoladowe, nielecznicze draże, chał-
wa, preparaty zbożowe, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, 
płatki kukurydziane, gumki rozpuszczalne, chrupki zbożowe 
w czekoladzie.

(210) 472754 (220) 2017 06 09
(731) TSL SHARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) TSL Shark

(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 transport, spedycja, logistyka.
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(210) 472756 (220) 2017 06 09
(731) UNICOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DEFENS
(510), (511) 1 środki chemiczne dla przemysłu, kleje i pre-
paraty klejące do celów przemysłowych, kleje do celów 
konstrukcyjnych, kleje przemysłowe do użytku przy obrób-
ce metali, kleje do ozdobnego bruku, kleje do wyrobów 
z cementu i betonu, kleje do scalania kamienia, preparaty 
do gruntowania, membrany do impregnacji wodoodpornej 
w postaci płynów chemicznych do użytku w budownictwie, 
ciecze, detergenty i rozpuszczalniki do użytku podczas pro-
cesów produkcyjnych, chemiczne preparaty do czyszcze-
nia do zastosowania przemysłowego, czyściwa chemiczne 
do zastosowania przemysłowego, detergenty stosowane 
i używane w procesach produkcyjnych, preparaty do od-
tłuszczania stosowane w procesach produkcyjnych, prepara-
ty zapobiegające tworzeniu się powłok osadowych, rozpusz-
czalniki do lakierów.

(210) 472757 (220) 2017 06 09
(731) VCA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) VCA Polska
(510), (511) 41 usługi w zakresie szkolenia zawodowego, 
szkolenia techniczne w zakresie bezpieczeństwa, usługi edu-
kacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi.

(210) 472758 (220) 2017 06 09
(731) NGUYEN QUOC DUY, Warszawa
(540) MO MODELY SLIM FIT

(531) 26.04.02, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 koszule, krawaty.

(210) 472761 (220) 2017 06 09
(731) KOŚCIELNIAK MICHAŁ VIRAZON, Zielona Góra; 

CIESIELSKA NATALIA, Zielona Góra
(540) CHILLIWINE
(510), (511) 18 wyroby ze skóry i imitacji skóry, nieujęte 
w innych klasach, walizy i torby podróżne, torebki, portfele, 
25 odzież, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży hurtowej i de-
talicznej takich towarów jak: wyroby ze skóry i imitacji skóry, 
walizy i torby podróżne, torebki, portfele, odzież, nakrycia 
głowy, zarządzanie procesami biznesowymi.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 472762 (220) 2017 06 09
(731) ECOMETRAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz

(540) PAN OPONKA

(531) 02.01.15, 18.01.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 12 opony do pojazdów mechanicznych.

(210) 472763 (220) 2017 06 09
(731) BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Paproć

(540) SADOWSKI CYDR

(531) 02.01.01, 05.07.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 cydr.

(210) 472764 (220) 2017 06 09
(731) TYMIEC RADOSŁAW GOSPODARSTWO ROLNE 

DELTA-AGRO, Miłoradz
(540) A DELTA-AGRO

(531) 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 buraki, kukurydza [w tym kukurydza nieprze-
tworzona], pszenica [w tym pszenica surowa], rzepak, ziarno, 
nieprzetworzone uprawne rośliny cukrowe, żywe zwierzę-
ta [w tym bydło], rośliny żywe, 35 usługi sprzedaży mleka, 
36 sponsorowanie działalności sportowej, sponsorowanie 
działalności rozrywkowej, sponsorowanie imprez kultural-
nych, 44 usługi z zakresu hodowli zwierząt, usługi w zakresie 
rolnictwa, usługi hodowli bydła, zwierzęta [hodowla bydła], 
doradztwo w zakresie rolnictwa.

(210) 472765 (220) 2017 06 09
(731) ŁUSZCZEWSKI KONRAD BERRY FARMS, 

Falbogi Wielkie
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(540) BERRYFARMS

(531) 05.07.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 31 świeże owoce, drzewa owocowe, krzewy 
owocowe, drzewa iglaste, rozsady do hodowli roślin.

(210) 472773 (220) 2017 06 09
(731) MAKARSKA MARZENA, Bezrzecze
(540) fabryka lodów

(531) 08.01.18, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 5 dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowa-
ne do celów medycznych, lody, sorbety, jogurty mrożone, 
sosy do deserów dietetyczne bezcukrowe dla celów leczni-
czych, dietetyczne napoje przystosowane do celów leczni-
czych, 30 wyroby cukiernicze i słodycze, lody, torty lodowe, 
batony lodowe, sandwicze lodowe, jogurt mrożony jako 
lody spożywcze, lody spożywcze w proszku, sorbety jako 
lody, 43 bary, catering w kawiarniach szybkiej obsługi, her-
baciarnie, kafeterie, kawiarnie, koktajlbary, lodziarnie, obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, restauracje, snack bary, usługi kafeterii samoobsłu-
gowych, usługi cateringowe.

(210) 472809 (220) 2017 06 12
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAR-TOM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Jędrzejów

(540) solidio

(531) 14.05.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 drzwi metalowe.

(210) 472818 (220) 2017 06 12
(731) 7LEVELS SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) Castle of Heart

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 gry wideo [gry komputerowe] w formie pro-
gramów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, 
gry wideo zapisane na dysku [oprogramowanie kompute-

rowe], zaprogramowane gry wideo zawarte w kartridżach 
[oprogramowanie komputerowe], muzyczne nagrania 
dźwiękowe, dyski zawierające dźwięki, nośniki dźwięku, 
projektory dźwięku, nagrywarki dźwięku, nagrania dźwię-
kowe, dyski zawierające dźwięki, filmy animowane, nagrane 
filmy, oprogramowanie gier, oprogramowanie gier elektro-
nicznych, nagrane programy gier komputerowych, opraco-
wywanie oprogramowania gier komputerowych, nagrane 
oprogramowanie gier komputerowych, programy kompute-
rowe do gier wideo i gier komputerowych, oprogramowanie 
komputerowe gier wideo, programy gier elektronicznych 
do pobrania, programy interaktywnych multimedialnych 
gier komputerowych, 41 montaż filmów, produkowanie 
filmów, produkcja filmów, dystrybucja filmów, rozrywka fil-
mowa, 42 programowanie animacji komputerowych, usługi 
projektowania grafiki komputerowej, projektowanie opro-
gramowania do gier komputerowych.

(210) 472819 (220) 2017 06 12
(731) SAJDOK KRZYSZTOF, Bieruń
(540) DRIVE TIME DT

(531) 15.07.09, 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, 
usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulato-
rów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
nauczanie indywidualne, kształcenie praktyczne [pokazy], 
informacja o edukacji, doradztwo zawodowe, usługi w za-
kresie oświaty [nauczanie].

(210) 472826 (220) 2017 06 12
(731) CZAJA KRZYSZTOF FIRMA PRODUKCYJNO- 

-HANDLOWO-USŁUGOWA CZAJEN, Mielec
(540) SWISSNET

(531) 03.07.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 przełączniki elektryczne, kable elektrycz-
ne, kable koncentryczne, komputery, łączniki elektryczne, 
modemy, modemy telefoniczne, odbiorniki radiotelefo-
niczne, odbiorniki audiowizualne, pamięci zewnętrzne 
USB, sprzęt komputerowy, światłowody, urządzenia do ko-
munikacji wewnętrznej, urządzenia do transmisji dźwię-
ku, urządzenia telewizyjne, odbiorniki telewizji IP, sprzęt 
do telefonii komputerowej, kable telefoniczne, przewody 
telefoniczne, puszki połączeniowe kabli telefonicznych, 
oprogramowanie sprzętowe, interaktywne oprogramo-
wanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji, 
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elektroniczne moduły ładowalne, stacje bazowe telefonii 
komórkowej, nadajniki sygnałów elektronicznych, 35 ba-
dania rynkowe prowadzone za pośrednictwem telefonu, 
marketing telefoniczny, rozliczanie kosztów telefonicznych, 
usługi promocji działalności gospodarczej świadczone 
za pośrednictwem telefonu, pośrednictwo w nabywaniu 
usług telematycznych, telefonicznych lub komputerowych, 
działalność reklamowa w szczególności w dziedzinie sieci 
telematycznych, telefonicznych i internetowych, procedu-
ry administracyjne związane ze składaniem zleceń kupna 
za pośrednictwem telefonu lub komputera, pośrednictwo 
w zawieraniu umów kupna-sprzedaży poprzez telefon i In-
ternet, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet 
w zakresie przekazywania informacji o usługach reklamo-
wych, 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 bez-
przewodowe, nadawanie telewizji kablowej, oferowanie 
połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią kompu-
terową, poczta elektroniczna, przesyłanie faksów, przesy-
łanie online kartek z życzeniami, przesyłanie telegramów, 
przesyłanie wiadomości, przydzielanie kanałów telekomu-
nikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, transfer 
strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych danych, 
transmisja programów radiowych, transmisja programów 
telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja video na żą-
danie, udostępnianie forów internetowych online, usługi 
poczty głosowej, usługi przywoławcze (radio, telefon lub 
inne środki łączności elektronicznej), usługi telefoniczne, 
usługi telekonferencyjne, usługi teleksowe, usługi trasowa-
nia i podłączania usługi do sieci telekomunikacyjnej, usługi 
w zakresie wideokonferencji, usługi związane z elektronicz-
nymi tablicami ogłoszeń (usługi telekomunikacyjne), wspo-
magane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, 
wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajmowanie 
czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych, wypo-
życzanie faksów, wypożyczanie modemów, wypożyczanie 
telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiado-
mości, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnienie 
dostępu do globalnych sieci komputerowych, 41 dostar-
czanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu 
transmisja video na żądanie, dostarczanie programów tele-
wizyjnych nie do pobrania, przy pomocy usług typu trans-
misja video na żądanie, wynajem odbiorników radiowych 
i telewizyjnych, wypożyczanie sprzętu audio, usługi w za-
kresie nauczania poprzez telefon i Internet, 42 hosting stron 
internetowych, instalacja oprogramowania umożliwiające-
go dostęp do Internetu, wypożyczanie oprogramowania, 
aktualizacja i instalacja oprogramowania, rozwiązywanie 
problemów z oprogramowaniem komputerowym (pomoc 
techniczna), prowadzenie portali internetowych w zakresie 
promowania i udostępniania aplikacji mobilnych i interne-
towych, usługi w zakresie badania i projektowania sprzętu 
komputerowego.

(210) 472827 (220) 2017 06 12
(731) CZAJA KRZYSZTOF FIRMA PRODUKCYJNO- 

-HANDLOWO-USŁUGOWA CZAJEN, Mielec
(540) SWISSNET
(510), (511) 9 przełączniki elektryczne, kable elektryczne, 
kable koncentryczne, komputery, łączniki elektryczne, 
modemy, modemy telefoniczne, odbiorniki radiotelefo-
niczne, odbiorniki audiowizualne, pamięci zewnętrzne 

USB, sprzęt komputerowy, światłowody, urządzenia do ko-
munikacji wewnętrznej, urządzenia do transmisji dźwię-
ku, urządzenia telewizyjne, odbiorniki telewizji IP, sprzęt 
do telefonii komputerowej, kable telefoniczne, przewody 
telefoniczne, puszki połączeniowe kabli telefonicznych, 
oprogramowanie sprzętowe, interaktywne oprogramo-
wanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji, 
elektroniczne moduły ładowalne, stacje bazowe tele-
fonii komórkowej, nadajniki sygnałów elektronicznych, 
35 badania rynkowe prowadzone za pośrednictwem 
telefonu, marketing telefoniczny, rozliczanie kosztów te-
lefonicznych, usługi promocji działalności gospodarczej 
świadczone za pośrednictwem telefonu, pośrednictwo 
w nabywaniu usług telematycznych, telefonicznych lub 
komputerowych, działalność reklamowa w szczególno-
ści w dziedzinie sieci telematycznych, telefonicznych 
i internetowych, procedury administracyjne związane 
ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem telefonu 
lub komputera, pośrednictwo w zawieraniu umów kup-
na-sprzedaży poprzez telefon i internet, obsługa klientów 
przy wykorzystaniu sieci Internet w zakresie przekazywa-
nia informacji o usługach reklamowych, 38 agencje in-
formacyjne, fora (pokoje rozmów) dla serwisów społecz-
nościowych, informacja o telekomunikacji, komunikacja 
radiowa, komunikacja za pośrednictwem sieci światło-
wodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów 
komórkowych, łączność poprzez terminale komputero-
we, łączność telegraficzna, nadawanie bezprzewodowe, 
nadawanie telewizji kablowej, oferowanie połączeń tele-
komunikacyjnych z globalną siecią komputerową, poczta 
elektroniczna, przesyłanie faksów, przesyłanie online kar-
tek z życzeniami, przesyłanie telegramów, przesyłanie wia-
domości, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla 
usług związanych z telezakupami, transfer strumieniowy 
danych, transmisja plików cyfrowych danych, transmisja 
programów radiowych, transmisja programów telewizyj-
nych, transmisja satelitarna, transmisja video na żądanie, 
udostępnianie forów internetowych online, usługi pocz-
ty głosowej, usługi przywoławcze (radio, telefon lub inne 
środki łączności elektronicznej), usługi telefoniczne, usłu-
gi telekonferencyjne, usługi teleksowe, usługi trasowania 
i podłączania usługi do sieci telekomunikacyjnej, usługi 
w zakresie wideokonferencji, usługi związane z elektro-
nicznymi tablicami ogłoszeń (usługi telekomunikacyjne), 
wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości 
i obrazów, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wy-
najmowanie czasu dostępu do globalnych sieci kompu-
terowych, wypożyczanie faksów, wypożyczanie mode-
mów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń 
do przesyłania wiadomości, zapewnianie dostępu do baz 
danych, zapewnienie dostępu do globalnych sieci kom-
puterowych, 41 dostarczanie filmów, nie do pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja video na żądanie, 
dostarczanie programów telewizyjnych nie do pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja video na żądanie, 
wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, wypo-
życzanie sprzętu audio, usługi w zakresie nauczania po-
przez telefon i Internet, 42 hosting stron internetowych, 
instalacja oprogramowania umożliwiającego dostęp 
do Internetu, wypożyczanie oprogramowania, aktuali-
zacja i instalacja oprogramowania, rozwiązywanie pro-
blemów z oprogramowaniem komputerowym (pomoc 
techniczna), prowadzenie portali internetowych w zakresie 
promowania i udostępniania aplikacji mobilnych i interne-
towych, usługi w zakresie badania i projektowania sprzętu 
komputerowego.
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(210) 472837 (220) 2017 06 12
(731) BACHLEDA-CURUŚ ADAM, Zakopane
(540) BACHLEDA HOTEL
(510), (511) 16 drukowane materiały hotelarskie, afisze, pla-
katy, biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma, formula-
rze, blankiety, druki, fotografie, gazety, indeksy, skorowidze, 
kalendarze, katalogi, koperty, książki, makiety architektonicz-
ne, mapy geograficzne, materiały do pisania, materiały dru-
kowane, notatniki, notesy, obrazy, zdjęcia, papier, papier listo-
wy, periodyki, podręczniki, prospekty, publikacje drukowane, 
rysunki, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, skoroszyty 
na dokumenty, ulotki, zawiadomienia, 35 agencje reklamowe, 
badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospo-
darczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania 
w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, ekono-
miczne prognozy, organizacja pokazów mody w celach pro-
mocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, outsourcing, doradztwo biznesowe, pokazy 
towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami prze-
mysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, reklama, reklama korespondencyjna, 
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, rekla-
ma zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, roz-
powszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych, 
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usłu-
gi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi 
marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego, zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie biznesowe 
hotelami, zarządzanie administracyjne hotelami, zarządzenie 
hotelami dla osób trzecich, pomoc w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, 39 organizowanie podróży do i z ho-
telu, dostarczanie gazet, dostarczanie kwiatów, dostawa 
towarów, eskortowanie podróżnych, organizowanie rejsów, 
parkowanie samochodów, pojazdy (wypożyczanie), trans-
port powietrzny, przenoszenie, przewóz bagaży, rezerwacja 
miejsc na podróż, rezerwacja transportu, transport, transport 
pasażerski, udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do celów 
podróży, usługi car-sharingu, usługi kierowców, usługi taksó-
wek, usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, usługi 
w zakresie organizowania wycieczek, wynajem: autokarów, 
samochodów, statków powietrznych, garaży, koni, miejsc 
parkingowych, wypożyczanie samochodów wyścigowych, 
41 doradztwo zawodowe, fotografia, fotoreportaże, infor-
macja: o edukacji, o imprezach rozrywkowych, o rekreacji, 
organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, orga-
nizowanie balów, organizowanie i prowadzenie: koncertów, 
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, warszta-
tów, szkoleń, kursów, konkursów piękności, loterii, wystaw, 
widowisk, zawodów sportowych, impresariat, planowanie 
przyjęć, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, prowa-
dzenie zajęć fitness, publikowanie książek, publikowanie tek-
stów innych niż reklamowe, sport (wypożyczanie sprzętu), 
udostępnianie obiektów i sprzętu: rekreacyjnego, sportowe-
go, do gry w golfa, usługi agencji dystrybucji biletów, usługi 
artystów estradowych, usługi biblioteczne, usługi klubowe, 
usługi muzeów, usługi parków rozrywki, pokazy filmowe, 
usługi rozrywkowe, usługi trenerskie, usługi trenera osobiste-
go, usługi w zakresie obozów wakacyjnych, usługi związane 
z dyskotekami, wynajmowanie kortów tenisowych, obiektów 
sportowych, wypożyczanie dzieł sztuki, wystawianie spekta-
kli: na żywo, rewiowych, 43 biura zakwaterowania, hotele, 
motele, pensjonaty, domy opieki dla osób w podeszłym 
wieku, ośrodki wypoczynkowe, domy turystyczne, hotele 
dla zwierząt, organizowanie zakwaterowania hotelowego, 
wakacyjnego, zakwaterowanie na pobyt czasowy, zakwa-
terowanie dla turystów, rezerwacja pokoi, pokoi dla podróż-

nych, miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, 
usługi w zakresie obozów wakacyjnych, ocena zakwatero-
wania wakacyjnego, wynajem budynków przenośnych, or-
ganizowanie posiłków w hotelach, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, bary, bary 
szybkiej obsługi, catering, herbaciarnie, kafeterie, koktajlbary, 
stołówki, bufety, restauracje samoobsługowe, oferujące da-
nia na wynos, restauracje z grillem, restauracje washoku, re-
zerwacja stolików w restauracjach, usługi: barowe, hotelowe, 
recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania, restauracyj-
ne, wynajem urządzeń oświetleniowych, wynajmowanie sal 
na zebrania, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej, 
szklanych naczyń, namiotów, urządzeń do gotowania, za-
pewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego.

(210) 472841 (220) 2017 06 12
(731) IMPERIAL CINEPIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Sleepy Paws by Pet Station

(531) 03.06.03, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 20 posłania dla zwierząt domowych, poduszki 
dla zwierząt domowych, transportery dla zwierząt domo-
wych, koce do spania dla zwierząt domowych.

(210) 472842 (220) 2017 06 12
(731) TOMCZYŃSKI KAROL PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE, Łomża
(540) Znany Lodziarz

(531) 08.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 bloki lodu, czekolada pitna, dodatki smako-
we do lodów, gofry, herbata, herbata mrożona, jogurt mro-
żony jako lody spożywcze, kakao, kawa, kawa nienaturalna, 
kostki lodu, kwiaty i liście jako substytuty herbaty, lody, lody 
liofilizowane, lody spożywcze w proszku, lód do napojów 
chłodzących, lód naturalny lub sztuczny, lukier lustrzany jako 
polewa lustrzana, makaroniki stosowane jako wyroby cu-
kiernicze, miód, mleczko pszczele, musy czekoladowe, musy 
deserowe, naleśniki, napary, inne niż do celów leczniczych, 
napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, 
napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje 
na bazie kawy, napoje smakowe na bazie lodów smako-
wych, nielecznicze napoje na bazie herbaty, galaretki owo-
cowe jako słodycze lodowe, pasty na bazie czekolady, pasty 
na bazie lodów, proszki do sporządzania lodów, słodziki na-
turalne, sorbety jako lody, sosy do polewania deserów, wy-
roby cukiernicze, 35 agencje informacji handlowej, agencje 
reklamowe, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, 
badania rynku, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo 
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, eks-
pertyzy w działalności gospodarczej, opinie, organizowanie 
wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych, 
pokazy towarów, promocja sprzedaży stosowana na rzecz 
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osób trzecich, organizacja wystaw handlowych, pośrednic-
two handlowe na rzecz osób trzecich, usługi umożliwiające 
odbiorcom wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, 
z wyrobami: bloki lodu, czekolada pitna, dodatki smakowe 
do lodów, gofry, herbata, herbata mrożona, jogurt mrożony 
jako lody spożywcze, kakao, kawa, kawa nienaturalna, kostki 
lodu, kwiaty i liście jako substytuty herbaty, lody, lody liofili-
zowane, lody spożywcze w proszku, lód do napojów chło-
dzących, lód naturalny lub sztuczny, lukier lustrzany jako 
polewa lustrzana, makaroniki stosowane jako wyroby cu-
kiernicze, miód, mleczko pszczele, musy czekoladowe, musy 
deserowe, naleśniki, napary, inne niż do celów leczniczych, 
napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, 
napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje 
na bazie kawy, napoje smakowe na bazie lodów smakowych, 
nielecznicze napoje na bazie herbaty, galaretki owocowe 
jako słodycze lodowe, pasty na bazie czekolady, pasty na ba-
zie lodów, proszki do sporządzania lodów, 43 barowe usługi, 
cateringowe usługi, prowadzenie i usługi: domy turystyczne, 
hotele, kafeterie, kawiarnie, motele, pensjonaty, restauracje, 
stołówki, przygotowywanie dań spożywczych na zamó-
wienie oraz ich dostawa, usługi snack-bary, wynajmowanie 
mieszkań na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posie-
dzenia, żłobki i przedszkola dla dzieci.

(210) 472843 (220) 2017 06 12
(731) IWONA PAWELCZYK, JACEK PAWELCZYK 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO- 
-USŁUGOWE OKNAL SPÓŁKA CYWILNA,  
Nowe Kupiski

(540) OKNAL

(531) 07.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe: baseny kąpielowe stosowane 
jako konstrukcje, belki, blacha, bramy, budowlane materia-
ły, drobnica żelazna, drzwi, osprzęt drzwiowy, folie, kabiny 
kąpielowe, kabiny telefoniczne konstrukcje, kraty, kurniki, 
lufciki, obudowy balkonów, ogrody zimowe, okna, osprzęt 
do okien, okiennice, palety transportowe, parapety, pły-
ty, pojemniki do pakowania, progi, prowadnice do okien 
lub drzwi przesuwnych, puszki, pudełka, rolety zewnętrz-
ne i wewnętrzne, rolki, rynny metalowe, akcesoria i osprzęt 
do rynien, schody, siatki, skrzynie, sufity, witryny, 19 altany 
stosowane jako konstrukcje, balustrady, baseny kąpielowe 
stosowane jako konstrukcje niemetalowe, boazerie, bramy 
niemetalowe, budowlane materiały niemetalowe, budynki 
przenośne niemetalowe, chlewy, dachówka niemetalowa, 
drewno budowlane, drzwi niemetalowe, osprzęt drzwiowy 
niemetalowy, kabiny kąpielowe niemetalowe, kabiny telefo-
niczne niemetalowe, klepki drewniane, konstrukcje niemeta-
lowe, kratownice niemetalowe, krokwie, kurniki niemetalowe, 
lufciki okienka niemetalowe, łaty niemetalowe, ogrodzenia 
niemetalowe, ogrody zimowe jako konstrukcje budowlane 
zawarte w tej klasie, okna niemetalowe, okiennice niemeta-
lowe, panele drzwiowe, płytki lub płyty niemetalowe, progi 
niemetalowe, prowadnice do drzwi lub okien niemetalo-
we, puszki niemetalowe, pudełka niemetalowe, rolety we-
wnętrzne i zewnętrzne niemetalowe, schody niemetalowe, 
sklejka, słupy niemetalowe, stajnie, sufity niemetalowe, szkło 
konstrukcyjne, szyby stosowane jako szkło dla budownictwa, 

siatki niemetalowe, witraże, witryny niemetalowe, wykła-
dziny niemetalowe, 35 badanie rynku, doradztwo specjali-
styczne w sprawach działalności gospodarczej, ekspertyzy 
w działalności gospodarczej, opinie, organizowanie wystaw 
lub targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy 
towarów, promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, 
zaopatrzenie osób trzecich stosowane jako zakupy i sprze-
daż produktów dla innych przedsiębiorstw z zakresu budow-
nictwa i dla budownictwa, usługi umożliwiające odbiorcom 
dogodny wybór i zakup towarów w hurtowni i sklepach 
z zakresu budownictwa i dla budownictwa, 37 informacja 
budowlana, nadzór budowlany, wynajem sprzętu budow-
lanego, izolowanie budynków, uszczelnianie budynków, 
rozbiórka budynków, czyszczenie okien, montaż i demontaż 
okien i drzwi, budowa ogrodów zimowych jako konstrukcji 
budowlanych zawartych w tej klasie, 42 usługi w zakresie 
architektury: ekspertyzy, opinie, projektowanie, nadzór, wy-
konawstwo mieszczące się w tej klasie, badania techniczne, 
doradztwo budowlane, ekspertyzy inżynieryjne, testowanie 
materiałów, projekty techniczne z zakresu budownictwa lą-
dowego, usługi w zakresie stylizacji budowlanej: ekspertyzy, 
opinie, projektowanie, nadzór.

(210) 472852 (220) 2017 06 12
(731) ŁĄTKA CZESŁAW KRZYSZTOF INNOVATION 1, 

Jenkowice
(540) Herbbata
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, inne 
napoje bezalkoholowe.

(210) 472854 (220) 2017 06 12
(731) ŁĄTKA CZESŁAW KRZYSZTOF INNOVATION 1, 

Jenkowice
(540) SeniorVita
(510), (511) 5 suplementy diety, 32 napoje bezalkoholowe.

(210) 472857 (220) 2017 06 12
(731) ŻYBULA TOMASZ TOBACCO CONCEPT FACTORY, 

Kraków
(540) cookie monster

(531) 04.03.19, 26.01.04, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 zapalarki do gazu, zapalniczki do gazu, za-
palniczki i zapalarki, 33 gorzkie nalewki, napoje alkoholowe 
destylowane, wino, likiery, napoje alkoholowe, whisky, na-
poje alkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje alkoholowe za-
wierające owoce, rum, wódka, 34 tytoń, ustniki papierosów, 
filtry do papierosów, zapalniczki dla palaczy, bloczki bibułki 
papierosowej, cygara, ustniki do cygar, papierosy zawierają-
ce substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, papierosy, 
kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, cygaretki, 
pojemniki na tytoń, humidory, papierosy elektroniczne, cie-
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kłe roztwory do użytku w e-papierosach, waporyzatory dla 
palaczy, do stosowania doustnego, środki aromatyzujące 
do tytoniu inne niż olejki eteryczne, środki aromatyzujące 
do stosowania w papierosach elektronicznych inne niż olejki 
eteryczne.

(210) 472858 (220) 2017 06 12
(731) ŻYBULA TOMASZ TOBACCO CONCEPT FACTORY, 

Kraków
(540) 77

(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.08, 26.04.17, 27.07.01, 27.07.02
(510), (511) 32 bezalkoholowe wyciągi z owoców, piwo, 
napój imbirowy, piwo słodowe, brzeczka piwna, bezalkoho-
lowe napoje z soków owocowych, napoje serwatkowe, pre-
paraty do produkcji napojów, esencje do produkcji napojów, 
soki, syropy do napojów, woda [napoje], preparaty do pro-
dukcji wody gazowanej, woda litowa, woda mineralna [na-
poje], produkty do wytwarzania wody mineralnej, woda sel-
cerska, woda stołowa, moszcz., lemoniada, wyciąg z chmielu 
do wytwarzania piwa, soki warzywne [napoje], syrop do le-
moniady, preparaty do sporządzania likieru, brzeczka słodo-
wa, moszcz z winogron niesfermentowany, orszada, woda 
sodowa, sorbety [napoje], sok pomidorowy [napój], pastylki 
do napojów gazowanych, proszek do wytwarzania napojów 
gazowanych, woda gazowana, napoje bezalkoholowe z sar-
saparillą, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, 
owocowe nektary, bezalkoholowe, napoje izotoniczne, cydr 
bezalkoholowy, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], 
napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje na bazie 
owoców i warzyw, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, 
drinki na bazie piwa, napoje na bazie soi inne niż substytu-
ty mleka, napoje sportowe wzbogacone proteinami, napoje 
na bazie ryżu inne niż substytuty mleka, napoje bezalkoho-
lowe o smaku kawy, napoje bezalkoholowe o smaku herba-
ty, napoje bezalkoholowe, napoje odalkoholizowane, napoje 
orzeźwiające.

(210) 472864 (220) 2017 06 12
(731) MARCINIEC BERENIKA GRERA SOLUTIONS, Warszawa
(540) MESHR

(531) 25.01.25, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.24, 26.11.09, 26.11.25, 
27.05.05, 29.01.14

(510), (511) 9 aplikacja do pobrania na urządzenia przeno-
śne do celów nawiązywania kontaktów, w tym umawiania 
spotkań.

(210) 472867 (220) 2017 06 12
(731) MISZKIEWICZ MAREK, Olszewo; 

MISZKIEWICZ ROBERT, Nidzica
(540) DOM

(531) 07.03.11, 26.03.23, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa materiałów 
budowlanych.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 472871 (220) 2017 06 12
(731) ŚCIŚLICKA IWONA, Wysoka
(540) YVENE COSMETICS

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
amoniak [alkalia lotne] stosowany jako detergent, antyperspi-
ranty [przybory toaletowe], antypoślizgowe płyny do pod-
łóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, aromaty [olejki ete-
ryczne], aromaty do ciast (olejki eteryczne), aromaty 
do napojów [olejki eteryczne], aromaty do żywności w po-
staci olejków eterycznych, balsamy do celów kosmetycz-
nych, balsamy, inne niż do celów medycznych, barwniki 
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, bazy 
do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, bursztyn [wyroby 
perfumeryjne], chemiczne produkty do ożywiania kolorów 
do użytku domowego [pranie], chusteczki nasączane płyna-
mi kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami 
do usuwania makijażu, cytrynowe olejki eteryczne, deter-
genty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz 
inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwie-
rząt, dezodoranty dla zwierząt, drewno zapachowe, ekstrak-
ty kwiatowe [perfumy], ekstrakty ziołowe do celów kosme-
tycznych, emulsje chroniące przed promieniowaniem 
słonecznym, esencja badianowa, esencja mięty [olejek ete-
ryczny], esencje eteryczne,etui na szminkę, farby do brody, 
farby do włosów, geraniol, heliotropina, henna [barwnik ko-
smetyczny], woda javelle, jonony [wyroby perfumeryjne], 
kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, kalkomania ozdobna 
do celów kosmetycznych, kamień ałun [środek ściągający], 
kamień polerski, kleje do celów kosmetycznych, kleje 
do przymocowywania sztucznych rzęs, kleje do przymoco-
wywania sztucznych włosów, kora mydłoki (kwilai) do pra-
nia, korund [materiał ścierny], kosmetyki, kosmetyki dla zwie-
rząt, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kreda czyszcząca, 
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kreda malarska, krem do butów, kremy do polerowania, kre-
my kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, krochmal 
do nadawania połysku praniu, krochmal do prania, lakier 
do włosów, środki do usuwania lakieru, lakiery do paznokci, 
ług sodowy, łupki polerskie, maski kosmetyczne, mieszaniny 
zapachowe potpourri, mięta do wyrobów perfumeryjnych, 
mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko 
oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, mydła 
do ożywiania koloru tkanin, mydła przeciwpotowe do stóp, 
mydło dezodoryzujące, mydło do golenia, mydło migdało-
we, naklejane ozdoby do paznokci, neutralizatory do trwałej 
ondulacji, odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejek ber-
gamotowy, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek lawen-
dowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek terpentynowy 
[preparat odtłuszczający], olejki do celów kosmetycznych, 
olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne 
z drzewa cedrowego, olejki toaletowe, ołówki do brwi, papier 
do polerowania, papier ścierny szmerglowy, paski odświeża-
jące oddech, paski wybielające zęby, pasta do butów, pasty 
do pasków do ostrzenia brzytwy, pasty do skór, piżmo [wyro-
by perfumeryjne], płótno szmerglowe, płótno z nasypem 
szklanym [płótno ścierne], płukanki do oczu, nie do celów 
medycznych, płyny do czyszczenia przedniej szyby samo-
chodowej, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania 
ust do celów niemedycznych, płyny do przemywania po-
chwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, płyny po gole-
niu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, po-
wietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania, 
preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty 
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do czyszczenia 
tapet, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, pre-
paraty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do ce-
lów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do ką-
pieli, nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów, preparaty 
do nabłyszczania liści roślin, preparaty do nadawania poły-
sku, preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania, 
inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty 
do odymiania [perfumy], preparaty do pielęgnacji paznokci, 
preparaty do polerowania, preparaty do polerowania protez 
dentystycznych, preparaty do prania, preparaty do prania 
chemicznego, preparaty do prostowania włosów, preparaty 
do samoopalania [kosmetyki], preparaty do udrażniania rur, 
preparaty do usuwania kamienia kotłowego do celów go-
spodarstwa domowego, preparaty do wybielania skóry 
zwierzęcej, preparaty do wywabiania plam, preparaty fitoko-
smetyczne, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, 
preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne 
do odchudzania, preparaty ściągające do celów kosmetycz-
nych, preparaty toaletowe, preparaty wygładzające [kroch-
mal], produkty do odświeżania oddechu w sprayu, produkty 
perfumeryjne, przeciwpotowe mydła, puder do twarzy, pu-
meks, preparaty do usuwania rdzy, roztwory do szorowania, 
róż polerski, rzęsy sztuczne, safrol, saszetki zapachowe 
do bielizny, soda krystaliczna do czyszczenia, soda wybielają-
ca, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, sole wybie-
lające, suche szampony, szampony, szampony dla zwierząt 
[nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], szampony dla zwie-
rząt domowych [nielecznicze preparaty do pielęgnacji], 
szmergiel, sztuczne paznokcie, ściereczki nasączane deter-
gentami, do czyszczenia, środki czyszczące do celów gospo-
darstwa domowego, środki czyszczące do higieny intymnej, 
nielecznicze, środki do czyszczenia zębów, środki do konser-
wacji skóry [pasty], środki do namaczania prania, środki 
do polerowania podłóg i mebli, środki do usuwania wosku 
z podłóg [preparaty do szorowania], środki odświeżające po-
wietrze [zapachowe], środki ścierne i polerskie, środki uła-
twiające suszenie do zmywarek naczyń, środki wybielające 

stosowane w pralnictwie (ultramaryna), środki wygładzające 
i nadające praniu połysk, środki zmiękczające do tkanin, talk 
kosmetyczny, terpentyna do odtłuszczania, terpeny [olejki 
eteryczne], tlenek glinu [materiał ścierny], tłuszcze do celów 
kosmetycznych, tusze do rzęs, waciki do celów kosmetycz-
nych, wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, 
węglik krzemu [materiał ścierny], węgliki metali [materiały 
ścierne], woda kolońska, woda lawendowa, woda perfumo-
wana, woda utleniona do celów kosmetycznych, wosk 
do butów, wosk do depilacji, wosk do parkietów, wosk 
do podłóg, wosk do wąsów, wosk krawiecki, wosk pralniczy, 
wosk szewski, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosme-
tycznych, wybielacze stosowane w pralnictwie, zestawy ko-
smetyków, zmywacze do paznokci, żele do masażu, inne niż 
do celów medycznych, żele do wybielania zębów, 5 aerozole 
chłodzące do celów medycznych, akonityna, albuminowe 
artykuły żywnościowe do celów medycznych, aldehyd 
mrówkowy do celów farmaceutycznych, aldehydy do celów 
farmaceutycznych, alginiany do celów farmaceutycznych, 
alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, alkaloidy do ce-
lów medycznych, alkohol leczniczy, amalgamaty dentystycz-
ne, amalgamaty dentystyczne ze złota, aminokwasy do ce-
lów medycznych, aminokwasy do celów weterynaryjnych, 
anestetyki [środki znieczulające], antybakteryjne środki 
do mycia rąk, antybiotyki, antyseptyki, apteczki pierwszej po-
mocy, wyposażone, apteczki przenośne z wyposażeniem, 
azotan bizmutu do celów farmaceutycznych, balsam gurju-
nowy do celów medycznych, balsamiczne preparaty do ce-
lów medycznych, balsamy do użytku medycznego, bandaże 
opatrunkowe, białkowe suplementy diety, białkowe suple-
menty dla zwierząt, biocydy, biologiczne hodowle tkanek 
do celów medycznych, biologiczne hodowle tkanek do ce-
lów weterynaryjnych, biologiczne preparaty do celów me-
dycznych, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, 
biomarkery diagnostyczne do celów medycznych, błonnik 
pokarmowy, borowina do kąpieli, borowina lecznicza, brom 
do celów farmaceutycznych, cement kostny do celów chirur-
gicznych i ortopedycznych, chemiczne środki antykoncep-
cyjne, chinina do celów medycznych, chinolina do celów 
medycznych, chirurgiczne materiały opatrunkowe, chleb dla 
diabetyków przystosowany do celów medycznych, chloro-
form, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, cu-
kier do celów medycznych, cukier mlekowy do celów far-
maceutycznych, czopki, dentystyczne materiały ścierne, 
detergenty do celów medycznych, dezodoranty, inne niż dla 
ludzi lub zwierząt, diastaza do celów medycznych, dietetycz-
na żywność przystosowana do celów medycznych, diete-
tyczne napoje przystosowane do celów medycznych, diete-
tyczne substancje przystosowane do celów medycznych, 
digitalina, drewno cedrowe jako środek odstraszający owady, 
drożdże do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne 
do celów farmaceutycznych, ekstrakty tytoniowe [owado-
bójcze], ekstrakty ziołowe do celów medycznych, eliksiry 
[preparaty farmaceutyczne], enzymy do celów farmaceu-
tycznych, enzymy do celów medycznych, enzymy do celów 
weterynaryjnych, enzymy mlekowe do celów farmaceutycz-
nych, ergotamina do celów farmaceutycznych, estry celulozy 
do celów farmaceutycznych, estry do celów farmaceutycz-
nych, etery celulozy do celów farmaceutycznych, etery 
do celów farmaceutycznych, eukaliptol do celów farmaceu-
tycznych, eukaliptus do celów farmaceutycznych, fenol 
do celów farmaceutycznych, fosforany do celów farmaceu-
tycznych, fungicydy, gaza opatrunkowa, gazy do celów me-
dycznych, gąbka do ran, gencjana do celów farmaceutycz-
nych, glicerofosfaty, gliceryna do celów medycznych, glukoza 
do celów medycznych, gorczyca do celów farmaceutycz-
nych, guma do celów medycznych, guma do żucia do celów 
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medycznych, gumiguta do celów medycznych, gwajakol 
do celów farmaceutycznych, hematogen, hemoglobina, her-
bata dla astmatyków, herbata lecznicza, herbaty ziołowe 
do celów leczniczych, herbicydy, homogenizowana żyw-
ność przystosowana do celów medycznych, hormony do ce-
lów medycznych, hydrastyna, hydrastynina, immunostymu-
lanty, implanty chirurgiczne składające się z żywych tkanek, 
insektycydy, intymne preparaty nawilżające, izotopy do ce-
lów medycznych, jalapa [wilec przeczyszczający], jedzenie 
liofilizowane przystosowane do celów medycznych, jod 
do celów farmaceutycznych, jodki do celów farmaceutycz-
nych, jodoform, jodyna, jujuba lecznicza, kadzidełka do od-
straszania owadów, kalomel [fungicyd], kamfora do celów 
medycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki 
na lekarstwa, karbolineum [środek przeciwpasożytniczy], ka-
techu do celów farmaceutycznych, kauczuk do celów denty-
stycznych, kąpiele tlenowe, kleje chirurgiczne, kleje do pro-
tez dentystycznych, kokaina, kolagen do celów medycznych, 
kolcorośl lekarska [sarsaparilla] do celów medycznych, kolo-
dium do celów farmaceutycznych, komórki macierzyste 
do celów medycznych, komórki macierzyste do celów wete-
rynaryjnych, kompresy, koper włoski do celów medycznych, 
kora do celów farmaceutycznych, kora drzewa myrobalan 
do celów farmaceutycznych, kora kondurango do celów me-
dycznych, kora krotonowa, kora mangrowa do celów farma-
ceutycznych, kora z angostury do celów medycznych, korze-
nie lecznicze, korzenie rabarbaru do celów farmaceutycznych, 
kreozot do celów farmaceutycznych, krew do celów me-
dycznych, kultury mikroorganizmów do celów medycznych 
i weterynaryjnych, kurara, kwas galusowy do celów farma-
ceutycznych, kwasja [gorzknia] do celów medycznych, kwa-
sy do celów farmaceutycznych, kwebracho do celów me-
dycznych, kwiat siarczany do celów farmaceutycznych, lakier 
dentystyczny, lecytyna do celów medycznych, lecznicze 
płyny do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów, 
lecznicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty toaletowe, 
lecznicze suche szampony, lecznicze szampony dla zwierząt 
domowych, lecznicze środki do czyszczenia zębów, lekar-
stwa przeciw zaparciom, leki dla ludzi, leki do celów stoma-
tologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki pomocnicze 
[wspierające] do celów medycznych, leki seroterapeutyczne, 
leki wzmacniające, lep na muchy [taśmy], lepy na muchy, lukre-
cja do celów farmaceutycznych, lupulina do celów farmaceu-
tycznych, magnezja do celów farmaceutycznych, majtki 
chłonne dla osób cierpiących na inkontynencję, majtki higie-
niczne, mastyksy dentystyczne, maści do celów farmaceu-
tycznych, maści do leczenia oparzeń słonecznych, maści 
rtęciowe, maść przeciw odmrożeniom do użytku farmaceu-
tycznego, materiały do plombowania zębów, materiały opa-
trunkowe, medyczne, mazidła, mączka rybna do celów far-
maceutycznych, mąka do celów farmaceutycznych, mąka 
z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, mech ir-
landzki do celów medycznych, mentol, mięso liofilizowane 
przystosowane do celów medycznych, mięta do celów far-
maceutycznych, mineralne suplementy diety, mleczko 
pszczele do celów farmaceutycznych, mleko migdałowe 
do celów farmaceutycznych, mleko w proszku dla niemow-
ląt, moleskin do celów medycznych, mydła antybakteryjne, 
mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, nalewki do celów 
medycznych, napary lecznicze, napoje stosowane w lecznic-
twie, napoje z mleka słodowego do celów medycznych, nar-
kotyki, narkotyki do celów medycznych, obroże przeciwpaso-
żytnicze dla zwierząt, octan glinu do celów farmaceutycznych, 
octany do celów farmaceutycznych, odczynniki chemiczne 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, odświeżacze 
do ubrań i tkanin, odżywcze suplementy diety, okłady, okła-
dy gorczycowe, okrągłe podkładki na odciski stóp, olej gor-

czycowy do celów medycznych, olej rycynowy do celów 
medycznych, olejek kamforowy do celów medycznych, ole-
jek terpentynowy do celów farmaceutycznych, olejek z ko-
pru do celów leczniczych, olejki lecznicze, opaski barkowe 
do celów chirurgicznych, opiaty, opium, opodeldok [maść 
mydlano-kamforowa], osocze krwi, owadobójcze szampony 
dla zwierząt, owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, 
papier do okładów gorczycowych, papier odczynnikowy 
do celów medycznych, papier odczynnikowy do celów we-
terynaryjnych, papier przeciwmolowy, papierosy beztyto-
niowe do celów medycznych, paski siarkowe do dezynfekcji, 
pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, pasza leczni-
cza dla zwierząt, patyczki do czyszczenia uszu do celów me-
dycznych, pektyna do celów farmaceutycznych, pepsyny 
do celów farmaceutycznych, peptony do celów farmaceu-
tycznych, pestycydy, pieluchomajtki dziecięce, pieluchy dla 
osób cierpiących na inkontynencję, pieluchy dla zwierząt, 
pieluszki dla niemowląt, pijawki do celów medycznych, pla-
stry, plastry do celów medycznych, płótno opatrunkowe 
do celów medycznych, płyny do celów farmaceutycznych, 
płyny do celów weterynaryjnych, płyny do płukania jamy 
ustnej do celów medycznych, płyny do przemywania oczu, 
płyny do przemywania pochwy do celów medycznych, pod-
łoża dla kultur bakteryjnych, podpaski higieniczne, pomady 
do celów medycznych, porcelana na protezy dentystyczne, 
preparaty albuminowe do celów medycznych, preparaty 
bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, 
preparaty bakteryjne do celów medycznych lub weteryna-
ryjnych, preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, 
preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, prepara-
ty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne 
do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne do diagno-
zowania ciąży, preparaty chemiczne do usuwania śnieci 
pszenicy, preparaty chemiczne do zwalczania chorób wino-
rośli, preparaty chemiczne do zwalczania filoksery, preparaty 
chemiczne do zwalczania pleśni, preparaty chemiczno-far-
maceutyczne, preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, 
preparaty diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do ce-
lów weterynaryjnych, preparaty do irygacji do celów me-
dycznych, preparaty do kąpieli do celów medycznych, pre-
paraty do leczenia trądziku, preparaty do niszczenia grzybów 
powodujących próchnienie drewna, preparaty do niszczenia 
szkodników, preparaty do odświeżania powietrza, preparaty 
do odymiania do celów medycznych, preparaty do steryliza-
cji, preparaty do sterylizacji gleby, preparaty do tępienia larw, 
preparaty do tępienia ślimaków nagich, preparaty do zwal-
czania myszy, preparaty enzymatyczne do celów medycz-
nych, preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych, 
preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pie-
lęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, 
preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych, prepa-
raty leczące wszawicę [pedikulicydy], preparaty lecznicze 
na porost włosów, preparaty medyczne do odchudzania, 
preparaty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, pre-
paraty na hemoroidy, preparaty na odmrożenia, preparaty 
nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, 
preparaty organoterapeutyczne, preparaty przeciw mocze-
niu się, preparaty przeciw molom, preparaty przeciw oparze-
niom słonecznym do celów farmaceutycznych, preparaty 
przeciwpasożytnicze, preparaty rozszerzające oskrzela, pre-
paraty tamujące krwawienie, preparaty terapeutyczne do ką-
pieli, preparaty ułatwiające ząbkowanie, preparaty weteryna-
ryjne, preparaty witaminowe, preparaty z pierwiastkami 
śladowymi dla ludzi i zwierząt, preparaty zawierające aloes 
do celów farmaceutycznych, preparaty zmniejszające popęd 
seksualny, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż 
do celów dietetycznych lub medycznych, propolis do celów 
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farmaceutycznych, proszek kantarydowy, proszek perłowy 
do celów medycznych, przepaski na oczy do celów medycz-
nych, przeszczepy [żywe tkanki], przewodniki chemiczne 
do elektrod elektrokardiografów, pyretrum [proszek], rad 
do celów medycznych, radiologiczne substancje kontrasto-
we do celów medycznych, rozpuszczalniki do usuwania pla-
strów samoprzylepnych, roztwory do szkieł kontaktowych, 
siemię lniane do celów farmaceutycznych, skrobia do celów 
dietetycznych lub farmaceutycznych, słodycze do celów 
leczniczych, słód do celów farmaceutycznych, soda oczysz-
czona do celów farmaceutycznych, sole do celów medycz-
nych, sole do kąpieli do celów medycznych, sole do kąpieli 
mineralnych, sole potasowe do celów medycznych, sole so-
dowe do celów medycznych, sole trzeźwiące, sole wód mi-
neralnych, spoiwa do kopyt zwierzęcych, sterydy, stopy me-
tali szlachetnych do celów dentystycznych, strychnina, 
substancje odżywcze dla mikroorganizmów, substancje ra-
dioaktywne do celów medycznych, substancje żrące do ce-
lów farmaceutycznych, sulfonamidy [leki], suplementy diety 
dla zwierząt, suplementy diety zawierające alginiany, su-
plementy diety zawierające białko, suplementy diety za-
wierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, 
suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety 
zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki 
pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę, suplemen-
ty diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety za-
wierające olej lniany, suplementy diety zawierające propolis, 
suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy 
diety zawierające siemię lniane, surowice, sykatywy [środki 
osuszające] do celów medycznych, syropy do użytku farma-
ceutycznego, szampony lecznicze, szampony przeciw 
wszom, szczepionki, sztyfty kaustyczne, sztyfty przeciw bro-
dawkom, środki algobójcze, środki bakteriobójcze, środki de-
zynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekcyjne 
do toalet chemicznych, środki do leczenia oparzeń, środki 
do mycia bydła [insektycydy], środki do mycia psów [in-
sektycydy], środki do mycia zwierząt [insektycydy], środki 
do oczyszczania powietrza, środki do tępienia much, środki 
do tępienia szkodników, środki hemostatyczne w sztyfcie, 
środki lecznicze przeciw poceniu się, środki lecznicze prze-
ciw poceniu się stóp, środki na odciski, środki nasenne, środki 
odkażające, środki odstraszające insekty dla psów, środki od-
straszające owady, środki przeciw pasożytom, środki przeciw 
roślinom skrytopłciowym, środki przeciw roztoczom, środki 
przeciw zrogowaceniom, środki przeciwbólowe, środki prze-
ciwgorączkowe, środki przeciwrobacze, środki przeczyszcza-
jące, środki ściągające do celów medycznych, środki trawien-
ne do celów farmaceutycznych, środki uspokajające, środki 
wywołujące pęcherze, środki zmniejszające apetyt do celów 
medycznych, tabletki przeciwutleniające, tabletki wspoma-
gające odchudzanie, tabletki wspomagające opalanie, ta-
bletki zmniejszające apetyt, tampony, taśmy do podpasek, 
terpentyna do celów farmaceutycznych, tlen do celów me-
dycznych, tłuszcz dojarski [maść do pielęgnacji wymion oraz 
skóry ludzkiej], tłuszcze do celów medycznych, tłuszcze 
do celów weterynaryjnych, tran, trociczki do odymiania, tru-
cizny, trucizny bakteryjne, trutki na szczury, tymol do celów 
farmaceutycznych, waciki do celów medycznych, wata anty-
septyczna, wata aseptyczna, wata do celów medycznych, 
wata higroskopijna, wazelina do celów medycznych, węgiel 
drzewny do celów farmaceutycznych, winny kamień do ce-
lów farmaceutycznych, wkładki do stanika dla karmiących 
matek, woda gulardowa, woda melisowa do celów farma-
ceutycznych, woda morska do kąpieli leczniczych, woda ter-
malna, woda utleniona do celów medycznych, wody mine-
ralne do celów medycznych, wodzian chloralu do celów 
farmaceutycznych, wosk dentystyczny, wosk do modelowa-

nia do celów stomatologicznych, wstępnie wypełnione 
strzykawki do celów medycznych, wyciągi z chmielu do ce-
lów farmaceutycznych, wywary do celów farmaceutycznych, 
zioła do palenia do celów medycznych, zioła lecznicze, żela-
tyna do celów medycznych, żele do stymulacji seksualnej, 
żywność dla niemowląt, żywność homogenizowana przy-
stosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana 
przystosowana do celów medycznych, 44 aromaterapia, chi-
ropraktyka [nastawianie kręgosłupa], chirurgia drzew, chirur-
gia plastyczna, depilacja woskiem, fizjoterapia, fryzjerstwo, 
hodowla zwierząt, hospicja, implantacja (wszczepianie) wło-
sów, leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki 
odurzające, łaźnie publiczne do celów higienicznych, łaźnie 
tureckie, manicure, masaż, niszczenie chwastów, ogrodnic-
two krajobrazowe, opieka paliatywna, opieka pielęgniarska, 
ośrodki zdrowia, pielęgnacja trawników, placówki rekonwa-
lescencji, pomoc medyczna, porady medyczne dla osób nie-
pełnosprawnych, porady w zakresie farmakologii, projekto-
wanie kompozycji kwiatowych, projektowanie krajobrazów, 
przekłuwanie ciała, rozsiewanie z powietrza lub powierzchni 
ziemi nawozów i innych preparatów chemicznych stosowa-
nych w rolnictwie, sadzenie drzew w celu kompensacji emisji 
dwutlenku węgla, salony piękności, usługi sanatoriów, spo-
rządzanie leków recepturowych przez farmaceutów, szpitale, 
świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi, 
tatuowanie, terapia mowy, tępienie szkodników w rolnictwie, 
akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi banków krwi, 
usługi dentystyczne, usługi dezynsekcyjne dla rolnictwa, 
akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi doradcze w za-
kresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi kuracji uzdro-
wiskowych, usługi medycyny alternatywnej, usługi medycz-
ne, usługi ogrodnicze, usługi optyczne, usługi ortodontyczne, 
usługi położnicze [akuszeria], usługi ponownego zalesiania, 
usługi psychologów, usługi saun, usługi solariów, usługi 
sztucznego zapłodnienia, usługi telemedyczne, usługi tera-
peutyczne, usługi w zakresie akwakultury.

(210) 472878 (220) 2017 06 12
(731) ŚCIŚLICKA IWONA, Wysoka
(540) yvene
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
amoniak [alkalia lotne] stosowany jako detergent, antyperspi-
ranty [przybory toaletowe], antypoślizgowe płyny do pod-
łóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, aromaty [olejki ete-
ryczne], aromaty do ciast (olejki eteryczne), aromaty 
do napojów [olejki eteryczne], aromaty do żywności w po-
staci olejków eterycznych, balsamy do celów kosmetycz-
nych, balsamy, inne niż do celów medycznych, barwniki 
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, bazy 
do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, bursztyn [wyroby 
perfumeryjne], chemiczne produkty do ożywiania kolorów 
do użytku domowego [pranie], chusteczki nasączane płyna-
mi kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami 
do usuwania makijażu, cytrynowe olejki eteryczne, deter-
genty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz 
inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwie-
rząt, dezodoranty dla zwierząt, drewno zapachowe, ekstrakty 
kwiatowe [perfumy], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycz-
nych, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecz-
nym, esencja badianowa, esencja mięty [olejek eteryczny], 
esencje eteryczne,etui na szminkę, farby do brody, farby 
do włosów, geraniol, heliotropina, henna [barwnik kosme-
tyczny], woda javelle, jonony [wyroby perfumeryjne], kadzi-
dełka, kadzidełka na patyczkach, kalkomania ozdobna do ce-
lów kosmetycznych, kamień ałun [środek ściągający], kamień 
polerski, kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymoco-
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wywania sztucznych rzęs, kleje do przymocowywania 
sztucznych włosów, kora mydłoki (kwilai) do prania, korund 
[materiał ścierny], kosmetyki, kosmetyki dla zwierząt, kosme-
tyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgna-
cji skóry, kosmetyki do rzęs, kreda czyszcząca, kreda malarska, 
krem do butów, kremy do polerowania, kremy kosmetyczne, 
kremy wybielające do skóry, krochmal do nadawania połysku 
praniu, krochmal do prania, lakier do włosów, środki do usu-
wania lakieru, lakiery do paznokci, ług sodowy, łupki poler-
skie, maski kosmetyczne, mieszaniny zapachowe potpourri, 
mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleczko migdałowe 
do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów 
kosmetycznych, mydła, mydła do ożywiania koloru tkanin, 
mydła przeciwpotowe do stóp, mydło dezodoryzujące, my-
dło do golenia, mydło migdałowe, naklejane ozdoby do pa-
znokci, neutralizatory do trwałej ondulacji, odżywki do wło-
sów, oleje czyszczące, olejek bergamotowy, olejek golteriowy, 
olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek migdałowy, ole-
jek różany, olejek terpentynowy [preparat odtłuszczający], 
olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, 
olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki 
toaletowe, ołówki do brwi, papier do polerowania, papier 
ścierny szmerglowy, paski odświeżające oddech, paski wy-
bielające zęby, pasta do butów, pasty do pasków do ostrze-
nia brzytwy, pasty do skór, piżmo [wyroby perfumeryjne], 
płótno szmerglowe, płótno z nasypem szklanym [płótno 
ścierne], płukanki do oczu, nie do celów medycznych, płyny 
do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, płyny 
do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów nie-
medycznych, płyny do przemywania pochwy do higieny in-
tymnej lub dezodoryzacji, płyny po goleniu, pomadki do ust, 
pomady do celów kosmetycznych, powietrze sprężone 
w puszce do czyszczenia i odkurzania, preparaty antysta-
tyczne do celów domowych, preparaty do czyszczenia pro-
tez zębowych, preparaty do czyszczenia tapet, preparaty 
do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, 
preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących 
[przybory toaletowe], preparaty do kąpieli, nielecznicze, pre-
paraty do kręcenia włosów, preparaty do nabłyszczania liści 
roślin, preparaty do nadawania połysku, preparaty do odbar-
wiania, preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku w pro-
cesach produkcyjnych, preparaty do odymiania [perfumy], 
preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do polerowa-
nia, preparaty do polerowania protez dentystycznych, pre-
paraty do prania, preparaty do prania chemicznego, prepa-
raty do prostowania włosów, preparaty do samoopalania 
[kosmetyki], preparaty do udrażniania rur, preparaty do usu-
wania kamienia kotłowego do celów gospodarstwa domo-
wego, preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, preparaty 
do wywabiania plam, preparaty fitokosmetyczne, preparaty 
kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania, 
preparaty ściągające do celów kosmetycznych, preparaty to-
aletowe, preparaty wygładzające [krochmal], produkty 
do odświeżania oddechu w sprayu, produkty perfumeryjne, 
przeciwpotowe mydła, puder do twarzy, pumeks, preparaty 
do usuwania rdzy, roztwory do szorowania, róż polerski, rzę-
sy sztuczne, safrol, saszetki zapachowe do bielizny, soda kry-
staliczna do czyszczenia, soda wybielająca, sole kąpielowe 
do celów innych niż lecznicze, sole wybielające, suche szam-
pony, szampony, szampony dla zwierząt [nielecznicze prepa-
raty pielęgnacyjne], szampony dla zwierząt domowych [nie-
lecznicze preparaty do pielęgnacji], szmergiel, sztuczne 
paznokcie, ściereczki nasączane detergentami, do czyszcze-
nia, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, 
środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, środki 
do czyszczenia zębów, środki do konserwacji skóry [pasty], 

środki do namaczania prania, środki do polerowania podłóg 
i mebli, środki do usuwania wosku z podłóg [preparaty 
do szorowania], środki odświeżające powietrze [zapachowe], 
środki ścierne i polerskie, środki ułatwiające suszenie do zmy-
warek naczyń, środki wybielające stosowane w pralnictwie 
(ultramaryna), środki wygładzające i nadające praniu połysk, 
środki zmiękczające do tkanin, talk kosmetyczny, terpentyna 
do odtłuszczania, terpeny [olejki eteryczne], tlenek glinu [ma-
teriał ścierny], tłuszcze do celów kosmetycznych, tusze 
do rzęs, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów ko-
smetycznych, wazelina kosmetyczna, węglik krzemu [mate-
riał ścierny], węgliki metali [materiały ścierne], woda kolońska, 
woda lawendowa, woda perfumowana, woda utleniona 
do celów kosmetycznych, wosk do butów, wosk do depilacji, 
wosk do parkietów, wosk do podłóg, wosk do wąsów, wosk 
krawiecki, wosk pralniczy, wosk szewski, wybielacze [odbar-
wiacze] do celów kosmetycznych, wybielacze stosowane 
w pralnictwie, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, 
żele do masażu, inne niż do celów medycznych, żele do wy-
bielania zębów, 5 aerozole chłodzące do celów medycznych, 
akonityna, albuminowe artykuły żywnościowe do celów me-
dycznych, aldehyd mrówkowy do celów farmaceutycznych, 
aldehydy do celów farmaceutycznych, alginiany do celów 
farmaceutycznych, alkaliczne jodki do celów farmaceu-
tycznych, alkaloidy do celów medycznych, alkohol leczni-
czy, amalgamaty dentystyczne, amalgamaty dentystycz-
ne ze złota, aminokwasy do celów medycznych, aminokwasy 
do celów weterynaryjnych, anestetyki [środki znieczulające], 
antybakteryjne środki do mycia rąk, antybiotyki, antyseptyki, 
apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, apteczki przeno-
śne z wyposażeniem, azotan bizmutu do celów farmaceu-
tycznych, balsam gurjunowy do celów medycznych, balsa-
miczne preparaty do celów medycznych, balsamy do użytku 
medycznego, bandaże opatrunkowe, białkowe suplementy 
diety, białkowe suplementy dla zwierząt, biocydy, biologicz-
ne hodowle tkanek do celów medycznych, biologiczne ho-
dowle tkanek do celów weterynaryjnych, biologiczne prepa-
raty do celów medycznych, biologiczne preparaty do celów 
weterynaryjnych, biomarkery diagnostyczne do celów me-
dycznych, błonnik pokarmowy, borowina do kąpieli, borowi-
na lecznicza, brom do celów farmaceutycznych, cement 
kostny do celów chirurgicznych i ortopedycznych, chemicz-
ne środki antykoncepcyjne, chinina do celów medycznych, 
chinolina do celów medycznych, chirurgiczne materiały opa-
trunkowe, chleb dla diabetyków przystosowany do celów 
medycznych, chloroform, chusteczki nasączane płynami far-
maceutycznymi, cukier do celów medycznych, cukier mleko-
wy do celów farmaceutycznych, czopki, dentystyczne mate-
riały ścierne, detergenty do celów medycznych, dezodoranty, 
inne niż dla ludzi lub zwierząt, diastaza do celów medycz-
nych, dietetyczna żywność przystosowana do celów me-
dycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów me-
dycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów 
medycznych, digitalina, drewno cedrowe jako środek odstra-
szający owady, drożdże do celów farmaceutycznych, eks-
trakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty tytonio-
we [owadobójcze], ekstrakty ziołowe do celów medycznych, 
eliksiry [preparaty farmaceutyczne], enzymy do celów farma-
ceutycznych, enzymy do celów medycznych, enzymy do ce-
lów weterynaryjnych, enzymy mlekowe do celów farmaceu-
tycznych, ergotamina do celów farmaceutycznych, estry 
celulozy do celów farmaceutycznych, estry do celów farma-
ceutycznych, etery celulozy do celów farmaceutycznych, 
etery do celów farmaceutycznych, eukaliptol do celów far-
maceutycznych, eukaliptus do celów farmaceutycznych, fe-
nol do celów farmaceutycznych, fosforany do celów farma-
ceutycznych, fungicydy, gaza opatrunkowa, gazy do celów 
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medycznych, gąbka do ran, gencjana do celów farmaceu-
tycznych, glicerofosfaty, gliceryna do celów medycznych, 
glukoza do celów medycznych, gorczyca do celów farma-
ceutycznych, guma do celów medycznych, guma do żucia 
do celów medycznych, gumiguta do celów medycznych, 
gwajakol do celów farmaceutycznych, hematogen, hemo-
globina, herbata dla astmatyków, herbata lecznicza, herbaty 
ziołowe do celów leczniczych, herbicydy, homogenizowana 
żywność przystosowana do celów medycznych, hormony 
do celów medycznych, hydrastyna, hydrastynina, immuno-
stymulanty, implanty chirurgiczne składające się z żywych 
tkanek, insektycydy, intymne preparaty nawilżające, izotopy 
do celów medycznych, jalapa [wilec przeczyszczający], je-
dzenie liofilizowane przystosowane do celów medycznych, 
jod do celów farmaceutycznych, jodki do celów farmaceu-
tycznych, jodoform, jodyna, jujuba lecznicza, kadzidełka 
do odstraszania owadów, kalomel [fungicyd], kamfora do ce-
lów medycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kap-
sułki na lekarstwa, karbolineum [środek przeciwpasożytni-
czy], katechu do celów farmaceutycznych, kauczuk do celów 
dentystycznych, kąpiele tlenowe, kleje chirurgiczne, kleje 
do protez dentystycznych, kokaina, kolagen do celów me-
dycznych, kolcorośl lekarska [sarsaparilla] do celów medycz-
nych, kolodium do celów farmaceutycznych, komórki macie-
rzyste do celów medycznych, komórki macierzyste do celów 
weterynaryjnych, kompresy, koper włoski do celów medycz-
nych, kora do celów farmaceutycznych, kora drzewa myro-
balan do celów farmaceutycznych, kora kondurango do ce-
lów medycznych, kora krotonowa, kora mangrowa do celów 
farmaceutycznych, kora z angostury do celów medycznych, 
korzenie lecznicze, korzenie rabarbaru do celów farmaceu-
tycznych, kreozot do celów farmaceutycznych, krew do ce-
lów medycznych, kultury mikroorganizmów do celów me-
dycznych i weterynaryjnych, kurara, kwas galusowy do celów 
farmaceutycznych, kwasja [gorzknia] do celów medycznych, 
kwasy do celów farmaceutycznych, kwebracho do celów 
medycznych, kwiat siarczany do celów farmaceutycznych, 
lakier dentystyczny, lecytyna do celów medycznych, leczni-
cze płyny do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów, 
lecznicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty toaletowe, 
lecznicze suche szampony, lecznicze szampony dla zwierząt 
domowych, lecznicze środki do czyszczenia zębów, lekarstwa 
przeciw zaparciom, leki dla ludzi, leki do celów stomatologicz-
nych, leki do celów weterynaryjnych, leki pomocnicze [wspie-
rające] do celów medycznych, leki seroterapeutyczne, leki 
wzmacniające, lep na muchy [taśmy], lepy na muchy, lukrecja 
do celów farmaceutycznych, lupulina do celów farmaceu-
tycznych, magnezja do celów farmaceutycznych, majtki 
chłonne dla osób cierpiących na inkontynencję, majtki higie-
niczne, mastyksy dentystyczne, maści do celów farmaceu-
tycznych, maści do leczenia oparzeń słonecznych, maści 
rtęciowe, maść przeciw odmrożeniom do użytku farmaceu-
tycznego, materiały do plombowania zębów, materiały opa-
trunkowe, medyczne, mazidła, mączka rybna do celów far-
maceutycznych, mąka do celów farmaceutycznych, mąka 
z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, mech ir-
landzki do celów medycznych, mentol, mięso liofilizowane 
przystosowane do celów medycznych, mięta do celów far-
maceutycznych, mineralne suplementy diety, mleczko 
pszczele do celów farmaceutycznych, mleko migdałowe 
do celów farmaceutycznych, mleko w proszku dla niemow-
ląt, moleskin do celów medycznych, mydła antybakteryjne, 
mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, nalewki do celów 
medycznych, napary lecznicze, napoje stosowane w lecznic-
twie, napoje z mleka słodowego do celów medycznych, nar-
kotyki, narkotyki do celów medycznych, obroże przeciwpaso-
żytnicze dla zwierząt, octan glinu do celów farmaceutycznych, 

octany do celów farmaceutycznych, odczynniki chemiczne 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, odświeżacze 
do ubrań i tkanin, odżywcze suplementy diety, okłady, okła-
dy gorczycowe, okrągłe podkładki na odciski stóp, olej gor-
czycowy do celów medycznych, olej rycynowy do celów 
medycznych, olejek kamforowy do celów medycznych, ole-
jek terpentynowy do celów farmaceutycznych, olejek z ko-
pru do celów leczniczych, olejki lecznicze, opaski barkowe 
do celów chirurgicznych, opiaty, opium, opodeldok [maść 
mydlano-kamforowa], osocze krwi, owadobójcze szampony 
dla zwierząt, owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, 
papier do okładów gorczycowych, papier odczynnikowy 
do celów medycznych, papier odczynnikowy do celów we-
terynaryjnych, papier przeciwmolowy, papierosy beztyto-
niowe do celów medycznych, paski siarkowe do dezynfekcji, 
pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, pasza leczni-
cza dla zwierząt, patyczki do czyszczenia uszu do celów me-
dycznych, pektyna do celów farmaceutycznych, pepsyny 
do celów farmaceutycznych, peptony do celów farmaceu-
tycznych, pestycydy, pieluchomajtki dziecięce, pieluchy dla 
osób cierpiących na inkontynencję, pieluchy dla zwierząt, 
pieluszki dla niemowląt, pijawki do celów medycznych, pla-
stry, plastry do celów medycznych, płótno opatrunkowe 
do celów medycznych, płyny do celów farmaceutycznych, 
płyny do celów weterynaryjnych, płyny do płukania jamy 
ustnej do celów medycznych, płyny do przemywania oczu, 
płyny do przemywania pochwy do celów medycznych, pod-
łoża dla kultur bakteryjnych, podpaski higieniczne, pomady 
do celów medycznych, porcelana na protezy dentystyczne, 
preparaty albuminowe do celów medycznych, preparaty 
bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, 
preparaty bakteryjne do celów medycznych lub weteryna-
ryjnych, preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, 
preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, prepara-
ty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne 
do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne do diagno-
zowania ciąży, preparaty chemiczne do usuwania śnieci 
pszenicy, preparaty chemiczne do zwalczania chorób wino-
rośli, preparaty chemiczne do zwalczania filoksery, preparaty 
chemiczne do zwalczania pleśni, preparaty chemiczno-far-
maceutyczne, preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, 
preparaty diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do ce-
lów weterynaryjnych, preparaty do irygacji do celów me-
dycznych, preparaty do kąpieli do celów medycznych, pre-
paraty do leczenia trądziku, preparaty do niszczenia grzybów 
powodujących próchnienie drewna, preparaty do niszczenia 
szkodników, preparaty do odświeżania powietrza, preparaty 
do odymiania do celów medycznych, preparaty do steryliza-
cji, preparaty do sterylizacji gleby, preparaty do tępienia larw, 
preparaty do tępienia ślimaków nagich, preparaty do zwal-
czania myszy, preparaty enzymatyczne do celów medycz-
nych, preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych, 
preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pie-
lęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, 
preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych, prepa-
raty leczące wszawicę [pedikulicydy], preparaty lecznicze 
na porost włosów, preparaty medyczne do odchudzania, 
preparaty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, pre-
paraty na hemoroidy, preparaty na odmrożenia, preparaty 
nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, 
preparaty organoterapeutyczne, preparaty przeciw mocze-
niu się, preparaty przeciw molom, preparaty przeciw oparze-
niom słonecznym do celów farmaceutycznych, preparaty 
przeciwpasożytnicze, preparaty rozszerzające oskrzela, pre-
paraty tamujące krwawienie, preparaty terapeutyczne do ką-
pieli, preparaty ułatwiające ząbkowanie, preparaty weteryna-
ryjne, preparaty witaminowe, preparaty z pierwiastkami 
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śladowymi dla ludzi i zwierząt, preparaty zawierające aloes 
do celów farmaceutycznych, preparaty zmniejszające popęd 
seksualny, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż 
do celów dietetycznych lub medycznych, propolis do celów 
farmaceutycznych, proszek kantarydowy, proszek perłowy 
do celów medycznych, przepaski na oczy do celów medycz-
nych, przeszczepy [żywe tkanki], przewodniki chemiczne 
do elektrod elektrokardiografów, pyretrum [proszek], rad 
do celów medycznych, radiologiczne substancje kontrasto-
we do celów medycznych, rozpuszczalniki do usuwania pla-
strów samoprzylepnych, roztwory do szkieł kontaktowych, 
siemię lniane do celów farmaceutycznych, skrobia do celów 
dietetycznych lub farmaceutycznych, słodycze do celów 
leczniczych, słód do celów farmaceutycznych, soda oczysz-
czona do celów farmaceutycznych, sole do celów medycz-
nych, sole do kąpieli do celów medycznych, sole do kąpieli 
mineralnych, sole potasowe do celów medycznych, sole so-
dowe do celów medycznych, sole trzeźwiące, sole wód mi-
neralnych, spoiwa do kopyt zwierzęcych, sterydy, stopy me-
tali szlachetnych do celów dentystycznych, strychnina, 
substancje odżywcze dla mikroorganizmów, substancje ra-
dioaktywne do celów medycznych, substancje żrące do ce-
lów farmaceutycznych, sulfonamidy [leki], suplementy diety 
dla zwierząt, suplementy diety zawierające alginiany, suple-
menty diety zawierające białko, suplementy diety zawierają-
ce drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suplemen-
ty diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające 
kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suple-
menty diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawie-
rające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej 
lniany, suplementy diety zawierające propolis, suplementy 
diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawiera-
jące siemię lniane, surowice, sykatywy [środki osuszające] 
do celów medycznych, syropy do użytku farmaceutycznego, 
szampony lecznicze, szampony przeciw wszom, szczepionki, 
sztyfty kaustyczne, sztyfty przeciw brodawkom, środki algo-
bójcze, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów 
higienicznych, środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych, 
środki do leczenia oparzeń, środki do mycia bydła [insektycy-
dy], środki do mycia psów [insektycydy], środki do mycia 
zwierząt [insektycydy], środki do oczyszczania powietrza, 
środki do tępienia much, środki do tępienia szkodników, 
środki hemostatyczne w sztyfcie, środki lecznicze przeciw 
poceniu się, środki lecznicze przeciw poceniu się stóp, środki 
na odciski, środki nasenne, środki odkażające, środki odstra-
szające insekty dla psów, środki odstraszające owady, środki 
przeciw pasożytom, środki przeciw roślinom skrytopłcio-
wym, środki przeciw roztoczom, środki przeciw zrogowace-
niom, środki przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, 
środki przeciwrobacze, środki przeczyszczające, środki ścią-
gające do celów medycznych, środki trawienne do celów 
farmaceutycznych, środki uspokajające, środki wywołujące 
pęcherze, środki zmniejszające apetyt do celów medycz-
nych, tabletki przeciwutleniające, tabletki wspomagające od-
chudzanie, tabletki wspomagające opalanie, tabletki zmniej-
szające apetyt, tampony, taśmy do podpasek, terpentyna 
do celów farmaceutycznych, tlen do celów medycznych, 
tłuszcz dojarski [maść do pielęgnacji wymion oraz skóry 
ludzkiej], tłuszcze do celów medycznych, tłuszcze do celów 
weterynaryjnych, tran, trociczki do odymiania, trucizny, truci-
zny bakteryjne, trutki na szczury, tymol do celów farmaceu-
tycznych, waciki do celów medycznych, wata antyseptyczna, 
wata aseptyczna, wata do celów medycznych, wata higro-
skopijna, wazelina do celów medycznych, węgiel drzewny 
do celów farmaceutycznych, winny kamień do celów farma-
ceutycznych, wkładki do stanika dla karmiących matek, woda 
gulardowa, woda melisowa do celów farmaceutycznych, 

woda morska do kąpieli leczniczych, woda termalna, woda 
utleniona do celów medycznych, wody mineralne do celów 
medycznych, wodzian chloralu do celów farmaceutycznych, 
wosk dentystyczny, wosk do modelowania do celów stoma-
tologicznych, wstępnie wypełnione strzykawki do celów 
medycznych, wyciągi z chmielu do celów farmaceutycznych, 
wywary do celów farmaceutycznych, zioła do palenia do ce-
lów medycznych, zioła lecznicze, żelatyna do celów medycz-
nych, żele do stymulacji seksualnej, żywność dla niemowląt, 
żywność homogenizowana przystosowana do celów me-
dycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów 
medycznych, 44 aromaterapia, chiropraktyka [nastawianie 
kręgosłupa], chirurgia drzew, chirurgia plastyczna, depilacja 
woskiem, fizjoterapia, fryzjerstwo, hodowla zwierząt, hospi-
cja, implantacja (wszczepianie) włosów, leczenie odwykowe 
pacjentów nadużywających środki odurzające, łaźnie pu-
bliczne do celów higienicznych, łaźnie tureckie, manicure, 
masaż, niszczenie chwastów, ogrodnictwo krajobrazowe, 
opieka paliatywna, opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia, 
pielęgnacja trawników, placówki rekonwalescencji, pomoc 
medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, 
porady w zakresie farmakologii, projektowanie kompozycji 
kwiatowych, projektowanie krajobrazów, przekłuwanie ciała, 
rozsiewanie z powietrza lub powierzchni ziemi nawozów 
i innych preparatów chemicznych stosowanych w rolnictwie, 
sadzenie drzew w celu kompensacji emisji dwutlenku węgla, 
salony piękności, usługi sanatoriów, sporządzanie leków re-
cepturowych przez farmaceutów, szpitale, świadczenie usług 
przez domy opieki nad starszymi ludźmi, tatuowanie, terapia 
mowy, tępienie szkodników w rolnictwie, akwakulturze, 
ogrodnictwie i leśnictwie, usługi banków krwi, usługi denty-
styczne, usługi dezynsekcyjne dla rolnictwa, akwakultury, 
ogrodnictwa i leśnictwa, usługi doradcze w zakresie zdrowia, 
usługi klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, 
usługi medycyny alternatywnej, usługi medyczne, usługi 
ogrodnicze, usługi optyczne, usługi ortodontyczne, usługi 
położnicze [akuszeria], usługi ponownego zalesiania, usługi 
psychologów, usługi saun, usługi solariów, usługi sztuczne-
go zapłodnienia, usługi telemedyczne, usługi terapeutyczne, 
usługi w zakresie akwakultury.

(210) 472904 (220) 2017 06 13
(731) ALMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MIÓD PITNY DWÓJNIAK BARTNIAK
(510), (511) 33 miód pitny.

(210) 472908 (220) 2017 06 13
(731) LINER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbki
(540) WODA PŁYNĄCA Z NATURY EVA ZDRÓJ ACTIVE
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(531) 26.04.01, 26.07.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 32 woda mineralna.

(210) 472916 (220) 2017 06 13
(731) Pharmaceutical Chemical Cosmetic industry 

ALKALOID AD, Skopje, MK
(540) ROPUIDO
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do leczenia 
hipercholesterolemii.

(210) 472924 (220) 2017 06 14
(731) KASTYLIJSKI TOMASZ RYSZARD, Katowice
(540) śląskie nad morzem
(510), (511) 9 animowane filmy rysunkowe w postaci filmów 
kinematograficznych, aplikacje do pobrania do użytku z tele-
fonami komórkowymi, aplikacje do pobrania na smartfony, 
aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje mobilne do po-
brania do użytku z urządzeniami komputerowymi do nosze-
nia na sobie, e-booki, etui na okulary, etui na smartfony, etui 
typu Flip Cover do smartfonów, etui z klapką do telefonów ko-
mórkowych, filmy animowane, filmy kinematograficzne, filmy 
rysunkowe animowane, filmy wideo, futerały na telefony ko-
mórkowe, grafika do pobrania do telefonów komórkowych, 
grafiki komputerowe do pobrania, komiksy do pobrania, książ-
ki elektroniczne do pobrania, książki w formacie cyfrowym 
do pobierania z Internetu, magnesy dekoracyjne, mobilne 
aplikacje, nagrania wideo z muzyką, nagrania wideo z muzyką, 
do pobrania, okulary, okulary przeciwsłoneczne, oprogramo-
wanie do pobrania, oprogramowanie do rzeczywistości roz-
szerzonej do użytku w urządzeniach mobilnych w celu inte-
gracji danych elektronicznych ze środowiskiem świata 
zewnętrznego, oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzo-
nej do użytku w urządzeniach mobilnych, oprogramowanie 
do rzeczywistości rozszerzonej, oprogramowanie do rzeczy-
wistości rozszerzonej do tworzenia map, oprogramowanie 
gier rzeczywistości wirtualnej, oprogramowanie i aplikacje 
do urządzeń przenośnych, oprogramowanie rzeczywistości 
wirtualnej, osłony na telefony komórkowe, podcasty, podcasty 
do pobrania, pokrowce na smartfony, pokrowce ochronne 
na telefony komórkowe, pokrowce z klapką do tabletów, pro-
gramy gier komputerowych ładowalne z internetu [oprogra-
mowanie], publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne, 
do pobrania, publikacje elektroniczne [ładowalne], publikacje 
elektroniczne do pobrania, związane z grami, publikacje w for-
mie elektronicznej do pobrania, tablice memo [elektroniczne], 
tapety na komputery i telefony, do pobrania, 16 afisze, plakaty, 
afisze, plakaty z papieru lub kartonu, akwaforty [grafika], akwa-
rele, czyste papierowe zeszyty, dekoracyjny papier do pako-
wania, druki litograficzne, drukowane jadłospisy, drukowane 
karty na przepisy, drukowane materiały ilustracyjne, drukowa-
ne zabawne etykiety na butelki z winem, ilustrowane mapy 
ścienne do celów edukacyjnych, kalendarze ścienne, kartki 
okolicznościowe, karty do kolekcjonowania, kolaże, komiksy, 
książeczki do kolorowania, książeczki z opowiadaniami dla 
dzieci, książki, książki dla dzieci, książki dla dzieci z elementem 
audio, książki do malowania, książki do rysowania, książki edu-
kacyjne, książki z grafiką, książki z opowiadaniami, książki z roz-
kładanymi obrazkami, książki z zadaniami dla dzieci, mapy, 
naklejki, nalepki, naklejki na samochody, obrazy artystyczne, 
obrazy, odbitki sitodrukowe, odbitki artystyczne graficzne, 
oprawione plakaty, papierowe metki [zawieszki], papierowe 
parasolki do koktaili, papierowe podstawki pod kufle do piwa, 
papierowe podstawki pod szklanki, papierowe torebki do pa-
kowania, papierowe wyroby artystyczne, podkładki pod kufle 
do piwa, powieści graficzne, prace malarskie i kaligraficzne, 

ryciny [grafika], rysunki graficzne, rysunki satyryczne w gaze-
tach [materiały drukowane], rysunki, torby na prezenty, torebki 
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kar-
tonu lub tworzyw sztucznych, zakładki do książek, znaczki, 
znaczki pocztowe, plakaty reklamowe, 18 bagaże podróżne, 
bagaż, artykuły podróżne [walizki, torby], elastyczne torby 
na odzież, getry dla zwierząt, kufry i walizki, kufry i torby po-
dróżne, małe plecaki, małe damskie torebki bez rączki, małe 
walizki, odzież dla psów, odzież dla zwierząt, odzież dla zwie-
rząt domowych, parasole, parasole dla dzieci, parasole i para-
solki, parasole ogrodowe, parasole nieprzemakalne, parasole 
plażowe, plecaki, plecaki turystyczne, plecaki wycieczkowe, 
plecaki uczniowskie, podręczne torby do samolotu, portfele, 
portfele na nadgarstek, portfele wraz z etui na karty, portfele 
z przegródkami na karty, przykrycia i okrycia dla zwierząt, 
przywieszki do bagażu, saszetki męskie, saszetki biodrowe, 
smycze dla psów, smycze dla zwierząt, smycze dla zwierząt 
domowych, sportowe torby, stylowe torebki, torby, torby bi-
wakowe, torby do pracy, torby na buty, torby na pas i na bio-
dra [nerki], torby na piesze wycieczki, torby na ramię, torby 
plażowe, torby płócienne, torby pamiątkowe, torby uniwersal-
ne, torby wodoodporne, torebki damskie, torebki, torebki 
do przewieszania przez ramię, torebki do noszenia przy pasku, 
torebki do ręki, torebki na ramię, torebki noszone na biodrach, 
tornistry szkolne, ubranka dla zwierząt, walizy, torby podróżne, 
torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, worki 
marynarskie, walizki, worki marynarskie na podróż, worki po-
dróżne, 24 duże ręczniki, duże ręczniki kąpielowe, flagi, 
nie z papieru, flagi z materiałów tekstylnych lub tworzyw 
sztucznych, flagi nylonowe, ręczniki, ręczniki dla dzieci, ręczni-
ki plażowe, ręczniki łazienkowe, ręczniki kuchenne, ręczniki 
kąpielowe, tekstylne artykuły kąpielowe, tekstylne ręczniki ku-
chenne, 25 akcesoria na szyję, apaszki, bandany, bandany 
na szyję, bermudy, bezrękawniki, bielizna osobista, bielizna, 
bikini, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, bluzy 
z kapturem, bokserki, buty do kąpieli, buty do wody, buty płó-
cienne, buty wodoodporne, chustki na głowę, chusty na gło-
wę, chusty plażowe, chusty, szale na głowę, czapki z daszkiem, 
czepki kąpielowe, kamizelki dla rybaków, kamizelki, kalosze, 
kąpielowe kostiumy, kąpielówki, kapelusze plażowe, kapelusze 
przeciwsłoneczne, kamizelki puchowe, kamizelki pikowane, 
kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebiera-
nych, kostiumy kąpielowe, kostiumy kąpielowe z usztywniany-
mi miseczkami, koszule hawajskie, koszule hawajskie z guzika-
mi z przodu, koszule nocne, koszulki bez rękawów, koszulki 
polo, koszulki z krótkim lub z długim rękawem, koszulki z na-
drukami, koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt 
i małych dzieci, koszulki z krótkim rękawem, krótkie bluzeczki 
do talii, krótkie spodnie, legginsy, majtki, maski na oczy, maski 
na oczy do spania, modne kapelusze, nakrycia głowy, negliże, 
obuwie plażowe, odzież, odzież wodoodporna, okrycia głowy 
z daszkiem, opaski na głowę pochłaniające pot, opaski prze-
ciwpotne, opaski przeciwpotne na nadgarstek, pantofle kąpie-
lowe, piżamy, podkoszulki, polary, poncza, rajtuzy, rajstopy, rę-
kawiczki, rękawiczki z materiałem przewodzącym na czubkach 
palców, które można nosić podczas używania podręcznych 
urządzeń elektronicznych z ekranem dotykowym, rękawiczki 
zimowe, skarpetki, skarpety do spania, śliniaki dla niemowląt 
z tworzyw sztucznych, śliniaki niepapierowe, śliniaki z materia-
łów tekstylnych, spodenki kąpielowe, spódnice, spodnie, strin-
gi, staniki sportowe, stroje kąpielowe monikini, stroje plażowe, 
swetry, szale, szaliki, szlafroki, szorty, t-shirty z krótkim ręka-
wem, termoaktywne nakrycia głowy, turbany, wygodne luźne 
spodnie, koszule, kostiumy, koszulki dla dzieci, 35 produkcja 
filmów reklamowych, reklama typu „płać za kliknięcie”, rekla-
ma w czasopismach, reklama w czasopismach, broszurach 
i gazetach, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama 
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i marketing, reklama banerowa, reklama radiowa, reklama 
w prasie popularnej i profesjonalnej, reklamy online, udostęp-
nianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, udostęp-
nianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących 
żywności lub napojów, udostępnianie miejsca na stronach in-
ternetowych na reklamę towarów i usług, udostępnianie po-
wierzchni reklamowej, usługi handlowe online, w ramach któ-
rych sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja 
odbywa są za pośrednictwem Internetu, usługi handlu deta-
licznego związane z pobieralnymi publikacjami elektroniczny-
mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi w zakre-
sie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakre-
sie promocji sprzedaży, marketing internetowy, organizowanie 
aukcji internetowych, usługi reklamowe za pośrednictwem 
Internetu, usługi aukcyjne online za pośrednictwem Internetu, 
wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, 
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, 
promowanie projektów innych osób poprzez udostępnianie 
portfolio online za pośrednictwem strony internetowej, pro-
mowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem 
reklam na stronach internetowych, promowanie dzieł sztuki 
innych osób poprzez udostępnianie portfolio online za po-
średnictwem strony internetowej, 41 gry internetowe [nie 
do pobrania], gry losowe, imprezy kulturalne, organizacja 
i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizowanie 
fanklubów, organizowanie festiwali, organizowanie gier, orga-
nizowanie gier edukacyjnych, organizowanie konferencji, wy-
staw i konkursów, organizowanie konkursów artystycznych, 
organizowanie warsztatów, organizowanie wykładów, pro-
dukcja filmów, produkcja filmów animowanych, prowadzenie 
imprez rozrywkowych, prowadzenie imprez rozrywkowych 
na żywo, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie 
zajęć, tworzenie filmów rysunkowych, usługi edukacyjne dla 
dzieci w postaci grup zabaw, usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, usługi gier elektronicznych świadczone za pośred-
nictwem światowej sieci komputerowej, usługi gier oferowa-
ne w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
usługi gier online, usługi malowania artystycznego murali, 
usługi rozrywkowe dla dzieci, usługi rozrywkowe, usługi w za-
kresie publikowania online, usługi wydawnicze w zakresie 
elektronicznych książek i czasopism w Internecie, usługi wy-
dawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze 
w zakresie tekstów elektronicznych, warsztaty do celów rekre-
acyjnych, warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty w ce-
lach kulturalnych, zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka 
/ edukacja], zapewnianie zajęć kulturalnych, zarządzanie kon-
certami, publikowanie czasopism internetowych, usługi roz-
rywkowe dostarczane przez Internet, udostępnianie rozrywki 
multimedialnej za pomocą strony internetowej, 43 bary, domy 
turystyczne, kawiarnia, koktajlbary, lodziarnie, puby, snack-ba-
ry, pizzerie, oferowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, restauracje dla turystów, usługi barów typu fast-food 
na wynos, usługi barów piwnych, usługi barów z sokami, usłu-
gi biur podróży w zakresie organizowania zakwaterowania, 
usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania, 
usługi restauracyjne.

(210) 472946 (220) 2017 06 14
(731) CZOŁAK DOROTA, Warszawa
(540) EDUFORCE
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń w tym 
szkoleń międzykulturowych, nauczanie integracyjne, na-
uczanie korespondencyjne, nauczanie on-line, organizo-
wanie i prowadzenie seminariów, informacja o szkoleniach 

i nauczaniu, organizowanie i prowadzenie konferencji, orga-
nizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, przy-
gotowywanie i prowadzenie wykładów i prelekcji szkolenio-
wych, pisanie tekstów innych niż reklamowe.

(210) 472957 (220) 2017 06 14
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchatel, CH
(540) CHESTERFIELD COMPACT
(510), (511) 34 tytoń, tytoń surowy oraz tytoń w stanie prze-
tworzonym, wyroby tytoniowe, cygara, papierosy, cygaretki, 
tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń do fa-
jek, tytoń do żucia, tabaka, papierosy kretek, snus, substytuty 
tytoniu (nie do celów medycznych), papierosy elektronicz-
ne, grzane wyroby tytoniowe, przyrządy elektroniczne oraz 
ich części do podgrzewania i żarzenia papierosów oraz ty-
toniu dla uwalniania aerozoli zawierających nikotynę w celu 
ich inhalacji, płynne roztwory nikotynowe do stosowania 
w papierosach elektronicznych, przybory dla palaczy, ustniki 
oraz bibułka do papierosów, filtry do papierosów, pojemniki 
na tytoń nie z metali szlachetnych, papierośnice nie z meta-
li szlachetnych, popielniczki nie z metali szlachetnych, fajki, 
kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, zapalniczki 
dla palaczy tytoniu, zapałki.

(210) 472967 (220) 2017 06 14
(731) 2CS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) KODO

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 37 konserwacja i naprawa mebli, instalowanie, 
konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń 
telekomunikacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa 
systemów HVAC do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, 
instalowanie, konserwacja i naprawa alarmów, zamków i kas 
pancernych, instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wod-
no-kanalizacyjnych, usługi szklarskie, wstawianie, konserwa-
cja i naprawy szyb, okien i rolet, czyszczenie i pielęgnacja tka-
nin, tekstyliów, skóry, futer i wyrobów wytworzonych z tych 
materiałów, usługi budowlane, konstrukcyjne rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy 
i konserwacja, konserwacja i naprawa budynków, 42 usługi 
architektoniczne i planowania urbanistycznego, usługi archi-
tektoniczne i inżynieryjne, usługi projektowania, testowanie, 
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi nauko-
we i technologiczne, usługi w zakresie miernictwa i eksplo-
racji, usługi architektury wnętrz, usługi konsultacyjne doty-
czące architektury.

(210) 472984 (220) 2017 06 14
(731) SZCZEPAŃSKI MACIEJ PIOTR, Warszawa
(540) DJ TRENING
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(531) 15.09.10, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi edukacyjne związane z jogą, trening 
jogi, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, instruktaż 
w zakresie treningu kondycyjnego, usługi treningowe w za-
kresie aerobiku, usługi trenera osobistego [trening sprawno-
ści fizycznej], usługi treningowe siłowe i poprawiające kon-
dycję, usługi siłowni związane z treningiem siłowym, usługi 
w zakresie treningu fizycznego. organizowanie i zarządzanie 
imprezami sportowymi, organizowanie festiwali, usługi festi-
wali muzycznych, prowadzenie festiwali filmowych, organi-
zowanie festiwali do celów rozrywkowych, organizowanie 
festiwali w celach rekreacyjnych, organizowanie festiwali 
w celach edukacyjnych.

(210) 473140 (220) 2017 06 20
(731) IKEA Centres A/S, Kastrup, DK
(540) SKENDE SHOPPING
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodar-
czą, administrowanie działalnością gospodarczą, prace biurowe, 
administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów 
detalicznych, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklamowa-
nie towarów innych sprzedawców, umożliwiające klientom wy-
godne oglądanie i porównywanie towarów tych sprzedawców, 
reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiające klientom 
dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, usługi 
reklamowe dotyczące nieruchomości, zarządzanie biznesowe 
dla sklepów, biznesowe zarządzanie dotyczące nieruchomości 
[dla innych], biznesowe zarządzanie dla hoteli, rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych, reklama zewnętrzna, usługi deta-
licznych domów handlowych związane ze sprzedażą produktów 
kosmetycznych, przyborów toaletowych, maszyn do zastoso-
wania domowego, narzędzi ręcznych, produktów optycznych, 
domowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wystawy 
w celach handlowych lub reklamowych, reklama koresponden-
cyjna, reklamy telewizyjne, wynajmowanie urządzeń i wyposaże-
nia biurowego, usługi w zakresie administracji biurowej [dla osób 
trzecich], prezentowanie w mediach dla celów sprzedaży detalicz-
nej następujących produktów: wszelkiego rodzaju żywności, na-
pojów, odzieży i akcesoriów, obuwia, wyrobów ze skóry i imitacji 
skóry, kosmetyków, środków higienicznych, chemii gospodarczej, 
chemii budowlanej, materiałów budowlanych, mebli, wyrobów 
z tworzyw sztucznych, dekoracji, artykułów gospodarstwa do-
mowego, artykułów pościelowych, tekstyliów, tkanin, dywanów, 
przyborów kuchennych, towarów przemysłowych, artykułów dla 
zwierząt, sprzętu elektronicznego, instrumentów muzycznych, 
sprzętu oraz akcesoriów sportowych, artykułów do fitnessu, zaba-
wek, gier, wyposażenia dla dziecięcych placów zabaw, narzędzi, 
artykułów do majsterkowania, artykułów podróżnych, walizek, 
artykułów szkolnych, artykułów papierniczych, artykułów dom 
malowania i rysowania, gazet, książek, artykułów i sprzętu ogrod-
niczego, artykułów motoryzacyjnych, samochodów i motocykli, 
farmaceutyków i produktów medycznych, produktów optycz-
nych, tytoniu i wyrobów dla palaczy, rękodzielniczych wyroby 
z tekstyliów, drewna, metalu plastiku, kory brzozowej, kamienia, 
szkła oraz skóry, organizowanie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, kolportaż próbek, wypożyczanie materiałów re-
klamowych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych 
abonentów], reklama zewnętrzna, wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputero-
wej, reklama, reklama telewizyjna, dekoracja wystaw sklepowych, 
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 
wynajem dystrybutorów automatycznych, promowanie sprze-
daży dla osób trzecich świadczone poprzez dystrybucję oraz 
administrowanie kartami użytkowników uprzywilejowanych, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla 

osób trzecich, organizowanie regionalnych lub ogólnokrajowych 
kampanii promocyjnych, usługi sprzedaży detalicznej i grupowa-
nie wszelkiego rodzaju żywności, napojów, odzieży i akcesoriów, 
obuwia, wyrobów ze skóry i imitacji skóry, kosmetyków, środków 
higienicznych, chemii gospodarczej, chemii budowlanej, ma-
teriałów budowlanych, mebli, wyrobów z tworzyw sztucznych, 
dekoracji, artykułów gospodarstwa domowego, artykułów po-
ścielowych, tekstyliów, tkanin, dywanów, przyborów kuchen-
nych, towarów przemysłowych, artykułów dla zwierząt, sprzętu 
elektronicznego, instrumentów muzycznych, sprzętu oraz ak-
cesoriów sportowych, artykułów do fitnessu, zabawek, gier, wy-
posażenia dla dziecięcych placów zabaw, narzędzi, artykułów 
do majsterkowania, artykułów podróżnych, walizek, artykułów 
szkolnych, artykułów papierniczych, artykułów do malowania 
i rysowania, gazet, książek, artykułów i sprzętu ogrodniczego, 
artykułów motoryzacyjnych, samochodów i motocykli, farma-
ceutyków i produktów medycznych, produktów optycznych, 
tytoniu i wyrobów dla palaczy, rękodzielniczych wyroby z teksty-
liów, drewna, metalu plastiku, kory brzozowej, kamienia, szkła oraz 
skóry, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, sprawy monetarne, 
sprawy dotyczące nieruchomości, administrowanie sprawami fi-
nansowymi dotyczącymi nieruchomości, organizowanie umów 
dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie wynajmu 
nieruchomości, wycena i zarządzanie nieruchomościami, usługi 
finansowe związane z nieruchomościami, pośrednictwo w spra-
wach majątku nieruchomego, pobieranie czynszu, agencje nie-
ruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, wynajem 
powierzchni biurowej [nieruchomości], wycena nieruchomości, 
usługi brokerów w sprawach majątku nieruchomego, wycena 
finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], zarzą-
dzanie majątkiem nieruchomym, 37 usługi budowlane, naprawy 
urządzeń i instalacji stosowanych w budynkach komercyjnych, 
biurach i magazynach, usługi instalacyjne dotyczące urządzeń 
i instalacji stosowanych w budynkach komercyjnych, biurach 
i magazynach, informacja budowlana, budowa stoisk targowych 
i sklepów, informacja o naprawach w zakresie urządzeń i instala-
cji stosowanych w budynkach komercyjnych, biurach i magazy-
nach, nadzór budowlany, budowa fabryk, renowacja punktów 
sprzedaży detalicznej, montaż rusztowań, 39 składowanie to-
warów, wynajmowanie magazynów, transport, wynajmowanie 
miejsc parkingowych, 41 edukacja [kształcenie], usługi w zakresie 
oświaty [nauczanie], rozrywka, zajęcia kulturalne i sportowe, or-
ganizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, usługi dziecięcych 
placów zabaw, usługi rozrywkowe dla dzieci, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, rozrywka muzyczna, usługi prezentacji 
nagród rozrywkowych, szkolenia związane z rozwojem zdolności 
umysłowych dzieci, usługi klubów (rozrywka lub edukacja), edu-
kacja [kształcenie], organizowanie loterii, organizowanie widowisk 
[impresariat], organizowanie zawodów (edukacja lub rozrywka), 
usługi w zakresie szkoleń, organizowanie wystaw w celach kul-
turalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów w celach 
kulturalnych, przygotowanie wydarzeń kulturalnych, imprezy kul-
turalne, 42 architektura, projektowanie dekoracji wnętrz, projek-
towanie budowlane, miernictwo jako pomiary, usługi konsulta-
cyjne dotyczące architektury, 43 usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, usługi tymczasowego zakwaterowania.

(210) 473187 (220) 2017 06 21
(731) TRAMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wolskie
(540) FOSYDYNA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i wete-
rynaryjne, dietetyczna żywność i substancje do celów lecz-
niczych, suplementy diety dla ludzi.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 463592, 469855, 470665, 470668, 471347, 471989, 471995, 472024, 472073, 472092, 472123, 472427, 472429, 
472438, 472509, 472756

2 470497, 470665, 470798, 472509

3 465645, 468556, 468557, 469168, 469855, 470060, 470404, 470411, 470416, 470497, 470587, 470674, 470734, 
470798, 471347, 471355, 471612, 472060, 472163, 472165, 472178, 472378, 472454, 472703, 472871, 472878

4 465645, 469855, 471347

5 463592, 465150, 468556, 468557, 469168, 469855, 470404, 470411, 470416, 470698, 471408, 471612, 471687, 
471689, 471691, 471696, 472059, 472060, 472092, 472123, 472376, 472437, 472454, 472561, 472609, 472722, 
472773, 472854, 472871, 472878, 472916, 473187

6 467202, 469006, 469368, 469370, 472100, 472101, 472102, 472103, 472532, 472809, 472843

7 462996, 467970, 468204, 468382, 468384, 469368, 469370, 469883, 470431, 471737, 472143, 472532, 472533

8 462996, 470497, 470734, 472533

9 467970, 468204, 468370, 468644, 468710, 468885, 468887, 469368, 469370, 469883, 470497, 470941, 471352, 
471353, 471359, 472060, 472143, 472370, 472393, 472523, 472818, 472826, 472827, 472864, 472924

11 469368, 469370, 470431, 472393, 472857

12 467202, 470450, 472143, 472532, 472762

14 472080

15 462996

16 461987, 464287, 464288, 465052, 465541, 468370, 468710, 469006, 469671, 469672, 469855, 470497, 470548, 
470556, 470670, 470674, 472060, 472115, 472163, 472165, 472370, 472491, 472492, 472837, 472924

17 467202, 468915, 469368, 469370, 470548, 472509

18 463825, 470670, 471727, 472163, 472165, 472761, 472924

19 468009, 469671, 469672, 470602, 470665, 471679, 471692, 471694, 471697, 471698, 471699, 471700, 471702, 
472427, 472429, 472509, 472843

20 465150, 467970, 468309, 469677, 470674, 472163, 472165, 472841

21 461987, 462996, 467970, 468309, 470602, 470674, 470734, 472060, 472154, 472163, 472165, 472178, 472512

22 468915, 472139

24 462996, 468915, 470674, 472139, 472924

25 461987, 463825, 468204, 470188, 470189, 470670, 470674, 472052, 472060, 472076, 472139, 472154, 472512, 
472514, 472758, 472761, 472924

26 470587, 470670, 472052, 472060

27 472412

28 463825, 470661, 472060, 472146, 472163, 472165, 472512

29 465150, 469328, 470439, 470463, 470661, 470674, 470693, 472154, 472156, 472160, 472174, 472176, 472177, 
472302, 472334, 472616, 472744, 472745, 472746, 472747, 472748, 472749

30 461401, 461402, 461403, 461406, 462063, 462065, 465150, 469944, 470280, 470674, 471987, 472002, 472123, 
472154, 472156, 472160, 472162, 472285, 472302, 472616, 472619, 472702, 472744, 472745, 472746, 472747, 
472748, 472749, 472773, 472842

31 465150, 469168, 470463, 470533, 471350, 472163, 472165, 472764, 472765

32 465150, 470674, 471259, 471276, 471670, 471671, 471672, 472059, 472060, 472156, 472334, 472497, 472702, 
472852, 472854, 472858, 472908

33 470674, 471034, 471259, 471276, 472060, 472763, 472857, 472904
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34 470674, 472857, 472957

35 461987, 463825, 465052, 465482, 465541, 465645, 468309, 468370, 468644, 468710, 468812, 468885, 468887, 
469115, 469496, 469671, 469672, 469756, 469759, 469855, 470040, 470060, 470463, 470548, 470556, 470587, 
470670, 470674, 470685, 470690, 470714, 470715, 470734, 470738, 470741, 470747, 470759, 471179, 471279, 
471281, 471282, 471343, 471355, 471632, 471679, 471692, 471694, 471697, 471698, 471699, 471700, 471702, 
471803, 471804, 471968, 472012, 472013, 472018, 472020, 472060, 472076, 472143, 472188, 472301, 472332, 
472378, 472439, 472454, 472468, 472480, 472492, 472602, 472605, 472639, 472695, 472761, 472764, 472826, 
472827, 472837, 472842, 472843, 472867, 472924, 473140

36 461987, 468370, 468398, 468927, 469496, 469671, 469672, 470674, 470738, 470741, 471343, 471344, 472460, 
472468, 472494, 472639, 472764, 473140

37 467202, 467878, 468382, 468384, 468398, 468927, 469115, 469368, 469370, 469671, 469672, 470431, 470665, 
470738, 470741, 470798, 470990, 470991, 471179, 472143, 472427, 472429, 472468, 472499, 472623, 472639, 
472843, 472967, 473140

38 468710, 470670, 470990, 470991, 471352, 471353, 471359, 472188, 472523, 472826, 472827

39 461987, 468370, 469671, 469672, 470674, 470685, 470690, 470714, 470715, 470738, 470741, 470747, 472018, 
472020, 472316, 472317, 472754, 472837, 473140

40 467202, 468382, 468384, 470463, 470602, 470747, 471179, 471803, 471804, 471995

41 461987, 465052, 468204, 468370, 468710, 468812, 469006, 469115, 469756, 469759, 470556, 470734, 470994, 
471034, 471179, 471279, 471281, 471282, 471668, 471803, 471804, 472018, 472020, 472023, 472032, 472060, 
472094, 472115, 472142, 472152, 472188, 472208, 472301, 472316, 472317, 472332, 472370, 472378, 472469, 
472480, 472491, 472492, 472757, 472818, 472819, 472826, 472827, 472837, 472924, 472946, 472984, 473140

42 465484, 468309, 468398, 468710, 469368, 469370, 469671, 469672, 469883, 470674, 470990, 470991, 471179, 
471803, 471804, 471995, 472362, 472483, 472485, 472701, 472818, 472826, 472827, 472843, 472967, 473140

43 460802, 461987, 465484, 468605, 470674, 470747, 472022, 472059, 472094, 472301, 472316, 472317, 472332, 
472358, 472702, 472773, 472837, 472842, 472924, 473140

44 460802, 465484, 467173, 468644, 469296, 469671, 469672, 470587, 470734, 471612, 472178, 472378, 472492, 
472493, 472494, 472602, 472605, 472764, 472871, 472878

45 460802, 461987, 469496, 469671, 469672, 471344, 472370, 472440
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WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

#KrolestwoSzpilek 470670

71 463825

77 472858

A DELTA-AGRO 472764

A TM 470941

A&P DEVELOPMENT SP. Z O.O. 472499

AA NOVASKIN 470404

AA W 100% PRZEBADANE ALERGOLOGICZNIE 470416

ABM Centrum 470759

activ plus 472429

activ 472427

aic 469370

AIROO TRANSPORT LOTNICZY 470690

Airoo 470715

Akademia Mali Odkrywcy 468812

AMITY ART 472491

AMSTERDAM OSIEDLE MIESZKANIOWE 469672

ARCHITECTOR 468009

AULLA 471698

aximate 472146

AZYMUT STOGI 468927

BACA 472177

BACHLEDA HOTEL 472837

bareq 462996

BASATI 471679

benlou 470189

BERRYFARMS 472765

BESKID PLUS 472100

bioconcept gardenia 470439

BIOTYNOX 471687

biovital 472609

BLUE CAR PROFESSIONAL PRODUCTS 470497

bna/ BRAND NEW ATTITUDE 471803

bna/ 471804

BUCHALTERIA POLSKA 471968

CareFinder 460802

Castle of Heart 472818

CHEM PROTECT 471995

CHESTERFIELD COMPACT 472957

CHILLIWINE 472761

CHOCOTELLA 472162

CILOOK 472139

City Forum - City 2 472468

City FORUM 472639

cleo 469168

CLEVERSHOP 472362

cookie monster 472857

Cool 470431

CooTel 471353

CUKRARNIA CZESKI FILm PUB 472022

CZARNA TRZYNASTKA KRAKOWSKA 469006

DEFENS 472756

DIBEN 470698

DJ TRENING 472984

DOBROŃSKI BUBBLE CIDER 471259

Dobroński Bubble Cider 471276

Doktor Haus 470747

DOM 472867

DRAPCIO 472165

DREAM CREAM 472376

DRIVE TIME DT 472819

DRY WALKER 472076

ECHO POLSKA PROPERTIES 461987

EDUFORCE 472946

ELEVAX V-3 470668

ELEVAX 470665

ELLEENA Great Brands for Everyday 
Grow with us 469855

EUREKO! BY EKOWITAL 465150

EUROTEC Germany 472533

fabryka lodów 472773

FENOMEN CTH 468556

FENOMEN CTH 468557

fitek 472619

FizjoMAMA 472492

FLIS Happy START wafers Cheese 461401

FLIS Happy START wafers Cocoa 461402

FLIS Happy START wafers Nuts 461406

FLIS Happy START wafers Vanilla 461403

FOCUS 468710

FOSDAFEM 472437

FOSYDYNA 473187

FRACTHON 469496

Frugo 4cytryny 471672

Frugo 4jabłka 471671

Frugo 4pomarańcze 471670

FRUKTONADA 472156

GAJA 472123

Garden Palace 472358
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GOLDEN PLAST 472509

GÓRAL PLUS 472101

GÓRALKI ciacho 469944

GRAFEN PROFESSIONAL 
automotive & construction chemistry 471347

GRAŻYNKI 472160

GULIWER 472174

Hair PARTNERS 470587

Herbbata 472852

HiTecFilm 470548

HOTEL AQUA SOPOT 472094

HSE system 469115

HUMIFLOS 463592

I LOVE MY job WINNER 465482

IGARA 471692

IMCA POWER 471632

INEZ 471699

ISOTAK PRO + 471989

ISOTAK 472024

Jaka to melodia 470661

JK 468644

Kalla Rok zał. 1990 472440

KIELCE OCET KIELECKI 10% Spirytusowy 
Tradycja produkcji od 1932r. 471987

KLUB SPORTOWY Hutnik 1950 KRAKÓW 472480

KŁAPCIO 472163

KOBIETA I PIENIĄDZE 472115

KODO 472967

kompletor 470533

KONKURS PIANISTYCZNY POLSKO CHIŃSKI 472032

KOPERNIK TORUŃ PIERNICZKI NADZIEWANE 
o smaku Truskawkowym W CZEKOLADZIE 
mini pyszności idź za smakiem serca 462063

KOPERNIK TORUŃ PIERNICZKI NADZIEWANE  
o smaku Wiśniowym W CZEKOLADZIE  
weź je ze sobą! serca biją słodko 462065

KRAKUS CHRZAN POLSKIE BIAŁE WASABI 472002

KRAKUS HOTEL 472316

KRAKUS 472317

KREATEC 472532

KULTURA SMAKU 472013

LAVYSTA 472092

LAZARO COFFEE 470280

LEKOMAT 471737

Lettino MADE FOR LITTLE ONES 469677

LIMA PLUS 472102

LODZIARNIE GRYCAN LODY OD POKOLEŃ 472702

LOPREZON 472561

LOTOS INSPIRUJE 471281

Lotos Inspiruje 471282

lovehybrydowe.pl 471355

ŁOWICZ 100% Z OWOCÓW TRUSKAWKA  
100g OWOCÓW NA 100g PRODUKTU  
CUKRY POCHODZĄ WYŁĄCZNIE Z OWOCÓW 472334

M MAROPAK 468309

MADEJ WRÓBEL RODZINNA TRADYCJA  
OD 1992 JO WOM DOM ŚLONSKIE MASZKETY 470693

MARYSIA NIEZASTĄPIONA W KUCHNI 472154

MASTER BUDOWNICTWO 472623

Mater Pro Vita 465484

MEDICAL WADOWICE 472493

MESHR 472864

MIĘDZYNARODOWY KONKURS  
WIN GALICJA VITIS 471034

MILITEN 472438

MINTI SHOP 465645

MIÓD PITNY DWÓJNIAK BARTNIAK 472904

MIRO APTEKA 472602

MIRO APTEKA 472605

mm MAGMARI 472378

MO MODELY SLIM FIT 472758

MODIFY 472059

MÓJ MAKIJAŻ TWÓJ UŚMIECH 472178

Mr. Omlet 472616

MUD off PROFESSIONAL 470798

MULINA 471697

N PARK 468398

N 472460

NAPIFERYN 472073

NJU 470991

nJU.mobile 470990

NMG 468915

NOC LABORATORIÓW 472188

NOC ROBOTÓW PIAP 469756

NOC ROBOTÓW 469759

NOWA PIEKARNIA z ŁUKOWA 472302

noza nova 471727

O! Dobre. Pewne. Twoje. 470674

OASIS CARPETS 472412

Odra ORYGINALNA OD 1946 472744

Odra ORYGINALNA OD 1946 472745

Odra ORYGINALNA OD 1946 472748

Odra 472746

Odra 472747

Odra 472749

OKNAL 472843

ORGANIC LIFE DERMOKOSMETYKI 472703

OSTROWSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA  
RADCÓW PRAWNYCH 472370

OVERSEAS TRUST 470738

OVERSEAS TRUST 470741

PACZKA W RUCHU 472018

PACZKA W RUCHU 472020
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PAN OPONKA 472762

Paryżanka la boutique 470040

PATATAJ restauracja 468605

PITAJA 472080

PITBULL 472060

PKO Agencja Ubezpieczeniowa 471344

PKO Leasing Finanse 471343

plastwag 467202

Polski Test Pianistyczny 472023

profbox 469883

ProseccO night 471668

ProSugar 471408

PYROZAURY 469328

R reggroup 472439

regeneo 472143

RENOLAN 471689

REWERS INSTYTUT ZDROWIA PSYCHICZNEGO 467173

REWITALIZACJA 472142

REWITALIZACJA 472152

ROPUIDO 472916

ROTOMETAL 468382

ROTOMETAL 468384

ROZETIC 472722

RUDA ŚLĄSKA PLAZA 468370

RUPATIL 471696

SADOWSKI CYDR 472763

SCR 468885

SCR 468887

SEAOO TRANSPORT MORSKI 470685

Seaoo 470714

SeniorVita 472854

SIERRA PLUS 472103

Silesia Farm 472454

Silesia KRYNICA 472332

SKENDE SHOPPING 473140

SL SECRET AVENUE 470734

Sleepy Paws by Pet Station 472841

smart choice 472393

Snack a Jacks 472285

solidio 472809

SOLO you & me 472469

SOLUMA 471179

SOLVITAL 471691

SORAYA NAJLEPSZA PRZYJACIÓŁKA  
MOJEJ SKÓRY 471612

STA RA RZE ŹN IA 470556

stanszkło 470602

SUMPY 472523

SUPERWYTRZYMAŁA mola Sensitive  
Mleczko Kokosowe papier toaletowy  
NOWOŚĆ BEZPIECZNY DLA SKÓRY  
PRZEBADANY DERMATOLOGICZNIE 464287

SUPERWYTRZYMAŁA mola Sensitive  
Rumianek + Wit. E papier toaletowy  
NOWOŚĆ BEZPIECZNY DLA SKÓRY  
PRZEBADANY DERMATOLOGICZNIE 464288

SWISSNET 472826

SWISSNET 472827

SZPITAL ŚW. WOJCIECHA 472494

śląskie nad morzem 472924

TAKA AKCJA 470188

TORANO 471702

TORTORA 471694

TOWER GARDEN BY JUICE PLUS+ 467970

TRZECH KRÓLI 468204

TSL Shark 472754

tumas radzyński architekci 472701

TyParty.pl 472512

UN 472483

UN 472485

VCA Polska 472757

VERIDIANA 471700

VOGUE 472052

W 100% PRZEBADANE ALERGOLOGICZNIE AA 470411

W WARSZAWSKI DOM AUKCYJNY 465541

WAKE CAMP 472208

WARSAW OPEN LADIES GOLF CUP 470994

WARSZTAT PIĘKNA 470060

WILLE TANECZNA OSIEDLE MIESZKANIOWE 469671

wimed 467878

WODA PŁYNĄCA Z NATURY EVA ZDRÓJ ACTIVE 472908

WZORCOWNIA 472301

XCeed 470450

YVENE COSMETICS 472871

yvene 472878

zawsze PYSZNE 472012

ZE SZCZĘŚCIEM CI DO TWARZY 472514

ZIARNO KTÓRE ROŚNIE 471350

zielone WARZYWA 472497

Znany Lodziarz 472842

ŻUBR 472176



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.

880277 D (2017 05 02)
CFE: 26.04.18, 27.05.21, 29.01.01 12

1107937 VITAWATER (2011 12 28, 2011 06 30) 32
1222977 GIO (2017 06 13) 29, 30, 35
1262822 More than a bank 

(2017 04 13)
35, 36

1262823 Inspired by you (2017 04 13) 35, 36
1330445 FONTACTIV DIABEST 

(2017 02 16)
5, 29

1351714 CALI MONUMENTS (2017 04 06, 
2017 01 16)

33

1351723 EkoMin (2016 12 01) 31
1351724 MultiSan (2016 12 01) 31
1351725 LinoMilk (2016 12 01) 31
1351726 PrimaSan (2016 11 30) 31
1351727 KatAni (2016 11 30) 31
1351736 AgileCraft (2017 03 31) 9
1351889 SERICCA (2016 11 28)

CFE: 27.05.01 25, 35
1351890 COME ON MASTER (2016 11 28)

CFE: 27.05.01 25, 35
1351936 KEMA (2017 04 20)

CFE: 26.11.12, 27.05.17, 28.03.00 6
1351950 nature zen (2017 03 08)

CFE: 26.01.03, 29.01.12 5, 25, 28, 43
1351954 SINTACLOR (2017 03 21, 2016 12 09) 9
1351967 DENSICARB (2017 03 29, 

2016 10 20)
11, 37, 40

1351993 GOSLOTO (2017 02 21, 2017 02 10)
CFE: 01.15.23, 29.01.14 41

1351994 (2017 02 21, 2017 02 10)
CFE: 01.15.23, 28.05.00, 29.01.14 41

1352001 ekover (2016 11 07, 2016 05 10)
CFE: 24.17.25, 27.05.01, 
28.05.00

1, 17, 19, 31, 35, 
37, 44

1352007 Certified Financial Modeler German Institute 
of Corporate Finance (2017 02 20)
CFE: 07.03.01, 07.05.08, 07.15.22, 
26.04.24, 26.11.02

41

1352101 BITAREL (2017 03 14) 19
1352138 SOLATI (2017 04 27) 12
1352140 H350 (2017 04 27, 2017 04 12) 12
1352172 game guru (2017 01 04, 

2016 11 03)
9, 28, 35, 41, 42

1352174 RAZ (2017 02 20) 7, 11
1352185 BYCKOVSKI (2017 03 09, 2016 12 27) 18, 35
1352235 PATRON (2017 02 24) 1, 4, 9

1352256 CALMESAN (2017 03 13, 2016 09 21) 5
1352295 VITAMAMA (2017 04 13) 3, 5, 29, 30, 32
1352344 elcab CABLE & PROFILE (2016 11 14)

CFE: 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12 9
1352345 IMPERIAL WARS (2016 11 03)

CFE: 09.07.01, 24.07.23, 26.13.25, 
27.05.07, 29.01.13

9, 28

1352351 TEENAGE MILLIONAIRE (2016 12 15) 25
1352416 HaiYuan Chemical (2017 04 10)

CFE: 26.01.01, 27.01.01, 27.05.09 1
1352485 mongdodo (2016 12 27)

CFE: 27.05.01, 29.01.01 18, 25, 35
1352486 GREAT EMPIRE (2016 12 06)

CFE: 27.05.02, 29.01.13 9, 28
1352487 BLUE Heart (2016 12 06)

CFE: 27.05.02, 29.01.04 9, 28
1352488 The SECRETS of LONDON (2016 12 06)

CFE: 16.03.17, 27.03.15, 27.05.01, 29.01.13 9, 28
1352489 VERSAILLES GOLD (2016 12 06)

CFE: 25.01.25, 27.05.04, 29.01.13 9, 28
1352490 GENIUS OF LEONARDO (2016 12 06)

CFE: 27.03.15, 27.05.03, 29.01.13 9, 28
1352497 LRS (2017 04 13) 42
1352503 (2017 02 27)

CFE: 28.05.00 30
1352509 SOMAFLEX (2017 04 18) 16
1352631 eDIAG (2017 04 12)

CFE: 27.05.09 9
1352637 NETIZEN (2017 03 16) 35, 43
1352684 NURAGE (2017 04 20) 14, 18, 25
1352685 XIAOMI (2016 06 16)

CFE: 27.05.01 12, 14, 16, 20, 21, 25, 
28, 36, 37

1352723 (2016 04 19)
CFE: 28.03.00 39

1352782 eco PRESS (2016 10 21, 2016 10 05)
CFE: 24.15.07, 27.05.08, 29.01.12 7, 37, 40, 41

1352797 Mian (2016 11 23)
CFE: 27.05.01 25

1352798 Akuvox (2016 12 27)
CFE: 27.05.17 9

1352829 QUICK CLACK (2017 02 17, 2017 01 20) 6, 21
1352843 LIBITU (2017 03 27)

CFE: 24.13.25 1
1352854 MONSTER (2017 03 31)

CFE: 27.05.01 9
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1352922 GOLDEN RING (2017 04 19) 33
1353009 HOT & Cash (2016 11 03)

CFE: 24.17.18, 27.05.03, 29.01.13 9, 28
1353010 Game OF Luck (2016 11 03)

CFE: 03.13.02, 05.13.25, 27.05.03, 29.01.13 9, 28
1353012 (2016 11 18)

CFE: 15.01.13, 28.05.00, 29.01.01 9, 12, 35, 
37, 42

1353013 RUSSIAN HELICOPTERS (2016 11 18)
CFE: 15.01.13, 27.05.01, 29.01.01 9, 12, 35, 37, 42

1353060 esemtan pro care (2017 05 03, 2016 11 08) 3, 5
1353083 EPIDERMOSIL (2017 04 07) 1, 3
1353084 BRILLIANCE (2017 04 04, 2016 11 07) 1



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  1352001, 1352235, 1352416, 1352843, 1353083, 1353084 

3  1352295, 1353060, 1353083 

4  1352235 

5  1330445, 1351950, 1352256, 1352295, 1353060 

6  1351936, 1352829 

7  1352174, 1352782 

9  1351736, 1351954, 1352172, 1352235, 1352344, 1352345, 1352486,
 1352487, 1352488, 1352489, 1352490, 1352631, 1352798, 1352854,
 1353009, 1353010, 1353012, 1353013 

11  1351967, 1352174 

12  880277, 1352138, 1352140, 1352685, 1353012, 1353013 

14  1352684, 1352685 

16  1352509, 1352685 

17  1352001 

18  1352185, 1352485, 1352684 

19  1352001, 1352101 

20  1352685 

21  1352685, 1352829 

25  1351889, 1351890, 1351950, 1352351, 1352485, 1352684, 1352685,
 1352797 

28  1351950, 1352172, 1352345, 1352486, 1352487, 1352488, 1352489,
 1352490, 1352685, 1353009, 1353010 

29  1222977, 1330445, 1352295 

30  1222977, 1352295, 1352503 

31  1351723, 1351724, 1351725, 1351726, 1351727, 1352001 

32  1107937, 1352295 

33  1351714, 1352922 

35  1222977, 1262822, 1262823, 1351889, 1351890, 1352001, 1352172,
 1352185, 1352485, 1352637, 1353012, 1353013 

36  1262822, 1262823, 1352685 

37  1351967, 1352001, 1352685, 1352782, 1353012, 1353013 

39  1352723 

40  1351967, 1352782 

41  1351993, 1351994, 1352007, 1352172, 1352782 

42  1352172, 1352497, 1353012, 1353013 

43  1351950, 1352637 

44  1352001



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.

459741 UNITED INTELLECTUAL PROPERTY B.V.
2017 03 06 41, 45

463669 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S. A.  
(INDITEX, S. A.)
2017 04 03 25, 42

463297 DUDZIŃSKI FILIP
2017 03 31 25, 39, 41

465001 ODLO INTERNATIONAL AG
2017 04 18 14, 16, 18, 21, 24, 25, 

28, 35
465009 ODLO INTERNATIONAL AG

2017 04 21 14, 16, 18, 21, 25, 28, 
35

465006 ODLO INTERNATIONAL AG
2017 04 21 25

465004 ODLO INTERNATIONAL AG
2017 04 28 14, 16, 18, 21, 24, 25, 

28, 35
465002 ODLO INTERNATIONAL AG

2017 04 28 14, 16, 18, 21, 24, 25, 
28, 35

466936 ODLO INTERNATIONAL AG
2017 05 26 35

465566 Gruner + Jahr AG & Co. KG- Hamburg, Niemcy
2017 06 06 35, 36, 37

464110 ORLEN EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; PKN ORLEN S.A.
2017 06 20 3, 5

467082 VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
2017 06 27 35, 39

467180 STRAFFIN-S.R.L.
2017 06 21 32

470308 NATUREL 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 06 21 43

470310 NATUREL 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 06 21 43

467180 THE COCA COLA COMPANY
2017 06 28 32

464846 VERACO S.A.
2017 06 26 3, 5

469357 ALBATROS ALUMINIUM SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 06 28 6, 42, 45

467501 Bayer Intellectual Property GmbH
2017 07 03 5



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH  
na podstawie art. 1526a ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,  
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,  

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

1335743 JANTOŃ; SPÓŁKA AKCYJNA 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017 06 27 3

1334781 Sky International AG
2017 07 03 9, 28
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S P R O S T O W A N I E

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

26/2017 19 468897
(731) FUNDACJA 

ZIELONA PLANETA, 
Warszawa

AC EKOHOLDING SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

26/2017 19 468899
(731) FUNDACJA 

ZIELONA PLANETA, 
Warszawa

AC EKOHOLDING SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa


