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

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

 Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

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



BiUletyn
Urzędu Patentowego

Znaki towarowe

Warszawa, dnia 24 lipca 2017 r. Nr ZT30

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) 458422 (220) 2016 07 05
(731) FUNDACJA MIĘDZYNARODOWY INKUBATOR KOBIET 

BIZNESU, Warszawa
(540) BUSINESSWOMAN&LIFE
(510), (511) 16 publikacje papierowe, materiały druko-
wane, magazyny, katalogi, czasopisma, gazety, broszury, 
druki, formularze, kalendarze, książki, materiały piśmien-
ne i biurowe, materiały szkoleniowe, ulotki, newslettery, 
papier, tektura, wyroby z papieru i tektury zawarte w tej 
klasie, fotografie, plakaty, prospekty, rysunki, bilety, ku-
pony papierowe, kartki okolicznościowe, materiały in-
troligatorskie, materiały z papieru na przyjęcia, kongresy, 
konkursy, plebiscyty, w tym druki zaproszeń, papierowe 
ozdoby, 35 usługi w zakresie nawiązywania kontaktów 
między przedsiębiorstwami gospodarczymi, networking 
biznesowy, pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów 
handlowych, organizacja i obsługa imprez i spotkań zwią-
zanych z biznesem, organizowanie gier, konkursów i lo-
terii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym 
z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej 
i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, 
magnetycznych i optycznych nośników informacji, ofe-
rowanie usług aukcyjnych w formie promocji, organizo-
wanie konkursów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festy-
nów, pikników, wydarzeń tematycznych o charakterze 
promocyjnym lub handlowym, usługi w zakresie badań 
i ocen przedsięwzięć biznesowych, pomoc w prowadze-
niu i/lub zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi  
i/lub produkcyjnymi, reklama, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, publikowanie tekstów reklamo-
wych, promocyjnych, handlowych, publikowanie tekstów 
sponsorowanych i publicystycznych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie 
ogłoszeń i reklam, public relations, promocja sprzedaży 
towarów i świadczenia usług, usługi reklamowe i promo-
cyjne z wykorzystaniem sposobów audiowizualnych, me-
tod słownych i/lub dźwiękowych, organizacja pokazów 
mody w celach promocyjnych, organizowanie kongresów, 
targów, seminariów, konkursów w celach reklamowych, 
promocyjnych, handlowych, służących promocji przed-
siębiorczości, w tym połączonych z przyznawaniem i wrę-
czaniem nagród, organizowanie rankingów związanych 
z przyznawaniem nagród promocyjnych w dziedzinie 
biznesu, przedsiębiorczości, pozyskiwanie, opracowywa-
nie, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej, 

organizowanie wystaw w celach reklamowych, promo-
cyjnych, handlowych, usługi marketingowe, przygoto-
wywanie, rozpowszechnianie i dostarczanie audiowizu-
alnych i multimedialnych prezentacji do wykorzystania 
w reklamie, promocji, w celach handlowych, kompilacja 
i systematyzacja informacji tekstowej i obrazowej przesy-
łanej przy pomocy komputera, terminali komputerowych, 
poczty elektronicznej, sieci Internet i Intranet, cyfrowo, 
pozyskiwanie i systematyzowanie danych do kompute-
rowych baz danych, powielanie dokumentów, zarządza-
nie w działalności handlowej, zarządzanie działalnością 
gospodarczą, wynajem pomieszczeń i powierzchni w ce-
lach reklamowych, promocyjnych, handlowych, usługi 
w zakresie informacji handlowej, usługi w zakresie infor-
macji o działalności gospodarczej, przeprowadzanie son-
daży, badanie opinii, doradztwo, konsultacje, informacje 
w zakresie wymienionych usług, 41 usługi wydawnicze 
i reporterskie, wydawanie czasopism, wydawanie czaso-
pism w postaci elektronicznej, publikowanie czasopism, 
publikowanie materiałów drukowanych, pisanie tekstów 
innych niż reklamowe, publikowanie czasopism w postaci 
elektronicznej w Internecie, publikowanie tekstów innych 
niż reklamowe, publikowanie elektroniczne w systemie 
on-line, także czasopism, publikowanie tekstów i obra-
zów, w tym w formie elektronicznej innych niż do celów 
reklamowych, usługi związane z organizowaniem kon-
kursów, rankingów, plebiscytów, zwłaszcza promujących 
przedsiębiorców, przedsiębiorstwa, przedsiębiorczość, 
osoby prywatne, instytucje, artystów, działaczy i orga-
nizacje społeczne, polityczne, organizowanie, obsługa 
i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sym-
pozjów, zjazdów, konkursów, balów, wystaw, pokazów, 
organizowanie i produkcja imprez połączonych z wrę-
czaniem nagród, nauczanie, kształcenie, rozrywka, kształ-
cenie zawodowe, działalność kulturalna, organizowanie 
i prowadzenie imprez rozrywkowych, kulturalnych, ar-
tystycznych, biznesowych, w tym połączonych z przy-
znawaniem i wręczaniem nagród, organizowanie plebi-
scytów, przyznawanie nagród z dziedziny biznesu i/lub 
przedsiębiorczości, organizowanie i prowadzenie imprez 
służących nawiązywaniu kontaktów między przedsiębior-
cami, w tym połączonych z przyznawaniem i wręczaniem 
nagród, edukacja, rozrywka, informacja o wymienionych 
usługach, doradztwo, konsultacje, informacje w zakresie 
wymienionych usług.
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(210) 460136 (220) 2016 08 10
(731) ST. NICOLAUS a.s., Liptovsky Mikulas, SK
(540) ST NICOLAUS DISTILLERY 1867 OLD TOWER DRY 

GIN Extra Finest EXPORT QUR AUTHENTIC RECIPE 
IS BROUGHT TO LIFE BY TRADITIONAL METHODS 
AND ENHANCED BY CAREFULLY SELECTED NATURAL 
BOTANICALS SUCH AS JUNIPER BERRIES, ANGELICA 
ROOT. CARDAMON AND OTHER RARE HERBS 
ANS SPICES. Stark Armin TRADITIONAL METHODS 
ORIGINAL RECIPE Est 1867

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 27.07.01, 
26.01.01, 26.01.14, 25.01.15, 24.01.05, 03.01.02, 02.01.02, 
02.01.04, 19.07.09, 07.01.01

(510), (511) 33 dżin.

(210) 460653 (220) 2016 08 24
(731) HILTON FOODS LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
(540) Vero Gusto

(531) 25.01.01, 25.01.15, 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 29 dania gotowe warzywno - mięsne, mięsne 
i rybne, mrożone przetwory i dania gotowe warzywno-mię-
sne, rybne i mięsne, gulasze, dania gotowe z surowych ma-
rynowanych mięs z warzywami, dania gotowe z owocami 
morza: krewetkami, małżami, kalmarami, zupy, koncentraty 
zup, pulpety w sosie pomidorowym, klopsy, kotlety, zrazy, 

szaszłyki, leczo, ratatouille, 30 pizza i produkty pizzopodob-
ne, preparaty do przygotowywania pizzy, dodatki i sosy 
do pizzy, przyprawy i dodatki smakowe do pizzy, ciasto 
i mąka na pizzę, makarony i dania na bazie makaronu, goto-
we dania i przekąski, dania gotowe z makaronami i sosami, 
sosy pomidorowe, sosy mięsne, sosy sałatkowe, chleb, chleb 
czosnkowy, spaghetti, calzone, zapiekanki, mięso w cieście, 
paszteciki, produkty żywnościowe w formie gotowych dań, 
takich, jak: kanapki, naleśniki, pierogi, placki, kluski, pyzy, 
knedle, krokiety, spaghetti, tortille, pierożki ravioli, risotto, 
lasagne, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów spożywczych: dania gotowe warzywno - mięsne, 
mięsne i rybne, mrożone przetwory i dania gotowe warzyw-
no - mięsne, rybne i mięsne, gulasze, dania gotowe z suro-
wych marynowanych mięs z warzywami, dania gotowe 
z owocami morza: krewetkami, małżami, kalmarami, lasagne, 
zupy, koncentraty zup, pulpety w sosie pomidorowym, klop-
sy, kotlety, zrazy, szaszłyki, leczo, ratatouille, pizza i produkty 
pizzopodobne, preparaty do przygotowywania pizzy, do-
datki i sosy do pizzy, przyprawy i dodatki smakowe do pizzy, 
ciasto i mąka na pizzę, makarony i dania na bazie makaronu, 
gotowe dania i przekąski, dania gotowe z makaronami i so-
sami, sosy pomidorowe, sosy mięsne, sosy sałatkowe, chleb, 
chleb czosnkowy, spaghetti, calzone, zapiekanki, mięso 
w cieście, paszteciki, produkty żywnościowe w formie goto-
wych dań, takich jak: kanapki, naleśniki, pierogi, placki, kluski, 
pyzy, knedle, krokiety, spaghetti, tortille, pierożki ravioli, risot-
to pozwalających nabywcy wygodnie je oglądać i kupować 
w sklepach, hurtowniach, a także drogą elektroniczną, za po-
średnictwem witryny internetowej.

(210) 461399 (220) 2016 09 13
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) FLIS Happy START wafers Coconut

(531) 05.07.06, 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

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

(210) 461988 (220) 2016 09 26
(731) ECHO POLSKA PROPERTIES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) ECHO POLSKA PROPERTIES

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 26.13.25
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, artykuły biurowe 
z wyjątkiem mebli, fotografie, broszury, kalendarze, kartki 
pocztowe, 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 działalności obiektów biurowych i handlowych, 
25 ubrania, w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia 
głowy dla celów promocji działalności obiektów biuro-
wych i handlowych, 35 reklama, zarządzanie w działalno-
ści handlowej, administrowanie działalności handlowej, 
prace biurowe w tym: badania marketingowe, badania 
rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowa-
dzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem, systematyzacja danych w kom-
puterowych bazach danych, komputerowe zarządzanie 
plikami, analiza kosztów, księgowość, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych (próbek, druków, 
prospektów reklam, broszur), wynajmowanie nośników 
reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą 
w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, usługo-
wych i handlowych, ekonomiczne prognozy, fakturowa-
nie, handlowe wyceny, rozlepianie plakatów reklamowych, 
reklama billboardowa, usługi sekretarskie, organizacja 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, zapew-
nianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedaw-
ców towarów i usług, 36 usługi związane z nieruchomo-
ściami: sporządzanie umów najmu, wynajem i dzierżawa 
nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wy-
najmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych oraz 
handlowych, dzierżawa majątku nieruchomego, admi-
nistrowanie i zarządzanie nieruchomościami w ramach 
działalności usługi w zakresie działalności obiektów biu-
rowych i handlowych, pośrednictwo w obrocie nierucho-
mościami, ściąganie czynszów, wycena nieruchomości, 
39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, wynaj-
mowanie magazynów w ramach działalności obiektów 
biurowych i handlowych, 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 działalno-
ści obiektów biurowych i handlowych, rezerwacje miejsc 
w hotelach, wynajmowanie sal na posiedzenia [mitingi, 
narady], 45 usługi prawne, badania prawne, dozór nocny.

(210) 462059 (220) 2016 09 28
(731) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, 

Toruń

(540) KOPERNIK TORUŃ PIERNICZKI NADZIEWANE o smaku 
Śliwkowym W CZEKOLADZIE pyszne drobnostki 
podziel się sercem!

(531) 02.01.04, 02.01.23, 02.09.01, 05.07.14, 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) 463493 (220) 2016 11 03
(731) TARCZOŃ IZABELA, Kraków
(540) Przylądek Zdrowia

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 leki dla ludzi, leki [pomocnicze] wspierające dla 
celów medycznych, leki seroterapeutyczne, leki wzmacniają-
ce, 44 usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi klinik medycz-
nych, usługi doradcze w zakresie zdrowia, pomoc medyczna, 
porady w zakresie farmakologii, szpitale, usługi położnicze 
(akuszeria), usługi psychologów, fizjoterapia, porady me-
dyczne dla osób niepełnosprawnych, usługi medycyny alter-
natywnej, usługi terapeutyczne, usługi telemedyczne, usługi 
medyczne, opieka pielęgniarska.

(210) 463495 (220) 2016 11 03
(731) YAWAL SPÓŁKA AKCYJNA, Herby
(540) okna aluminiowe.pl
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(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, materiały metalowe na rusztowania budow-
lane, przewody nieelektryczne, liny i druty z metali nieszla-
chetnych, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, rury 
i rurki metalowe, przewody metalowe do instalacji wentylacji 
i klimatyzacji, haki metalowe, kotwy łączące, wyroby ślusar-
skie dla budownictwa, okucia metalowe, okucia metalowe 
stosowane w budownictwie, okucia do drzwi i okien, osprzęt 
metalowy do drzwi i okien, ościeżnice metalowe, progi me-
talowe, ramy do okien metalowe, drzwi metalowe, płyty 
do drzwi metalowe, okucia drzwiowe ozdobne metalowe, 
urządzenia do otwierania drzwi nieelektryczne, zamknięcia 
drzwiowe nieelektryczne, zamknięcia drzwiowe eliminują-
ce trzaskanie, bramy metalowe, schody metalowe, stopnie 
schodów metalowe, obudowy schodów metalowe, barierki 
balkonowe metalowe, daszki metalowe, pokrycia metalo-
we dachów, kosze dachowe metalowe, kominy metalowe, 
gzymsy metalowe, przegrody metalowe, stropy metalowe, 
ściany osłonowe, ściany metalowe, konstrukcje stalowe, 
materiały konstrukcyjne metalowe, płyty konstrukcyjne me-
talowe, podłużnice metalowe, kratownice metalowe, szkie-
lety ramowe konstrukcji metalowych, panele konstrukcyjne 
metalowe, wsporniki metalowe dla budownictwa, słupy 
metalowe, słupy metalowe konstrukcyjne, słupy i stemple 
podporowe metalowe, pomosty prefabrykowane metalo-
we, rusztowania metalowe, okładziny metalowe, płytki me-
talowe, metalowe okładziny elewacyjne, żaluzje metalowe, 
metalowe elementy konstrukcyjne do instalacji solarnych, 
metalowe konstrukcje nośne szklarni, słupy ogłoszeniowe 
metalowe, szyldy metalowe, znaki drogowe nieświecące, 
niemechaniczne, metalowe, budowlane konstrukcje alu-
miniowo - szklane, barierki aluminiowe, parapety aluminio-
we do okien, kształtowniki aluminiowe, profile aluminiowe 
do mebli, okucia metalowe do mebli, kołka samonastawne 
do mebli metalowe, 19 materiały budowlane niemetalowe, 
konstrukcje budowlane niemetalowe, konstrukcyjne ele-
menty niemetalowe dla budownictwa, płyty budowlane 
niemetalowe, elementy wykończeniowe budowlane nieme-
talowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, ścienne okła-
dziny niemetalowe dla budownictwa, ramy okienne nieme-
talowe, drzwi niemetalowe, futryny drzwiowe niemetalowe, 
ościeżnice drzwiowe niemetalowe, płyty drzwiowe nieme-
talowe, sufity niemetalowe, ścianki działowe niemetalowe, 
szkło budowlane, szkło bezodpryskowe, szkło okienne dla 
budownictwa, budynki przenośne niemetalowe, szklarnie 
przenośne niemetalowe, 35 zestawienie reklam w celu wy-
korzystania ich jako strony internetowe, promocja, reklama 
i marketing stron internetowych on-line, usługi informacyj-
ne w zakresie działań gospodarczych świadczonych on-line 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej i Internetu, 
badania rynkowe, analiza kosztów, informacja o działaniach 
gospodarczych, organizowanie targów w celach handlo-
wych lub reklamowych, outsourcing, pokazy towarów, pre-
zentowanie produktów w, mediach dla celów sprzedaży de-
talicznej, telefoniczne udzielanie informacji, telemarketing, 
usługi marketingowe, wyceny handlowe, wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, wyszukiwanie informacji w programach kom-
puterowych dla osób trzecich, 37 usługi budowlane, usługi 
montażowe, montaż rusztowań, montaż konstrukcji budow-
lanych metalowych, aluminiowych i aluminiowo - szklanych, 
montaż ślusarki aluminiowej otworowej w postaci: okien, 
okien dachowych, drzwi, montaż ścianek działowych i prze-
gród, zabudowa wnętrz, usługi remontowe w zakresie sto-
larki budowlanej, budowa pawilonów i sklepów targowych, 

usługi dekarskie, wykonywanie pokryć dachowych, usługi 
budowlane w zakresie elewacji, montaż okładzin szklanych, 
instalowanie drzwi i okien, instalowanie urządzeń klimatyza-
cyjnych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie konstruk-
cji metalowych, izolowanie budynków, wynajem sprzętu 
budowlanego, 42 hosting, projektowanie budowlane, kon-
trola jakości, miernictwo, stylizacja, testowanie materiałów, 
usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi architekto-
niczne, usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne dotyczące 
architektury.

(210) 463512 (220) 2016 11 03
(731) KOZŁOWSKI WOJCIECH PERFECT HURT, Tłuczań
(540) PACIFIC
(510), (511) 14 paski do zegarków.

(210) 463513 (220) 2016 11 03
(731) KOZŁOWSKI WOJCIECH PERFECT HURT, Tłuczań
(540) NAVIFORCE
(510), (511) 14 zegary, zegarki, 35 usługi sprzedaży zegarów 
i zegarków poprzez sklepy detaliczne, hurtownie, za pomo-
cą katalogów przesyłanych pocztą lub środkami komunika-
cji elektronicznej, na przykład przez strony internetowe lub 
telesklepy.

(210) 465149 (220) 2016 12 13
(731) KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO 

MARIUSZ GOTOWICZ, Bydgoszcz
(540) KDP GOTOWICZ

(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.21, 27.05.22, 26.13.25
(510), (511) 35 doradztwo podatkowe.

(210) 465388 (220) 2016 12 19
(731) ENERGIA DLA FIRM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) we energy

(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.22, 29.01.14
(510), (511) 4 oleje przemysłowe, smary, paliwa, w tym kopalne 
i gazowe, silnikowe, lotnicze, gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel, 
energia elektryczna, słoneczna energia elektryczna, produkty 
energetyczne, produkty ropopochodne, dodatki niechemiczne 
do paliw, 9 urządzenia fotowoltaiczne, komórki fotowoltaiczne, 
falowniki fotowoltaiczne, moduły fotowoltaiczne, fotowolta-
iczne moduły słoneczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, 
kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, instalacje 
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrow-
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nie fotowoltaiczne], urządzenia fotowoltaiczne do przekształ-
cania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, 
fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii 
elektrycznej ze słońca, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje 
do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, ogni-
wa słoneczne, baterie słoneczne, w tym do użytku domowego, 
do celów przemysłowych, baterie słoneczne do ponownego 
ładowania, płyty słoneczne, stacje transformatorowe, urządze-
nia do magazynowania elektryczności i energii, układy pomia-
rowo-rozliczeniowe energii elektrycznej, 35 usługi sprzedaży 
energii elektrycznej, paliw, w tym kopalnych i gazowych, gazu 
ziemnego, ropy naftowej, produktów ropopochodnych i ener-
getycznych, pośrednictwa w sprzedaży energii elektrycznej, 
paliw, w tym kopalnych i gazowych, gazu ziemnego, ropy naf-
towej, produktów ropopochodnych i energetycznych, także 
za pomocą elektronicznej lub internetowej platformy, admini-
strowanie działalnością gospodarczą, w tym w zakresie sprze-
daży energii elektrycznej, paliw, w tym kopalnych i gazowych, 
gazu ziemnego, ropy naftowej, produktów ropopochodnych 
i energetycznych, świadczenie usług handlowych w celu za-
opatrywania w energię elektryczną, paliwa, w tym kopalne 
i gazowe, gaz ziemny, ropę naftową, produkty ropopochodne 
i energetyczne dla osób trzecich, akceptacja, przygotowywanie 
i realizacja zamówień w zakresie dostaw energii, gazu, paliw, 
badania rynku, sondaże opinii, opracowywanie analiz kosztów, 
statystyk w dziedzinie dostarczania energii, gazu, paliw, admi-
nistrowanie na rzecz osób trzecich instalacjami produkującymi, 
przekazującymi, zaopatrującymi w energię, w tym elektryczną 
i cieplną, gaz lub wodę, analizy kosztów i korzyści, usługi w za-
kresie oceny kosztów, wyceny handlowa, wykonywanie zesta-
wień kosztów dostawy energii elektrycznej, paliw, w tym kopal-
nych i gazowych, gazu ziemnego, ropy naftowej, produktów 
ropopochodnych i energetycznych dla osób trzecich, usługi 
informacyjne i doradcze dotyczące taryf, reklama, prowadzenie 
kampanii reklamowych, zarządzanie planami lojalnościowymi, 
planami zachęt dla klientów, dostawców oraz planami promo-
cyjnymi i bonusowymi, informacja online dotycząca marketin-
gu, programów lojalnościowych, bonusowych, organizowanie 
wystaw, prezentacji w celach handlowych lub reklamowych, 
także online przy zastosowaniu sieci komputerowych, orga-
nizowanie targów, giełd handlowych i reklamowych, usługi 
marketingowe, promocja sprzedaży, dystrybucja próbek towa-
rów i materiałów w celach reklamowych, prowadzenie wykazu 
informacji handlowych w Internecie, organizowanie gier, kon-
kursów i loterii oraz imprez rozrywkowych, 36 usługi finansowe 
i inwestycyjne, w tym związane z energią elektryczną, paliwami, 
w tym kopalnymi i gazowymi, gazem ziemnym, ropą naftową, 
produktami ropopochodnymi i energetycznymi, inwestycje fi-
nansowe w zakresie przedsiębiorstw działających w dziedzinie 
handlu energią elektryczną, gazem, paliwami, gazem ziemnym, 
ropą naftową, węglem, doradztwo finansowe i inwestycyjne, 
w tym związane z energią elektryczną, paliwami, w tym kopal-
nymi i gazowymi, gazem ziemnym, ropą naftową, produktami 
ropopochodnymi i energetycznymi, ubezpieczenia, doradz-
two i informacje w sprawach ubezpieczeniowych, 37 usługi 
budowlane, instalacja, konserwacja, montaż, naprawa urządzeń 
maszyn lub instalacji grzewczych, gazowych, wentylacyjnych, 
wodnych, instalacja, konserwacja, montaż, naprawa urządzeń, 
maszyn lub instalacji do oszczędzania energii, do wytwarzania 
energii, do produkcji energii, do dystrybucji lub kontroli energii, 
do kompensacji mocy biernej, instalacja, konserwacja, naprawa, 
montaż generatorów energii elektrycznej, instalacja, konser-
wacja, naprawa, montaż, obsługa stacji transformatorowych, 
modernizacja układów pomiarowo-rozliczeniowych, obsługa 
i naprawa pojazdów, usługi stacji paliw i autogazu, usługi eks-
ploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, usługi budowy 
i konserwacji rurociągów i gazociągów, usługi budowy, napra-

wy i konserwacji obiektów liniowych, rurociągów, linii elektro-
energetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjno-prze-
syłowych oraz sieci zasilających do transportu gazu ziemnego, 
ropy, energii elektrycznej, usługi doradcze w zakresie wyżej wy-
mienionych usług, 39 magazynowanie, transport, dystrybucja 
i dostawa energii elektrycznej, paliw, w tym kopalnych i gazo-
wych, gazu ziemnego, ropy naftowej, produktów ropopochod-
nych i energetycznych, usługi informacyjne i doradcze dotyczą-
ce taryf związanych z dystrybucją i dostawą energii elektrycznej, 
paliw, w tym kopalnych i gazowych, gazu ziemnego, ropy naf-
towej, produktów ropopochodnych i energetycznych, usługi 
transportu, pakowania i składowania towarów, usługi związane 
z prowadzeniem działalności transportowej w zakresie trans-
portu drogowego, kolejowego, wodnego i rurociągowego, ma-
gazynowanie, składowanie i przechowywanie ropy naftowej 
i paliw płynnych oraz tworzenie i utrzymywanie zapasu paliw, 
logistyka transportu, usuwanie ścieków z procesów przemysło-
wych, usługi transportu i usuwania odpadów, usługi doradcze 
w zakresie wyżej wymienionych usług, 40 wytwarzanie energii, 
wytwarzanie produktów rafinacji, wytwarzanie paliw, przetwa-
rzanie gazu ziemnego, ropy naftowej i produktów jej rafinacji, 
usługi uszlachetniania paliw i gazów, usługi w zakresie produkcji 
ciepła, recykling, uzdatnienie odpadów i elektrośmieci, oczysz-
czanie ścieków, usługi barwienia i dodawania komponentów, 
usługi obróbki materiałowej, usługi przetwórstwa tworzyw 
sztucznych, usługi doradcze w zakresie wyżej wymienionych 
usług, 42 doradztwo związane z wydajnością energii, doradz-
two związane z korzystaniem z energii, doradztwo związane 
z oszczędzaniem energii, doradztwo związane z wydajnością 
energetyczną w budynkach, audyt energetyczny, audyt efek-
tywności energetycznej, wydawanie zaświadczeń w zakresie 
wydajności energetycznej budynków, gromadzenie danych 
dotyczących zużycia energii i gazu w budynkach, usługi dorad-
cze, konsultacje profesjonalne, opracowania projektów, badania 
techniczne i naukowe dotyczące energii i gazu, wytwarzania 
energii i gazu, dostawy energii i gazu, efektywnego wykorzysta-
nia energii, korzystania z energii, oszczędzania energii i gazu, od-
działywania na środowisko, doradztwo techniczne, projektowa-
nie techniczne, usługi inżynieryjne, pomiary inżynieryjne, usługi 
w zakresie inżynierii elektrycznej, usługi analiz i testów związane 
z urządzeniami inżynierii elektrycznej, przeglądy techniczne, 
usługi poszukiwań geologicznych, usługi poszukiwania ropy 
naftowej i gazu ziemnego, usługi geodezyjne i kartograficzne, 
prowadzenie eksploracyjnych odwiertów w zakresie poszuki-
wań źródeł mineralnych, innych surowców, energii i pochod-
nych tych materiałów, jak również każdego typu chemikaliów 
i produktów petrochemicznych (usługi rafinacyjne).

(210) 465617 (220) 2016 12 23
(731) PACHOWSKI ADRIAN, Warszawa
(540) SV SWIM VICTORY Est.2016



9 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT30/2017

(531) 02.01.08, 27.07.01, 27.05.01, 27.05.22, 26.11.11, 26.03.04, 
26.01.01, 26.01.14, 26.01.17, 26.01.18

(510), (511) 41 zawody sportowe, organizowanie obozów 
sportowych, prowadzenie zajęć fitness, sport, wypożycza-
nie sprzętu, nauczanie i usługi trenerskie, zawodowe porady 
w zakresie edukacji i kształcenia, nauka doskonalenia pły-
wania dla dzieci i dorosłych, studia filmowe, wynajmowanie 
obiektów sportowych (stadiony).

(210) 466342 (220) 2017 01 17
(731) ROTH VERONICA, Nowy Jork, US
(540) WYCIOSAJ ZNAK
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież 
wierzchnia, fartuchy, chusty, sukienki, rękawiczki, koszule 
z kapturem, ubrania dla noworodków, kurtki, swetry, leggin-
sy, odzież codzienna, rękawice, półgolfy, krawaty, spodnie, 
poncza, szale, koszule, spodenki, spódnice, odzież do spa-
nia, skarpety, garnitury, pulowery, spodnie dresowe, bluzy 
dresowe, koszulki, bluzki na ramiączkach, spodnie sportowe, 
odzież sportowa , tuniki, bielizna osobista, kamizelki, kurtki 
chroniące przed wiatrem, spodnie do yogi, opaski na nad-
garstek wykonane z tkanin, skóry i imitacji skóry, paski.

(210) 467170 (220) 2017 02 06
(731) ABSTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NP

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 25 koszulki z nadrukami, 35 reklama, 41 produk-
cja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usłu-
gi fotograficzne.

(210) 467358 (220) 2017 02 09
(731) Global Water Solutions Ltd., St. Helier Jersey
(540) globalwater solutions ltd.

(531) 29.01.13, 01.05.01, 01.05.10, 27.05.01
(510), (511) 11 odpowietrzniki do użytku z Instalacjami słu-
żącymi do dystrybucji wody, odpowietrzniki do użytku z in-
stalacjami służącymi do zaopatrywania w wodę, urządzenia 
do dystrybucji wody, urządzenia zaopatrzające w wodę, 
urządzenia do dystrybucji wody [automatyczne], automa-
tyczne urządzenia do zaopatrywania inwentarza żywego 
w wodę, automatyczne instalacje do zaopatrywania roślin 
w wodę, automatyczne instalacje do zaopatrywania drobiu 
w wodę, automatyczne instalacje nawadniające, automa-
tyczne instalacje do zaopatrywania trzody chlewnej w wodę, 
automatyczne instalacje do zaopatrywania bydła w wodę, 
czyste komory (instalacje sanitarne), dystrybutory schło-
dzonej i oczyszczonej wody, uchwyty do spłuczek, dźwi-
gnie do spłuczek, cysterny, instalacje do schładzania wody, 
ozdobne fontanny oraz systemy do nawadniania i irygacji, 
urządzenia do dostarczania wody pitnej, instalacje do zaopa-
trywania w wodę pitną, aparatura do fumigacji, nie do celów 
medycznych, hydranty, hydranty do zaopatrywania w wodę, 
urządzenia do schładzania wody, urządzenia jonizujące 
wodę, przenośne wanienki do stóp, ciśnieniowe zbiorniki 
wodne, Instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wod-
no-kanalizacyjna, urządzenia rozpylające będące częściami 
instalacji wodociągowych, łaźnie parowe, sauny i wyposa-
żenie SPA, urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, 
filtry siatkowe do linii wodnych, zawory do kontroli tempe-
ratury [części instalacji wodociągowych], akcesoria końcowe 
do zasilania w wodę, zawory stanowiące części systemów 
zraszaczy, reduktory wiru, agregaty do schładzania wody, 
zbiorniki na wodę, rury wodociągowe, zawory do kontro-
li wody, zawory kontrolujące wodę do zbiorników z wodą, 
chłodnie kominowe, urządzenia do schładzania wody, insta-
lacje do schładzania wody, dystrybutory wody, urządzenia 
rozprowadzające wodę (automatyczne), instalacje rozpro-
wadzające wodę, urządzenia pobierające wody, urządzenia 
do mieszania wody, instalacje do mieszania wody, instalacje 
do oczyszczania, odsalania i uzdatniania wody, urządzenia 
zaopatrujące w wodę, instalacje do zaopatrywania w wodę, 
instalacje do automatycznego podlewania.

(210) 467573 (220) 2017 02 14
(731) SUZDALEWICZ RYSZARD SUREX - FIRMA RODZINNA, 

Bielsko-Biała
(540) 
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(531) 29.01.15, 04.01.04, 01.01.05, 01.01.15, 17.02.25
(510), (511) 13 artykuły pirotechniczne - petardy, 35 usługi 
sprzedaży hurtowej i detalicznej artykułów pirotechnicznych- 
- petard dla osób trzecich.

(210) 467899 (220) 2017 02 20
(731) PANEK PRZEMYSŁAW, ZATORSKA MAGDALENA DWA 

JABŁKA KONSTRUKCJE SPÓŁKA CYWILNA, Pilica
(540) DWA JABŁKA KONSTRUKCJE

(531) 27.05.01, 05.07.13, 29.01.14
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, prac badawczych, fotografii, jak również rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy do użyźniania gleby, 
5 środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 
31 surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, 
leśne i z zakresu akwakultury, świeże owoce i warzywa, świe-
że zioła, naturalne rośliny i kwiaty, cebulki, rozsady i nasiona 
do sadzenia, 37 usługi budowlane, usługi instalacyjne w za-
kresie rolnictwa i budownictwa, 44 usługi związane z rolnic-
twem, ogrodnictwem i leśnictwem.

(210) 468150 (220) 2017 02 27
(731) ARTEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) ARTEMA
(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 - re-
montowe, budownictwo specjalistyczne, usługi instalacyjne 
w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych, grzew-
czych, wentylacyjnych, sanitarnych i wodnych, informacja 
budowlana, nadzór budowlany, wynajem pojazdów i sprzę-
tu budowlanego.

(210) 468152 (220) 2017 02 27
(731) ARTEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) AZYMUT
(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 - re-
montowe, budownictwo specjalistyczne, usługi instalacyjne 
w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych, grzew-
czych, wentylacyjnych, sanitarnych i wodnych, informacja 
budowlana, nadzór budowlany, wynajem pojazdów i sprzę-
tu budowlanego.

(210) 468255 (220) 2017 02 28
(731) KRUZA ZBIGNIEW BLACHDACH, Dziekanów Leśny
(540) BLACHDACH

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenie sprzedaży 
artykułów branży budowlanej, w tym metalowe elementy 
konstrukcyjne, prefabrykaty budowlane elementy wykoń-
czeniowe, pokrycia dachów, w tym przewody wentylacyjne, 
łączniki, uchwyty, taśmy, rynny stalowe, miedziane, tytano-
wo-cynkowe, z tworzyw sztucznych, rury, pokrycia sufitów, 
ścian, podłóg, przegrody, ramki, żaluzje, okucia, drabiny, po-
ręcze, niemetalowe pokrycia i elementy dachów, m.in. gon-
ty, gzymsy, kosze, krokwie, łupki, pokrycia dachowe stalowe, 
ceramiczne, cementowe, bitumiczne, blachodachówka, folie 
dachowe, drewno do zastosowań budowlanych, tarcica, bo-
azeria, parkiety, terakota, glazura, spoiwa, materiały uszczel-
niające, zaprawy murarskie, ścianki niemetalowe, konstrukcje 
niemetalowe, okładziny, płytki konstrukcyjne, powłoki, stro-
py, sufity niemetalowe, szkło konstrukcyjne, okna dachowe 
i inne akcesoria budowlane - w hurtowniach, sklepach de-
talicznych i za pośrednictwem sieci internetowej, 37 usługi 
budowlane i budowlano-remontowe w zakresie konstrukcji 
metalowych, drewnianych, z tworzyw sztucznych, szkła.

(210) 468389 (220) 2017 03 03
(731) MATYS ANNA, Warszawa
(540) mazowieckie Ogrody

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.05.21, 05.03.11, 05.03.15
(510), (511) 42 projektowanie dekoracji wnętrz, wykony-
wanie dekoracji wnętrz, 44 projektowanie ogrodów, ogrod-
nictwo, ogrodnictwo, krajobrazowe, kompozycje kwiatowe 
i wieńców, cięcie drzew.

(210) 468552 (220) 2017 03 07
(731) VOLKSWAGEN RACING POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgłobice
(540) VOLKSWAGEN RACING POLSKA SP. Z O.O.
(510), (511) 12 części i akcesoria do pojazdów lądowych, 
35 sprzedaż dla osób trzecich części samochodowych i akce-
soriów, 37 przebudowa i adaptacja samochodów na samo-
chody wyścigowe, 40 produkcja samochodów sportowych, 
41 organizacja imprez sportowych, wyścigi samochodowe.

(210) 468560 (220) 2017 03 08
(731) PIETRZAK EDMUND DITTA SERIA, Żdżary
(540) DITTA-SERIA HALE MODUŁOWE
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 07.01.25
(510), (511) 6 konstrukcje stalowe w budownictwie, zbiorni-
ki metalowe, 7 kosiarki, maszyny cgrodniczo-rolnicze, 9 wagi 
samochodowe, 37 wynajem dźwigów, remonty maszyn.

(210) 468684 (220) 2017 03 10
(731) ROSIK URSZULA P.P.H.U. ROSSA, Brzeziny
(540) R Rossa

(531) 05.13.07, 05.13.08, 25.01.09, 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 25 odzież wierzchnia dla dziewcząt i chłopców: 
odzież wizytowa, odzież okazjonalna, odzież szkolna, kurtki, 
płaszcze.

(210) 468739 (220) 2017 03 13
(731) ŻEBROWSKI TOMASZ SWAL, Warszawa
(540) SWAL

(531) 01.03.02, 01.03.13, 26.01.01, 26.01.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe, w szczegól-
ności drobnica żelazna, ćwieki, drut metalowy, gwoździe, 
gwoździe z szeroką główką, haki i klamry metalowe, blaszki 
do klinowania, klucze, kołki do ścian metalowe, kołki metalo-
we, konstrukcyjne materiały metalowe nakrętki i nity meta-
lowe, okucia i opaski zaciskowe metalowe, osprzęt do drzwi 
i okien metalowy, pierścienie metalowe, płyty kotwiące, pier-
ścienie nagwintowane lub dystansowe lub oporowe, meta-
lowe podkładki regulacyjne, pręty metalowe do spawania, 
pudełka z metali nieszlachetnych, pojemniki metalowe, po-
jemniki do pakowania metalowe, rurki i sworznie metalowe, 
śruby i wkręty metalowe, kotwy, śruby oczkowe i do łączenia 
przewodów metalowe, tuleje, uszczelki i zaciski metalowe, 
drągi żelazne, stal narzędziowa, 17 tworzywa sztuczne pół-
przetworzone, izolatory, materiały termoizolacyjne, osłony 
niemetalowe do łączników budowlanych, złączki niemeta-
lowe do łączników budowlanych, materiały ciepłochronne, 
ognioodporne materiały izolacyjne, taśmy izolacyjne, ter-
moizolacyjne korki i tuleje, 35 prowadzenie hurtowni, sklepu 
i salonu z materiałami budowlanymi, sprzedaż materiałów 
budowlanych poprzez zamówienia internetowe, agencje 
handlowe, reklama, promocja sprzedaży, zarządzanie dzia-

łalnością gospodarczą, rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych w tym ulotek, prospektów i druków, prowadzenie 
i organizacja targów, giełd oraz wystaw handlowych i re-
klamowych w tym w zakresie asortymentu budowlanego, 
37 usługi budowlane, prace remontowe, prace konserwa-
cyjne, prace wykończeniowe, usługi informacji oraz nadzoru 
budowlanego, usługi budowane w zakresie montażu pokryć 
dachowych, ściennych i konstrukcji działowych w szcze-
gólności hal przemysłowych, chłodni, hal hodowlanych dla 
produkcji rolniczej, 42 ekspertyzy i analizy techniczne w za-
kresie budownictwa, usługi opracowywania projektów tech-
nicznych, analizy przemysłowe i usługi badawcze w zakresie 
budownictwa, w tym doradztwa energetycznego i budow-
nictwa energooszczędnego.

(210) 468792 (220) 2017 03 13
(731) POLTUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) Smakuj lubuskie
(510), (511) 39 transport, transport pasażerski, organizowa-
nie transportu, rezerwacja transportu, usługi pośrednictwa 
transportowego, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem 
[transport], udzielanie informacji dotyczących transportu pa-
sażerskiego, usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, 
skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące usług 
transportowych, usługi biura podróży, mianowicie dokony-
wanie rezerwacji i zamówień na transport, udzielanie infor-
macji związanych z planowaniem i rezerwowaniem podróży 
i transportu za pomocą środków elektronicznych, planowa-
nie, organizowanie i rezerwowanie podróży za pomocą środ-
ków elektronicznych, agenci zajmujący się organizowaniem 
podróży, planowanie, organizowanie i rezerwacja podróży, 
41 biura rezerwacji biletów koncertowych, degustacje win 
[usługi edukacyjne], degustacje win [usługi rozrywkowe], 
dystrybucja filmów, edukacja, rozrywka i sport, elektro-
niczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, 
w Internecie, fotografia, imprezy kulturalne, imprezy z de-
gustacją win w celach edukacyjnych, informacja dotycząca 
edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy danych lub  
z Internetu, informacja o rekreacji, informacja o wypoczyn-
ku, informacja o rozrywce, informacje dotyczące działalności 
kulturalnej, informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-
-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, koncerty 
muzyczne, kształcenie ustawiczne, kursy edukacyjne w dzie-
dzinie branży turystycznej, kursy szkoleniowe w zakresie 
planowania strategicznego związanego z reklamą, promo-
cją, marketingiem i biznesem, kursy szkoleniowe związane 
z obsługą klienta, nauczanie i szkolenia, obozy rekreacyjne, 
obozy sportowe, organizacja imprez i konkursów sporto-
wych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, orga-
nizacja imprez rozrywkowych, organizacja konferencji edu-
kacyjnych, organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, 
organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie szkoleń 
handlowych, organizowanie wycieczek w celach rozrywko-
wych, produkcja filmów, produkcja nagrań audio i video oraz 
usługi fotograficzne, publikacja kalendarzy, publikowanie 
czasopism, publikowanie materiałów drukowanych, publiko-
wanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, świad-
czenie usług edukacyjnych związanych z dietą, świadczenie 
usług edukacyjnych związanych z ekologią, rozrywka zwią-
zana z degustacją wina, rozrywka w postaci turniejów golfo-
wych, rozrywka w formie pokazów lotniczych, świadczenie 
usług w dziedzinie rekreacji, szkolenia związane z branżą 
restauracyjną, szkolenia z prezentacji żywności, udostęp-
nianie usług i obiektów rekreacyjnych, usługi edukacyjne 
związane ze świadczeniem usług restauracyjnych, usługi 
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edukacyjne związane ze szkoleniem personelu z zakresu 
technologii żywności, usługi edukacyjne związane z piwo-
warstwem, usługi edukacyjne świadczone przez turystyczne 
placówki wypoczynkowe, usługi edukacyjne świadczone 
przez placówki wypoczynkowe, usługi edukacyjne związane 
ze szkoleniami zawodowymi, usługi rozrywkowe, edukacyj-
ne i instruktażowe, usługi rekreacyjne związane z pieszymi 
wędrówkami, usługi rekreacyjne związane z jazdą konną, 
usługi w zakresie konferencji, usługi w zakresie organizacji 
rozrywki, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, wydawanie au-
diobooków, wydawanie biuletynów, wydawanie czasopism, 
wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, wy-
dawanie gazet, wydawanie katalogów, wydawanie prospek-
tów, wydawanie przewodników turystycznych, 43 bary, biu-
ra zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy turystyczne, 
doradztwo kulinarne, informacja na temat hoteli, informacja 
o usługach restauracyjnych, motele, oferowanie zakwate-
rowania tymczasowego jako część pakietów pobytowych, 
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, or-
ganizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizacja 
przyjęć weselnych [miejsca], organizowanie zakwaterowania 
dla turystów, pensjonaty, domy gościnne, porady dotyczące 
przepisów kulinarnych, przygotowywanie posiłków i napo-
jów, restauracje dla turystów, rezerwacja zakwaterowania 
na rzecz podróżnych, serwowanie jedzenia i napojów, świad-
czenie usług przez hotele i motele, udostępnianie informacji 
o zawodzie barmanki i barmana, udostępnianie sal konferen-
cyjnych, usługi barowe, usługi biur podróży w zakresie orga-
nizowania zakwaterowania, usługi biur podróży w zakresie 
rezerwacji zakwaterowania, usługi biur podróży w zakresie 
rezerwowania restauracji, usługi doradcze w zakresie sztu-
ki kulinarnej, usługi hoteli i moteli, wynajem pomieszczeń 
na uroczystości towarzyskie, usługi obiektów gościnnych 
[posiłki i napoje], usługi obiektów gościnnych [zakwaterowa-
nie], zajazdy dla turystów.

(210) 468902 (220) 2017 03 15
(731) CZERNIKOWSKA JOANNA, DEMSKI GRZEGORZ 

AUREA PHARMA SPÓŁKA CYWILNA, Nadarzyn
(540) MucoDry X
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i we-
terynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, die-
tetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku 
leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, 
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opa-
trunkowe, materiały do plombowania zębów, woski denty-
styczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, 
fungicydy, herbicydy.

(210) 469192 (220) 2017 03 21
(731) BARBARA LUIJCKX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Latkowo
(540) BARBARA LUIJCKX

(531) 27.05.01, 29.01.13, 09.01.07, 05.03.06
(510), (511) 29 pasty z owoców, zagęszczone przeciery 
owocowe, konserwowane i mrożone owoce, 30 herbatniki, 
suchary, ciastka o przedłużonej trwałości, kakao, czekolady 
i wyroby czekoladowe, wyroby cukiernicze i marcepanowe, 
dekoracje czekoladowe i cukiernicze, polewy czekoladowe 

i cukiernicze do ciast i deserów, pasty z orzechów laskowych 
do celów cukierniczych, pasty z orzechów włoskich do celów 
cukierniczych, pasty z migdałów, kremy i nadzienia cukier-
nicze, masy cukrowe, masy marcepanowe, 35 zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich towarów branży spożywczej, w szcze-
gólności takich jak: kakao, czekolady i wyroby czekoladowe, 
wyroby cukiernicze i marcepanowe, dekoracje czekoladowe 
i cukiernicze, polewy czekoladowe i cukiernicze do ciast i de-
serów, pasty orzechowe (z orzecha laskowego i włoskiego), 
pasty z migdałów, pasty z owoców, kremy i nadzienia cukier-
nicze do ciast i deserów, masy cukrowe i masy marcepano-
we, ciastka o przedłużonej trwałości, zagęszczone przeciery 
owocowe, konserwowane i mrożone owoce, koncentraty 
spożywcze, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i ku-
pować w sklepie i /lub w hurtowni, prowadzenie sprzedaży 
powyższych towarów, zamawianych drogą telekomunika-
cyjną lub elektroniczną, na podstawie oferty handlowej za-
mieszczonej na stronie internetowej oraz w katalogu ofero-
wanych towarów, organizowanie spotkań handlowych oraz 
udział w targach i wystawach dla celów handlowych lub 
reklamowych wymienionych towarów.

(210) 469362 (220) 2017 03 23
(731) AB FOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) STUIDO STUIDO

(531) 02.01.01, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.14, 27.05.01, 
29.01.14

(510), (511) 9 urządzenia biometryczne do automatyczne-
go rozpoznawania ludzi na podstawie ich cech fizycznych, 
aparaty do projekcji przeźroczy, aparaty fotograficzne, apli-
kacje komputerowe do pobrania, czytniki - sprzęt do prze-
twarzania danych, drukarki komputerowe, ekrany projekcyj-
ne, filtry promieni ultrafioletowych do fotografii, fotokopiarki, 
kamery telewizyjne, kamery fotograficzne, kasety video, kijki 
do robienia zdjęć sobie (selfie), komputery, magnetyczne 
nośniki danych, monitory, modemy, nadajniki sygnałów elek-
tronicznych, nośniki płyt ciemniowych, pamięci zewnętrzne 
USB, programy komputerowe nagrane, przeźrocza - fotogra-
fie, przyrządy zawierające okular, ramki cyfrowe zdjęć, ramki 
do przeźroczy, suszarki fotograficzne, światła odbłyskowe dla 
fotografii, telefony komórkowe, urządzenia do cięcia filmów, 
urządzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych, do po-
większania odbitek fotograficznych, wyzwalacze migawki 
do fotografii, 35 tworzenie baz danych przy wykorzystaniu 
technik biometrycznych jako kompilacja i aktualizacja da-
nych, 40 usługi drukowania zdjęć fotograficznych, wywoły-
wanie filmów fotograficznych, 41 fotografowanie, fotografo-
wanie z zastosowaniem technik biometrycznych, reportaże, 
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prowadzenie studiów filmowych, pokazy filmowe, 42 opra-
cowywanie i projektowanie baz danych przy wykorzystaniu 
technik biometrycznych.

(210) 469447 (220) 2017 03 24
(731) EWA DZIĘGIELEWSKA SOŁOMIANKO 

AGNIESZKA KUBAR SPÓŁKA CYWILNA, Białystok
(540) byRitaTorino

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżu-
terią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią.

(210) 469495 (220) 2017 03 25
(731) EFPG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) EFPG GROUP

(531) 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.09, 
27.05.01, 29.01.14

(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) 469699 (220) 2017 05 12
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Kayet

(531) 26.05.01, 26.05.08, 26.05.12, 26.05.22, 26.11.11, 27.05.01
(510), (511) 16 artykuły biurowe, albumy fotograficzne i ko-
lekcjonerskie, artykuły papiernicze, artykuły do korektoro-
wania i ścierania, artykuły do pisania i stemplowania, kleje 
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, ma-
teriały drukowane, materiały i środki dla artystów i do deko-
racji, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, torebki 
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, 
kartonu lub tworzyw sztucznych, przybory szkolne, piórniki, 
18 torby szkolne, tornistry szkolne.

(210) 469700 (220) 2017 05 12
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Kayet

(531) 26.05.01, 26.05.08, 26.05.12, 26.05.22, 26.11.11, 27.05.01
(510), (511) 16 artykuły biurowe, albumy fotograficzne i ko-
lekcjonerskie, artykuły papiernicze, artykuły do korektoro-
wania i ścierania, artykuły do pisania i stemplowania, kleje 
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, ma-
teriały drukowane, materiały i środki dla artystów i do deko-
racji, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, torebki 
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, 
kartonu lub tworzyw sztucznych, przybory szkolne, piórniki, 
18 torby szkolne, tornistry szkolne.

(210) 469712 (220) 2017 03 30
(731) E-COMMERCE PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) GetFort

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.05, 26.05.08, 26.04.04
(510), (511) 9 komponenty i części do komputerów, kompu-
terowe stacje dokujące, komputerowe stacje robocze, szafy 
przeznaczone do zainstalowania w nich komputerów, kom-
ponenty elektryczne i elektroniczne, kable do przewodzenia 
sygnały dla urządzeń informatycznych, audio-video i teleko-
munikacji, kable i przewody elektryczne, przewody komu-
nikacyjne, akcesoria do kabli i przewodów takie jak złącza, 
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wtyki i gniazda do kabli i przewodów, kable koncentryczne, 
urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, me-
dialnej i fotograficzne, sprzęt do komunikacji, urządzenia 
do tworzenia sieci komputerowych i komunikacji danych, 
patchpanele, switche, routery sieciowe, adaptery sieciowe, 
moduły przeznaczone do budowy nieekranowych gniazd 
aboncenckich oraz pól krosowych w instalacjach w sieciach 
teleinformatycznych, wzmacniacze sygnału Wi-Fi, przyrządy 
miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kon-
trolery, czujniki i detektory, testery elektryczne, testery siecio-
we, sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych, komponenty 
i części do komputerów, światłowody, osprzęt światłowodo-
wy, kable światłowodowe, światłowodowe urządzenia tele-
komunikacyjne, urządzenia do nieprzerywalnego zasilania 
energii, zasilacze w tym zasilacze do kamer, zasilacze siecio-
we, zasilacze awaryjne UPS, aparatura, urządzenia do zasto-
sowania w elektryce, aparatura i urządzenia do sterowania 
przepływu energii elektrycznej, przetwornice jednotworni-
kowe, inwertery elektryczne, przemienniki.

(210) 469752 (220) 2017 03 30
(731) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) APARTAMENTY WŁODARZEWSKA 30

(531) 26.11.02, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(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 on-line, 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 
online, usługi inwestora budowlanego w aspekcie ekono-
miczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej, 
usługi w zakresie analizy i oceny kosztów inwestycji budow-
lanych, 36 usługi w zakresie: funkcji generalnego inwestora 
robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inży-
nierskich, usługi zarządzania nieruchomościami, sprzedaży 
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 powierzchni 
użytkowej, usługi: administrowania nieruchomościami, lo-
kalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, 
rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, usługi 
wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, do-

radztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami 
mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi i gruntami, zbywania 
i nabywania nieruchomości: budynków, lokali mieszkalnych, 
komercyjnych oraz terenów techniczno-użytkowych, analizy 
ekonomiczne do celów opracowywania projektów użytko-
wania nieruchomości, 37  usługi w zakresie: prowadzenia ro-
bót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, 
rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, budowania lo-
kali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastruk-
turą wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyj-
nych i montażowych, usługi remontowe, naprawy obiektów, 
restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-
-mieszkaniowych: usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego 
za budowę pod względem finansowym w związku z reali-
zacją i odbiorem obiektów budowlanych, zarządzaniem 
budynkami, gruntami, nieruchomościami, usługi podmiotu 
odpowiedzialnego za budowę nieruchomości, to jest orga-
nizację, realizację planu budowy i nadzór prac budowlanych 
w zakresie inżynierii cywilnej, przeprowadzanie inspekcji 
budów, zarządzanie projektem budowy, usługi doradztwa 
w zakresie budowy obiektów budowlanych, usługi doradz-
twa dotyczące organizacji i prowadzenia placów budowy, 
ich eksploatacji i zagospodarowania, 39 usługi w zakresie: 
wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, powierzchni 
i obiektów magazynowych, usługi parkingowe, 42 usługi 
projektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki, prace pro-
jektowe w zakresie architektury i technologii, usługi projekto-
wania wystroju i dekoracji wnętrz, wykonywania badań, eks-
pertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa, 
usługi w zakresie architektury, badań, ekspertyz i pomiarów 
geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych oraz po-
miarów podwykonawczych dotyczących inwestycji, usługi 
ekspertyz inżynieryjnych, badań technicznych: planowania 
urbanistycznego wraz z infrastrukturą pomiarów terenu, 
opracowywania projektów technicznych użytkowania nie-
ruchomości, usługi badawcze i doradcze w zakresie ochro-
ny środowiska na terenie obiektów budowlanych, 44 usługi 
w zakresie, ogrodnictwa krajobrazowego, pielęgnowania 
i utrzymywania trawników, 45 usługi doradztwa w sprawach 
bezpieczeństwa, usługi ochrony mienia.

(210) 469870 (220) 2017 04 01
(731) GETBOL CUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GETBOL 2002

(531) 03.07.01, 03.07.16, 01.01.05, 01.01.10, 29.01.13, 26.01.01, 
26.01.04, 26.01.15, 27.05.01

(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
kultura fizyczna, usługi reporterskie, fotoreportaże, usługi 
klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], nauka gimnastyki, 
prowadzenie zajęć fitness, usługi trenerskie, usługi szkolenio-
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we zapewniane przy pomocy symulatorów, organizowanie 
obozów sportowych, prowadzenie kursów instruktażowych, 
usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], organizo-
wanie imprez i zawodów sportowych, organizowanie imprez 
rekreacyjnych, organizowanie imprez rozrywkowych i kultu-
ralnych, organizowanie imprez tanecznych, organizowanie 
balów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], 
usługi związane z dyskotekami, wypożyczenie sprzętu spor-
towego [z wyjątkiem pojazdów], wynajem urządzeń do gier, 
wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie kor-
tów tenisowych, wynajmowanie stadionów, udostępnianie 
obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie obiektów 
i sprzętu do gry w golfa, udostępnianie obiektów i sprzętu 
rekreacyjnego, udostępnianie publikacji elektronicznych 
[nie do pobrania], usługi gier oferowane w systemie on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, informacja o rozryw-
ce, informacja o rekreacji, informacja o imprezach rozrywko-
wych, usługi w zakresie informacji sportowej.

(210) 470058 (220) 2017 04 06
(731) KUREK JANUSZ, Tarnowiec
(540) PROSEN

(531) 01.01.04, 01.01.10, 01.07.06, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, olejki eteryczne, kremy, żele, emul-
sje, mleczka, 5 produkty farmaceutyczne, produkty leczni-
cze, wyroby medyczne zawarte w klasie 05, 29 konserwowa-
ne i gotowane owoce i warzywa, oleje jadalne.

(210) 470184 (220) 2017 04 07
(731) CURRENDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) CURRENDA
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do rato-
wania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy 
rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania 
danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia 
do gaszenia ognia, płyty kompaktowe (audio-video), aplika-
cje komputerowe do pobrania, artykuły optyczne, programy 
komputerowe [oprogramowanie do pobrania], programy 
komputerowe nagrane, programy komputerowe nagrane, 
programy sterujące komputerowe nagrane, 16 papier i kar-

ton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biu-
rowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały 
dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt 
biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruk-
tażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucz-
nych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku 
ręcznego, aktówki (artykuły biurowe), biuletyny informacyj-
ne, broszury, czasopisma (periodyki), kalendarze, koperty 
(artykuły piśmienne), książki, periodyki, (czasopisma), pu-
blikacje drukowane, 35 reklama, zarządzanie w działalności 
handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace 
biurowe, obróbka tekstów, publikowanie tekstów reklamo-
wych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, usługi w zakresie 
nabywania dla osób trzecich (zakupy produktów i usług dla 
innych przedsiębiorstw), optymalizacja stron internetowych, 
systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych 
baz danych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług 
telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi przypomina-
nia o spotkaniach [prace biurowe], zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych 
bazach danych, badania biznesowe, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie 
plikami, usługi przypominania o spotkaniach [prace biuro-
we], zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, 38 telekomunikacja, fora 
[pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, komu-
nikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, łączność 
poprzez terminale komputerowe, poczta elektroniczna, 
przesyłanie wiadomości, transfer strumieniowy danych, 
transmisja plików cyfrowych, udostępnianie forów interne-
towych online, wspomagane komputerowo przesyłanie wia-
domości i obrazów, wynajmowanie czasu dostępu do glo-
balnych sieci komputerowych, zapewnianie dostępu do baz 
danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci kompu-
terowych, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, 
organizowanie podróży, dostarczanie towarów zamówio-
nych korespondencyjnie, magazynowanie elektronicznych 
nośników danych lub dokumentów, pakowanie towarów, 
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa 
i kulturalna: publikowanie książek, publikowanie tekstów in-
nych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów innych niż 
reklamowe, 42 badania oraz usługi - naukowe i techniczne, 
oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badaw-
cze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowa-
nia komputerowego, dostarczanie informacji o technolo-
gii komputerowej za pośrednictwem strony internetowej, 
hosting serwerów, hosting stron internetowych, instalacja 
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogra-
mowania komputerowego, konwersja danych i programów 
komputerowych inna niż konwersja fizyczna, konwersja da-
nych lub dokumentów na formę elektroniczną, usługi dorad-
cze w dziedzinie technologii komputerowej, wynajmowanie 
serwerów www, analizy systemów komputerowych, digi-
talizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo dotyczące 
bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakre-
sie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, 
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, 
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu 
zdalnego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], powielanie 
programów komputerowych, prace badawczo-rozwojowe 
nad nowymi produktami dla osób trzecich, programowanie 
komputerów, projektowanie oprogramowania komputero-
wego, projektowanie systemów komputerowych, przecho-
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wywanie danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie 
stron internatowych dla osób trzecich, tworzenie zapaso-
wych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, usługi 
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi 
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, 45 usłu-
gi prawne, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony osób i mienia, prywatne i społeczne usługi świad-
czone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb po-
szczególnych osób w tym mediacje, usługi pomocy w spra-
wach spornych, badania prawne, prawne administrowanie 
licencjami, rejestrowanie nazw domen (usługi prawne), usłu-
gi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, 
licencjonowanie oprogramowania komputerowego usługi 
prawne], licencjonowanie własności intelektualnej, usługi 
serwisów społecznościowych online, usługi w zakresie przy-
gotowywania dokumentów prawnych.

(210) 470262 (220) 2017 04 10
(731) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Dog’s Menu

(531) 03.01.08, 03.01.16, 03.01.24, 27.05.01, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 31 pokarmy dla zwierząt, karma dla zwierząt, 
przysmaki dla psów (jadalne).

(210) 470268 (220) 2017 04 10
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE RECON 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdańsk

(540) RECON
(510), (511) 37 usługi budowlane związane z wykonywa-
niem budynków, mostów, dróg i innych obiektów, usługi 
pomocnicze związane z budownictwem, usługi w zakresie 
budownictwa mieszkalnego i przemysłowego, malowanie, 
dekarstwo, ocieplanie, restauracja i konserwacja, prace ele-
wacyjne, uszczelnianie, zabezpieczenia przed korozją i od-
grzybianie obiektów budowlanych, montaż i remont instala-
cji oświetleniowych, grzejnych, do suszenia, wentylacyjnych, 
klimatyzacyjnych, sanitarnych i chłodniczych, nadzór bu-
dowlany, informacja budowlana, układanie nawierzchni dro-
gowych i chodników, instalowanie i naprawa urządzeń elek-
trycznych, czyszczenie i naprawa kotłów, montaż i naprawa 
instalacji alarmowych przeciwpożarowych, rozbiórka budyn-
ków, wynajem sprzętu budowlanego, instalowanie i napra-
wy alarmów antywłamaniowych, instalowanie i naprawa 
wind, doradztwo budowlane, 42 ekspertyzy budowlane, ba-
dania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, badania 
oraz usługi naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie, 
a w szczególności: architektura, badania techniczne, projek-
towanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, badania 
oraz usługi naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie, 
a w szczególności: architektura, badania techniczne, projekto-
wanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, inżynieria 
techniczna, opracowywanie projektów technicznych.

(210) 470281 (220) 2017 04 10
(731) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Cat’s Menu

(531) 29.01.01, 27.05.01, 03.01.06, 03.01.16, 03.01.24
(510), (511) 31 pokarmy dla zwierząt, karma dla zwierząt.

(210) 470285 (220) 2017 04 10
(731) P.P.H.U I T. MARTER GÓRECCY SPÓŁKA JAWNA, Sierpc
(540) Premiere
(510), (511) 32 esencje do produkcji napojów, preparaty 
do produkcji napojów, wody mineralne, wody źródlane, sy-
ropy do napojów, pastylki do napojów gazowanych, soki, 
wody stołowe, wody smakowe, proszek do wytwarzania 
napojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje serwatko-
we, proteinowe, piwo, piwo słodowe, napoje, napoje bezal-
koholowe, napoje owocowe, soki owocowe, nektary, aperiti-
fy bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, soki warzywne, 
wody butelkowane, lemoniady, wody mineralne gazowane 
i niegazowane, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne 
w proszku, napoje wzbogacone witaminami i minerałami, 
węglowodanowe.

(210) 470687 (220) 2017 04 20
(731) MADEJ WRÓBEL MARKETING SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Ruda Śląska

(540) FEST ŚLONSKIE
(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) 470724 (220) 2017 04 20
(731) MADEJ WRÓBEL MARKETING SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Ruda Śląska

(540) FEST ŚLONSKIE
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(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.14
(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) 470858 (220) 2017 04 24
(731) MAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów
(540) mas
(510), (511) 1 kleje, kotwowe ładunki klejowe, spoiwa ce-
mentowo - mineralne, membrany do uszczelniania wyro-
bisk górniczych, 2 farby, 7 urządzenia do czyszczenia taśm 
przenośnikowych, urządzenia i materiały do wykonywania 
połączeń taśm przenośnikowych, okładziny bębnów prze-
nośnikowych, krążniki w postaci maszyn, zestawy centrują-
ce w postaci maszyn, przenośnikowe stacje przeładunkowe 
w postaci maszyn, przesypowe stoły antyudarowe w postaci 
maszyn, zsuwnie skrętne w postaci maszyn, uszczelnienia 
stacji przesypowych w postaci maszyn, kompleksowe wę-
zły przeładunkowe w postaci maszyn, obudowy ścianowe 
w postaci maszyn, części i oprzyrządowanie do sekcji ścia-
nowych, siłowniki hydrauliczne, agregaty pompujące jako 
maszyny, agregaty sprężarkowe jako maszyzny, systemy 
mgłowe w postaci maszyn, lance zamgławiające w postaci 
maszyn, systemy uzdatniania powietrza w postaci maszyn, 
części zamienne do agregatów, sprężarkowych, wiertnice 
jako maszyny, wiertarki, młotowiertarki, kotwiarki, urządzenia 
odpylające jako maszyny, 19 Pręty kompozytowe niemetalo-
we, siatki kompozytowe niemetalowe, maty kompozytowe 
niemetalowe, kompozytowe przepierzenia szybowe nie-
metalowe, kotwy kompozytowe niemetalowe, tynki, piaski 
kwarcowe.

(210) 470865 (220) 2017 04 24
(731) RYBAK TOMASZ 13TATTOOPL, Szczecin
(540) 

(531) 26.05.04, 26.05.06, 26.07.25, 29.01.12
(510), (511) 44 kosmetyczne wykonywanie tatuaży za po-
mocą lasera, laserowe usuwanie tatuaży, przekłuwanie ciała, 
salony tatuażu, tatuowanie, tatuowanie zwierząt w celach 
identyfikacyjnych, usługi w zakresie kolczykowania ciała 
(piercing), usługi w zakresie tatuażu.

(210) 470869 (220) 2017 04 24
(731) ŻYBULA TOMASZ TOBACCO CONCEPT FACTORY, 

Kraków
(540) PANTEON
(510), (511) 3 woda kolońska, kosmetyki, woda lawendowa, 
woda zapachowa, woda toaletowa, olejki do celów perfume-
ryjnych, olejki toaletowe, perfumy, produkty perfumeryjne, 
dezodoranty do użytku osobistego [wyroby perfumeryjne], 
płyny po goleniu, 11 zapalarki do gazu, zapalniczki do gazu, 
zapalniczki, 30 biszkopty, cukierki miętowe, słodycze [cukierki], 
kakao, kawa, kawa nie palona, preparaty roślinne zastępujące 
kawę, karmelki [cukierki], guma do żucia, herbata, czekola-
da, słodycze, ciasto na ciastka, napoje kakaowe z mlekiem, 
napoje kawowe z mlekiem, napoje czekoladowe z mlekiem, 
słodycze do ssania, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, na-
poje na bazie kawy, napoje na bazie kakao, napoje na bazie 
czekolady, substytuty kawy, cukierki, chipsy [produkty zbo-
żowe], krakersy, mrożona herbata, napoje na bazie herbaty, 
chałwa, przekąski zbożowe, 33 gorzkie nalewki, napo|e alko-
holowe destylowane, wino, likiery, napoje alkoholowe, whi-
sky, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje alkoholo-
we zawierające owoce, rum, wódka, 34 filtry do papierosów, 
zapalniczki dla palaczy, bloczki bibułki papierosowej, cygara, 
ustniki do cygar, papierosy zawierające substytuty tytoniu, 
nie do celów leczniczych, papierosy, kieszonkowe przyrządy 
do skręcania papierosów, cygaretki, pojemniki na tytoń, hu-
midory, papierosy elektroniczne, waporyzatory dla palaczy, 
do stosowania doustnego, środki aromatyzujące do tytoniu, 
inne niż olejki eteryczne, środki aromatyzujące do stosowa-
nia w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne 
,tytoń, ustniki papierosów.

(210) 470900 (220) 2017 04 25
(731) JASIECKA DOROTA MORZE UŚMIECHU, Świnoujście
(540) 10 w skali Beauforta

(531) 01.15.25, 07.01.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 organizowanie zawodów i imprez sporto-
wych, w tym biegów ulicznych, joggingu, organizowanie 
imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych, orga-
nizowanie konkursów z dziedziny sportu, kultury, edukacji 
i rekreacji.

(210) 470922 (220) 2017 04 25
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE 

EKSPORTOWO-IMPORTOWE AGROTRADE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) AGROTRADE
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(531) 03.07.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne 
oraz surowce naturalne, substancje chemiczne do stoso-
wania jako składniki produktów spożywczych, produkty 
chemiczne przeznaczone dla przemysłu, w tym produkty 
chemiczne do użytku w branży spożywczej, dodatki che-
miczne do użytku przy wytwarzaniu środków żywienio-
wych, produkty i półprodukty chemiczne do konserwowa-
nia artykułów spożywczych, naturalne konserwanty, takie jak 
kwas mlekowy, laktaty, glukonaty, laktydy i inne podobne 
środki konserwujące, nieujęte w innych klasach, do stosowa-
nia w pokarmach, środki żelujące, mieszanki do konserwacji 
żywności, konserwanty do żywności, kultury bakterii doda-
wane do produktów spożywczych, kultury bakterii mleko-
wych na użytek branży spożywczej, sztuczne substancje 
słodzące (preparaty chemiczne), środki stabilizujące do żyw-
ności, środki zagęszczające będące produktami biochemicz-
nymi do użytku w przemyśle spożywczym, lecytyna, w tym 
lecytyna dla przemysłu spożywczego, lecytyna sojowa i sło-
necznikowa, fosforany, karageny i alginiany, w tym karage-
ny i alginiany do użytku przy produkcji żywności, trehaloza, 
w tym trehaloza do użytku przy produkcji żywności, glukoza, 
w tym glukoza krystaliczna do celów przemysłowych i spo-
żywczych, syrop glukozowy do celów przemysłowych, suchy 
syrop glukozowy, maltodekstryny, w tym maltodekstryny 
do użytku przy produkcji żywności, skrobie, w tym skrobie 
modyfikowane spożywcze i techniczne, skrobie natywne 
(zwykłe) spożywcze i techniczne, skrobie, w tym skrobia ku-
kurydziana i skrobia pszenna, białka spożywcze jako surow-
ce, w tym białka zwierzęce i białka mleczne, laktoza, w tym 
laktoza dla przemysłu spożywczego, gluten, w tym gluten 
dla przemysłu spożywczego, gluten pszenny i kukurydziany, 
pektyny, w tym pektyny dla przemysłu spożywczego, agar, 
poliole, w tym sorbitol i maltitol do celów przemysłowych, 
modyfikowane skrobie preżelowane do celów przemysło-
wych, 30 mąki, w tym mąka pszenna, kukurydziana, żytnia 
i jęczmienna, mąki preżelowane, w tym mąka pszenna, ku-
kurydziana, żytnia i jęczmienna, mąka kukurydziana do ce-
lów spożywczych, mąka sojowa do celów spożywczych, 
mieszanki mączne, środki do pieczenia i koncentraty do pie-
czenia złożone głównie z mąki, ekstraktów mącznych lub 
zaczynów z dodatkiem emulgatorów, lecytyny, enzymów, 
zagęszczaczy, cukru, słodzików, tłuszczów, olejów, substancji 
balastowych, wyrobów mlecznych, skrobi, dodatków, zakwa-
szaczy do ciasta i minerałów, substancje balastowe, zwłasz-
cza kleje spożywcze, do celów żywieniowych, nie do celów 
farmaceutycznych, gluten jako artykuł spożywczy, dodatki 
glutenowe do celów kulinarnych, ekstrakty słodowe z arty-
kułów spożywczych do dalszej obróbki w przemyśle spo-
żywczym lub do produkcji artykułów spożywczych, syrop 
glukozowy spożywczy, preparaty aromatyzujące i barwniki 
do żywności, guma guar, guma ksantanowa i mączka chleba 
świętojańskiego, karmel.

(210) 4709 45 (220) 2017 04 26
(731) MUZEUM KINEMATOGRAFII W ŁODZI, Łódź
(540) Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy, broszury, czasopisma, 
fotografie, książki, 35 rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych, ulotek, prospektów, folderów, reklama za pośred-
nictwem Internetu, wynajmowanie powierzchni na cele re-
klamowe, reklama, promocja sprzedaży, organizacja wystaw 
i pokazów w celach reklamowych, zarządzanie działalnością 
artystyczną, 41 produkcja i wypożyczanie filmów, prowa-
dzenie studiów filmowych, usługi fotoreportaży , informacja 
o imprezach artystycznych i rozrywkowych, wypożyczanie 

sprzętu i aparatów kinematograficznych, organizowanie 
i prowadzenie: festiwali, warsztatów szkoleniowych, kon-
gresów, konferencji, koncertów symfonicznych i jazzowych, 
montaż programów radiowych i telewizyjnych, filmowanie, 
usługi muzeów, usługi animacji komputerowej i montażu 
filmów cyfrowych, obsługa publikacji elektronicznych, or-
ganizowanie wystaw kulturalnych i artystycznych, pokazy 
multimedialne, publikowanie książek i tekstów, publikowa-
nie informacji o działalności artystycznej za pośrednictwem 
Internetu, prowadzenie branżowych internetowych portali 
informacji o działalności artystycznej.

(210) 470950 (220) 2017 04 26
(731) APRIL GASTRONOMY DARIUSZ SOJKA 

SPÓŁKA JAWNA, Łódź
(540) Q QUALE RESTAURANT

(531) 25.01.25, 25.01.01, 27.05.01
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, usługi zaopatrzenia w żyw-
ność i napoje, usługi kateringowe, usługi restauracyjne, bary.

(210) 470977 (220) 2017 04 26
(731) DOBRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BOŻEK KRZYSZTOF, 
DENIS HUBERT DOBRZE SPÓŁKA CYWILNA, 
Warszawa

(540) KROWARZYWA VEGAN BURGER

(531) 03.04.02, 03.04.12, 05.03.13, 27.05.01
(510), (511) 43 restauracje.

(210) 470978 (220) 2017 04 26
(731) DOBRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BOŻEK KRZYSZTOF, 
DENIS HUBERT DOBRZE SPÓŁKA CYWILNA, 
Warszawa

(540) KROWARZYWA VEGAN BURGER
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(531) 03.04.02, 03.04.12, 05.03.13, 27.05.01
(510), (511) 43 restauracje.

(210) 470982 (220) 2017 04 26
(731) QUICK-MIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Strzelin
(540) Quick water

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 woda mineralna, woda stołowa, woda 
do produkcji napojów, woda gazowana, sorbety jako napoje, 
soki, preparaty do produkcji napojów, piwo, kwas chlebowy, 
napoje izotoniczne, napoje orzeźwiające, napoje bezalkoho-
lowe, lemoniady.

(210) 470989 (220) 2017 04 26
(731) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) nJU.mobile

(531) 27.05.01
(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) 471091 (220) 2017 04 28
(731) OLMAR TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włoszczowa
(540) MERTZ TOOLS

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.03.01, 26.04.04
(510), (511) 6 drobne wyroby z metalu: gwoździe, nity, haki 
metalowe, kłódki, klamry zaciski metalowe, klucze, kłódki, 
kłódki metalowe, korki, zakrętki, nakrętki, nasadki, bity, taśma 
stalowa, taśma żelazna, zszywki, szpachle, pace, kielnie, łomy, 
zamki do drzwi, mieszadła, śruby, podkładki, łaty murarskie, 
liny metalowe, zestawy przedłużek, zestawy redukcji, prze-
dłużki, grzechotki, uchwyty do bitów, przelotki, redukcje, 
pokrętła, wiertła, frezy, pilniki, tarcze do cięcia, tarcze do szli-
fowania, 7 narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, 
narzędzia jako części maszyn, śrubokręty elektryczne, śru-
bokręty silnikowe, śrubokręty zasilane elektrycznie, wiertarki, 
wiertarki ręczne elektryczne, urządzenia do gwintowania, 
taśmy do kół pasowych jako części maszyn, młoty elektrycz-
ne, młoty pneumatyczne, przenośniki pneumatyczne, na-
rzędzia pneumatyczne, kompresory powietrza, podnośniki 
akumulatorowe, 8 narzędzia i przyrządy ręczne o napędzie 
ręcznym: przyrządy do cięcia, cykliny, dłuta do otworów, dłu-
ta, narzędzia frezujące, gwintownice, gwintowniki, imadła, 
kastety, klucze, kielnie, lewaki, wyroby ślusarskie, nitownice, 
wyroby nożownicze, noże do szkła, nożyce, nożyczki, obcęgi, 
oplatarki, pilniki, piły, pilśniarki, wyrzynarki, przebijaki, prze-
cinacze, przecinarki, dłuta, punktaki, rozwiertarki, sekatory, 
siekiery, sierpaki, sierpy, skrobaki, szczypce, szpachle, łopat-
ki, śrubokręty, toporki, siekierki, tarcze szlifierskie, wiertarki, 
pierścieniowe, wiertła, wybijaki, trzpienie, wycinarki, młotki, 
młotki drewniane, młotki murarskie, szczypce, szczypce pła-
skie, szczypce okrągłe, szczypce kleszcze, pistolety do piany 
montażowej, lutownice, palniki gazowe, zszywacze, pistolety 
lakiernicze, pistolety do piaskowania, pistolety do piasko-
wania, pistolety do ropowania, pistolety do pompowania 
kół, narzędzia pneumatyczne, towotnice, smarownice, oli-
wiarki, mieszadła, narzędzia ścierne, narzędzia warsztatowe, 
przyciągarki, wyciągarki, poziomice, kątowniki, podnośniki, 
rozbieraki hydrauliczne, klucze imbusowe, klucze torx, kom-
binerki, szczypce, obcinaczki, obcęgi, nożyce do cięcia stali, 
klucze nastawne, wkrętaki, nożyce do cięcia drutu, nożyce 
do cięcia rur PCV, siekiery, toporki, młoty do kamienia, prze-
cinaki, piły ręczne, nożyce monterskie, noże do tapet, wyci-
narki do otworów, gwintowniki, gwintownice, narzynki, ni-
townice, pistolety do materiałów uszczelniających, pistolety 
do kleju, 9 lutownice elektryczne, żelazka elektryczne, mier-
niki, przyrządy pomiarowe, taśmy miernicze, miary, maski 
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ochronne, miary składane, miary zwijane, suwmiarki, 16 ta-
śma klejąca, taśmy introligatorskie, taśmy papierowe, ołówki, 
narzędzia malarskie, 35 sprzedaż: drobne wyroby z metalu: 
gwoździe, haki metalowe, kłódki, klamry zaciski metalowe, 
klucze, kłódki, kłódki metalowe, korki, zakrętki, nakrętki, ta-
śma stalowa, taśma żelazna, zszywki, szpachle, pace, kielnie, 
łomy, zamki do drzwi, mieszadła, śruby, podkładki, łaty mu-
rarskie, liny metalowe, zestawy przedłużek, zestawy redukcji, 
przedłużki, grzechotki, uchwyty do bitów, przelotki, redukcje, 
pokrętła, wiertła, frezy, pilniki, tarcze do cięcia, tarcze do szli-
fowania, narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, na-
rzędzia [części maszyn], śrubokręty elektryczne, śrubokręty 
silnikowe, śrubokręty zasilane elektrycznie, wiertarki, wier-
tarki ręczne elektryczne, urządzenia do gwintowania, taśmy 
do kół pasowych, młoty elektryczne, młoty pneumatyczne, 
przenośniki pneumatyczne, narzędzia pneumatyczne, kom-
presory powietrza, podnośniki akumulatorowe, narzędzia 
i przyrządy ręczne o napędzie ręcznym, przyrządy do cięcia, 
cykliny, dłuta do otworów, dłuta, narzędzia frezujące, gwin-
townice, gwintowniki, imadła, kastety, klucze, kielnie, lewaki, 
wyroby ślusarskie, nitownice, wyroby nożownicze, nożyce, 
nożyczki, obcęgi, oplatarki, pilniki, piły, pilśniarki, wyrzynarki, 
przebijaki, przecinacze, przecinarki, dłuta, punktaki, rozwier-
tarki, sekatory, siekiery, sierpaki, sierpy, skrobaki, szczypce, 
szpachle, łopatki, śrubokręty, toporki, siekierki, tarcze szlifier-
skie, wiertarki, pierścieniowe, wiertła, wybijaki, trzpienie, wy-
cinarki, młotki, młotki drewniane, młotki murarskie, szczyp-
ce, szczypce płaskie, szczypce okrągłe, szczypce kleszcze, 
lutownice elektryczne, żelazka elektryczne mierniki, młotki, 
młotki drewniane, młotki murarskie, szczypce, szczypce pła-
skie, szczypce okrągłe, szczypce kleszcze, pistolety do piany 
montażowej, lutownice, palniki gazowe, zszywacze, pistolety 
lakiernicze, pistolety do piaskowania, pistolety do piaskowa-
nia, pistolety do ropowania, pistolety do pompowania kół, 
narzędzia pneumatyczne, towotnice, smarownice, oliwiarki, 
mieszadła, narzędzia ścierne, narzędzia warsztatowe, przycią-
garki, wyciągarki, poziomice, kątowniki, podnośniki, rozbiera-
ki hydrauliczne, klucze imbusowe, klucze torx, kombinerki, 
szczypce, obcinaczki, obcęgi, nożyce do cięcia stali, klucze 
nastawne, wkrętaki, nożyce do cięcia drutu, nożyce do cię-
cia rur PCV, siekiery, toporki, młoty do kamienia, przecinaki, 
piły ręczne, nożyce monterskie, noże do tapet, wycinarki 
do otworów, gwintowniki, gwintownice, narzynki, nitownice, 
pistolety do materiałów uszczelniających, pistolety do kleju, 
przyrządy pomiarowe, taśmy miernicze, miary, taśma kleją-
ca, taśmy introligatorskie, taśmy papierowe, ołówki, rękawice 
ochronne, torby, pojemniki na narzędzia, maski ochronne, 
maski przeciwpyłowe, liny do mocowania ładunków, pasy 
transportowe, latarki, lampy warsztatowe, podpory samo-
chodowe, kaski ochronne, okulary ochronne, klej w laskach, 
taśma klejąca, taśmy introligatorskie, taśmy papierowe, ołów-
ki, narzędzia malarskie.

(210) 471177 (220) 2017 05 04
(731) CITY SECURITY HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) POLSKI HOLDING OCHRONY PHO

(531) 03.07.01, 03.07.17, 01.01.09, 24.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
[próbek, druków, prospektów, broszur], public relations, 
wywiad gospodarczy, 37 instalowanie i naprawy alarmów 
przeciwwłamaniowych, konserwacja i naprawy sejfów, na-
prawa zamków, naprawy i konserwacja skarbców, czyszcze-
nie budynków od wewnątrz, 39 usługi kurierskie, transport 
pasażerski, chroniony transport przedmiotów wartościo-
wych, pakowanie towarów, składowanie towarów, wynaj-
mowanie miejsc parkingowych, prowadzenie parkingów, 
42 opracowywanie projektów technicznych, 45 agencje 
detektywistyczne, usługi ochroniarskie, usługi ochroniar-
skie nocne, ochrona osobista, monitoring systemów bez-
pieczeństwa i antywłamaniowych, doradztwo w sprawach 
bezpieczeństwa.

(210) 471198 (220) 2017 05 04
(731) UP&MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Up&More
(510), (511) 35 administrowanie dotyczące marketingu, ad-
ministrowanie odnoszące się do metod sprzedaży, admini-
strowanie programami motywacyjnymi w celu promowania 
sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, administrowa-
nie przedsiębiorstwem w zakresie metod statystycznych, 
agencje reklamowe, analiza danych i statystyk dotyczących 
badań rynkowych, analiza odbioru reklamy, analiza reakcji 
na reklamę i badania rynkowe, analiza w zakresie marketin-
gu, analizy badań rynkowych, badania działalności gospo-
darczej i badania rynkowe, badania konsumenckie, badania 
opinii publicznej, badania rynku do celów reklamowych, 
badania rynku i badania marketingowe, badania w dziedzi-
nie strategii marketingowych, badania w zakresie reklamy, 
badania w zakresie wizerunku korporacyjnego, doradztwo 
biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo biznesowe w za-
kresie marketingu strategicznego, doradztwo, konsultacje 
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, doradz-
two marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, 
doradztwo w zakresie public relations, doradztwo w zakresie 
usług reklamowych i promocyjnych, dostarczanie informacji 
gospodarczych i handlowych online, dostarczanie informa-
cji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, 
informacja marketingowa, kampanie marketingowe, kompi-
lacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, marke-
ting afiliacyjny, marketing bezpośredni, marketing dotyczący 
promocji, marketing finansowy, marketing handlowy [inny 
niż sprzedaż], marketing imprez i wydarzeń, marketing in-
ternetowy, marketing referencyjny, marketing telefoniczny, 
marketing towarów i usług na rzecz innych, negocjowanie 
kontraktów reklamowych, ocena statystyczna danych mar-
ketingowych, oceny szacunkowe do celów marketingo-
wych, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medial-
nych i reklamowych, opracowywanie i wdrażanie strategii 
marketingowych na rzecz innych, opracowywanie kampanii 
promocyjnych, opracowywanie strategii i pomysłów mar-
ketingowych, organizowanie, przeprowadzanie i nadzoro-
wanie sprzedaży i promocyjnych, planów motywacyjnych, 
planowanie strategii marketingowych, pomoc w zakresie 
marketingu, porady w zakresie marketingu, projektowanie 
badań marketingowych, projektowanie broszur reklamo-
wych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja, 
reklama i marketing stron internetowych on-line, promowa-
nie towarów i usług osób trzecich w Internecie, promowa-
nie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe 
i komunikacyjne, promowanie towarów i usług osób trze-
cich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, 
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prowadzenie badań marketingowych, prowadzenie badań 
w dziedzinie public relations, przeprowadzanie badań opinii 
publicznej, przeprowadzanie badań rynkowych za pomocą 
komputerowej bazy danych, przygotowywanie kampanii 
reklamowych, przygotowywanie materiałów reklamowych, 
przygotowywanie planów marketingowych, przygotowy-
wanie prezentacji w celach reklamowych, publikowanie 
materiałów reklamowych online, reklama biznesowych stron 
internetowych, reklama online poprzez komputerowe sie-
ci komunikacyjne, reklama online za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklama poprzez przesyłanie materiałów re-
klamowych online dla osób trzecich, poprzez elektroniczne 
sieci komunikacyjne, reklama poprzez wszystkie publiczne 
środki komunikacji, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama 
w Internecie dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklamy 
online, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Inter-
necie, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, rozwój 
kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, skomputery-
zowana promocja działalności gospodarczej, skomputery-
zowane usługi w zakresie badań rynkowych, sondowanie 
rynku, sporządzanie raportów do celów marketingowych, 
statystyczne badania rynkowe, świadczenie usług w zakresie 
reklamy komputerowej, udostępnianie informacji bizneso-
wych w dziedzinie mediów społecznościowych, udzielanie 
informacji dotyczących marketingu, usługi agencji reklamo-
wych, usługi badań i analiz rynkowych, usługi badawcze 
w zakresie reklamy i marketingu, usługi doradcze dotyczą-
ce promocji sprzedaży, usługi doradcze dotyczące reklamy, 
usługi doradcze w zakresie marketingu, usługi konsultacyj-
ne w zakresie marketingu, usługi konsultingowe w zakresie 
marketingu internetowego, usługi marketingowe, usługi 
marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usłu-
gi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek interne-
towych, usługi oceny rynku, usługi planowania w celu ba-
dań marketingowych, usługi planowania w zakresie reklamy, 
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą 
mediów, społecznościowych, usługi reklamowe i marketin-
gowe świadczone kanałów łącznościowych, usługi reklamo-
we mające na celu promowanie handlu elektronicznego, 
usługi reklamowe, promocyjne i public relations, usługi re-
klamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i toż-
samości marki, usługi reklamowe, w tym reklama on-line 
w sieci komputerowej, usługi reklamowe za pośrednictwem 
Internetu, usługi w zakresie analiz i badań rynku, usługi w za-
kresie oceny marki, usługi w zakresie oceny rynku, usługi 
w zakresie pozycjonowania marki, usługi w zakresie reklamy, 
usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usługi zarządza-
nia społecznością online, wynajem przestrzeni reklamowej 
w Internecie, zbieranie biznesowych danych statystycznych, 
42 badania i doradztwo w zakresie oprogramowania kom-
puterowego, badania projektowe związane z oprogramo-
waniem, badania w dziedzinie mediów społecznościowych, 
badania w dziedzinie technologii informacyjnej, badania 
związane z opracowywaniem oprogramowania kompu-
terowego, doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych 
aplikacji komputerowych, doradztwo w projektowaniu stron 
internetowych, hosting stron internetowych, hosting treści 
multimedialnych dla osób trzecich, kompilacja stron inter-
netowych, opracowywanie i utrzymywanie stron interneto-
wych dla osób trzecich, opracowywanie oprogramowania 
aplikacji na potrzeby dostarczania treści multimedialnych, 
programowanie aplikacji multimedialnych, programowanie 
oprogramowania do opracowywania stron internetowych, 
programowanie oprogramowania do portali internetowych, 
chatroomów, linii chatów i forów internetowych, progra-
mowanie oprogramowania do platform internetowych, 

programowanie oprogramowania do platform handlu elek-
tronicznego, programowanie oprogramowania do platform 
informacyjnych w Internecie, programowanie spersonalizo-
wanych stron internetowych, programowanie stron interne-
towych, projektowanie i projektowanie graficzne do tworze-
nia stron www w Internecie, projektowanie i tworzenie stron 
głównych i stron internetowych, projektowanie i tworzenie 
stron internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie 
i utrzymywanie witryn internetowych dla osób trzecich, 
projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla osób 
trzecich, projektowanie logo w celu tworzenia tożsamości 
firm, projektowanie nazw firmowych, projektowanie opro-
gramowania do smartfonów, projektowanie stron domo-
wych i stron internetowych, projektowanie stron głównych 
i witryn internetowych, projektowanie stron internetowych 
w celach reklamowych, projektowanie znaków towarowych, 
tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony 
komórkowe, tworzenie i utrzymywanie spersonalizowa-
nych stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych, tworzenie i utrzymywanie oprogramowa-
nia do blogów, tworzenie platform internetowych do han-
dlu elektronicznego, tworzenie platform komputerowych 
na rzecz osób trzecich, usługi doradcze dotyczące kompu-
terowych systemów informacyjnych, usługi konsultacyjne 
w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi konsultacyj-
ne związane z oprogramowaniem komputerowym, usługi 
testowania użyteczności witryn internetowych, zarządzanie 
stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, zarządzanie 
witrynami internetowymi dla osób trzecich, zarządzanie za-
sobami cyfrowymi.

(210) 471218 (220) 2017 05 04
(731) BUDZANOWSKA-BRATKO WANDA POLSKI INSTYTUT 

REFLEKSOLOGII, Tomaszów Lubelski
(540) POLSKI INSTYTUT Refleksologii

(531) 02.09.15, 02.09.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi w zakresie higieny 
i urody dla ludzi.

(210) 471220 (220) 2017 05 04
(731) GRAŚ BARTOSZ, Warszawa
(540) CATHAY ASSOCIATES

(531) 26.04.16, 27.05.01, 28.03.99
(510), (511) 45 doradztwo prawne.

(210) 471239 (220) 2017 05 04
(731) ECOL-UNICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk



22 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT30/2017

(540) HYDROZONE

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.04
(510), (511) 11 zbiorniki do oczyszczania, zbiorniki na wodę, 
urządzenia do oczyszczania wody, 19 zbiorniki osadniko-
we niemetalowe, zbiorniki na wodę niemetalowe, zbiorni-
ki na wodę pitną z materiałów niemetalowych, murowane 
zbiorniki na płyny do użytku domowego, murowane zbior-
niki magazynowe na płyny do celów przemysłowych, zbior-
niki do przechowywania płynów murowane lub wykonane 
z drewna, zbiorniki do składowania płynów murowane lub 
wykonane z drewna, 20 zbiorniki niemetalowe i niemurowa-
ne, zbiorniki z tworzyw sztucznych, przemysłowe zbiorniki 
na wodę niemetalowe i niemurowane, zbiorniki na wodę 
z tworzyw sztucznych do celów przemysłowych, zbiorniki 
na wodę z tworzyw sztucznych do celów domowych, zbior-
niki na wodę z tworzyw sztucznych do celów rolniczych, 
40 oczyszczanie wody.

(210) 471263 (220) 2017 05 05
(731) BURDYN PIOTR, STEG PIOTR P.P.H.U. 4MAT  

SPÓŁKA CYWILNA, Nowy Targ
(540) 4MAT

(531) 26.03.07, 27.01.05, 27.05.01, 27.07.25, 29.01.13
(510), (511) 27 dywaniki samochodowe welurowe.

(210) 471299 (220) 2017 05 08
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) Vigor Noodles
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i skład-
niki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone 
warzywa, koncentraty, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne 
zupy miso, zupy w proszku, 35 sprzedaż hurtowa i detalicz-
na, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów 
spożywczych, zup błyskawicznych, doradztwo w sprawach 
działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw 
w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych 
dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, 
informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spo-
żywczych, zup błyskawicznych, usługi organizowania pro-
gramów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamo-
wych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych 
dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych.

(210) 471321 (220) 2017 05 07
(731) IMPREFARB FABRYKA FARB SPÓŁKA JAWNA 

DĄBROWSCY, Gałczewko
(540) F IMPREFARB

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 2 utrwalacze do akwareli, alizaryna jako barwnik, 
farby do aluminium, taśmy antykorozyjne, asafetyda [gumo-
żywice], lakier do asfaltu, auramina [barwniki], farby bakterio-

bójcze, drewno do barwienia, barwniki, barwniki anilinowe, 
barwniki do likierów, bejce, bejce do drewna, bezwodnik ty-
tanu [pigment], biel cynkowa [pigment], biele [barwniki lub 
farby], biel ołowiana, lakier bitumiczny, proszek brązujący 
[malowanie], farby stosowane w ceramice, biel cynkowa 
[pigment], czernidła [barwniki lub farby], barwniki do drew-
na, oleje do konserwacji drewna, podkłady do drewna [malo-
wanie, lakierowanie], preparaty do konserwacji drewna, 
drewno barwiące, ekstrakt z drewna farbiarskiego, emalie 
[lakiery], emalie do malowania, emulsje srebrne [pigmenty], 
platyna lśniąca jako farba [stosowana w ceramice], farbki 
[barwniki lub farby], rozcieńczalniki do farb, spoiwa do farb, 
farby, farby bakteriobójcze, farby gruntowe do drewna [bej-
ce], farby ognioodporne, farby podkładowe, farby przeciw 
zanieczyszczeniom, farby wodne klejowe lub kazeinowe, fo-
lie metaliczne dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, 
folie srebra [arkusze], fustina [barwnik], indygo [barwnik], ka-
lafonia, karbonyl do konserwacji drewna, koloranty, kopal, 
koszenila (karmin -), kreozot do ochrony drewna, powłoki 
do krycia smołą [farby], lakier kopalowy, lakiery, rozcieńczal-
niki do lakierów, lakiery do powlekania brązem, mastyks [ży-
wica naturalna], preparaty zapobiegające matowieniu meta-
li, metale w proszku dla malarzy dekoratorów, drukarzy 
i artystów, folie metalowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy 
I artystów, minia, oleje do konserwacji drewna, oleje przeciw-
rdzewne, czerwień ołowiana, ołowiana czerwień [minia], oło-
wiana pomarańcz [glejta], pasta srebrna, pigmenty, platyna 
lśniąca [farba stosowana w ceramice], platyna lśniąca [stoso-
wana w ceramice], powłoki [farby], powłoki do krycia da-
chów [farby], preparaty zabezpieczające do metali, metal 
w proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, pro-
szek brązowy [mieszanina proszku miedzianego i proszku 
cynowego], proszek glinu do malowania, proszki do srebrze-
nia, smary przeciwrdzewne, preparaty zabezpieczające 
przed rdzą roztwór wapna gaszonego w wodzie, sadza 
[barwnik], sadza [pigment], sadza piecowa [barwnik], sanda-
rak, ziemia sjeńska, spoiwa do farb, błyszczące srebro [farba 
stosowana w ceramice], emulsje srebrne, folie srebrne [arku-
sze], srebro błyszczące [ceramika], sumak do lakierów, sykaty-
wy [środki wysuszające] do farb, szafran [barwnik], szelak 
[gumilaki], szkliwo [powłoki], środki antykorozyjne, taśmy 
antykorozyjne, terpentyna [rozcieńczalnik do farb], tlenek ko-
baltu [barwnik], bezwodnik tytanu [pigment], utrwalacze 
[lakiery], wapno gaszone [roztwór wodny], zagęszczacze 
do barwników, zagęszczacze do farb , złocenia, złoto lśniące 
[do wyrobów ceramicznych], żywice naturalne w stanie su-
rowym, 17 akrylowe żywice [półprodukty], izolatory do prze-
wodów elektrycznych), farby izolacyjne, materiały filtracyjne 
[półprodukty w postaci pianki lub folii z tworzyw sztucz-
nych], przyciemniające folie do okien [zabarwione], folie me-
talowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych do stosowania 
w rolnictwie, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, 
substancje do izolacji przeciwwilgociowej budynków, folie 
izolacyjne, farby izolacyjne, oleje izolacyjne, rękawice izola-
cyjne, taśmy izolacyjne, tkaniny izolacyjne, zaprawy izolacyj-
ne, izolacyjne materiały ognioodporne, filc izolacyjny, papier 
izolacyjny, lakier izolacyjny, izolatory, izolatory do kabli, kau-
czuk ciekły [depolimeryzowany], kauczuk syntetyczny, kit, 
porycia z kory jako izolacja akustyczna, korki gumowe, mate-
riały przeciw stratom ciepła w kotłach, azbestowe kurtyny 
bezpieczeństwa, lateks [guma], liny gumowe, materiały cie-
płochronne, mika, surowiec lub półprodukt, wełna mineral-
na [izolator], niemetalowe osłony do rur, ograniczniki gumo-
we, okładziny do sprzęgieł, podkładki z gumy lub fibry, węże 
do podlewania, uszczelki do połączeń, związki chemiczne 
do uszczelniania przecieków, przewody giętkie niemetalo-
we, przędza elastyczna nie do celów włókienniczych, opaski 
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przylepne nie do użytku biurowego, medycznego czy do-
mowego, taśmy przylepne nie do użytku biurowego, me-
dycznego czy domowego, roztwór kauczukowy, uszczelki 
do rur, zbrojenia niemetalowe do rur, złączki do rur niemeta-
lowych, taśmy samoprzylepne nie do użytku biurowego, 
medycznego czy domowego, niemetalowa armatura 
do przewodów sprężonego powietrza, surowa lub półprze-
tworzona guma, żywice syntetyczne [półprodukty], wata 
szklana do izolacji, włókno szklane do izolacji, sztuczne żywi-
ce [półprodukty], tkaniny z włókna szklanego do izolacji, ole-
je izolacyjne do transformatorów, włókna z tworzyw sztucz-
nych nie dla włókiennictwa, tworzywa sztuczne 
półprzetworzona, uszczelki, materiały uszczelniające, sub-
stancje uszczelniające do połączeń, taśmy uszczelniające 
do drzwi i okien, pierścienie uszczelniające, materiały 
na uszczelnienia okien i drzwi, wełna żużlowa [izolator], 
włókna węglowe nie do celów włókienniczych, węże gaśni-
cze, węże z materiałów tekstylnych, substancje do izolacji 
przeciw wilgoci w budynkach, arkusze z wiskozy nie do pa-
kowania, arkusze z wiskozy nie do zawijania [pakowania], tka-
niny z włókien szklanych do izolacji, włókno szklane do izola-
cji, uszczelnienia wodoodporne, pierścienie wodoszczelne, 
wypełnienia do złącz rozprężnych, materiały do wypychania 
z gumy lub z tworzyw sztucznych, materiały wyściełające 
z gumy lub tworzyw sztucznych, zaprawy izolacyjne, zawory 
klapowe gumowe, zawory z kauczuku naturalnego lub z fi-
bry, niemetalowe zbrojenia do rur, zderzaki amortyzujące 
gumowe, druty do zgrzewania z tworzyw sztucznych, nie-
metalowe złączki rur, żywice sztuczne, 19 altany [konstruk-
cje], asfalt, nawierzchnie asfaltowe, zaprawa azbestowa, ce-
ment azbestowy, balustrady, baraki, baseny kąpielowe 
[konstrukcje niemetalowe], belki policzkowe/wangi [części 
schodów] niemetalowe, beton, niemetalowe szalunki do be-
tonu, betonowe elementy budowlane, szkło bez odprysko-
we, bitumiczne powłoki dachowe, bitumiczne wyroby dla 
budownictwa, bitumy, boazeria niemetalowa, boazerie, bra-
my niemetalowe, bruki odblaskowe, tektura budowlana [as-
faltowana], drewno budowlane, niemetalowe konstrukcje 
budowlane, niemetalowe płyty budowlane, szkło budowla-
ne, niemetalowe materiały budowlane, kamień budowlany, 
niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, 
niemetalowe budynki przenośne, glina ceglarska, cegły, ce-
ment, płyty cementowe, cementowe powłoki ognioodpor-
ne, chlewy, niemetalowe przewody ciśnieniowe, krokwie 
dachowe, łupki dachowe, niemetalowe pokrycia dachowe, 
dachówki holenderskie [esówki, holenderki], dachówki nie-
metalowe, niemetalowe konstrukcje pokryć dachowych, de-
ski [drewno budowlane], niemetalowe rury drenażowe, 
drewniane forniry, drewniane półfabrykaty tarte, drewno 
budowlane, drewno częściowo obrobione, drewno do wy-
twarzania przedmiotów użytku domowego, drewno na pro-
file, drewno obrobione, drewno użytkowe, arkusze i pasy 
z tworzyw sztucznych do znakowania drogi, materiały 
do budowy i pokryć drogi, materiały do pokryć nawierzchni 
drogi, materiały wiążące do naprawy drogi, odblaskowe na-
wierzchnie drogowe, niemetalowe bloki drogowe, niemeta-
lowe płyty drogowe, drzwi niemetalowe, niemetalowe fu-
tryny drzwiowe, niemetalowe ościeżnice drzwiowe, 
niemetalowe płyty drzwiowe, dźwigary niemetalowe, nie-
metalowe wykończeniowe elementy budowlane, figurki 
[posążki] z kamienia, betonu lub marmuru, filc dla budow-
nictwa, drewno na fornir, forniry, geotekstylia, gips, glina, gli-
na ceglarska, granit, granulat szklany do znakowania dróg, 
niemetalowe profile do gzymsów, gzymsy niemetalowe, 
drzwi niemetalowe harmonijkowe, szkło izolacyjne [budow-
nictwo], materiały wiążące do produkcji kamieni, kamienie 
żaroodporne, kamień, kamień żużlowy, rury kamionkowe, 

kanały [dukty] niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych, karton budowlany, karton z miazgi 
drzewnej, drewno na klepką bednarską, kruszywo klinkiero-
we, obudowy kominkowe, kominki, niemetalowe deflektory 
kominowe, niemetalowe nasady kominowe, niemetalowe 
przedłużacze kominowe, niemetalowe trzony kominowe, 
kominy niemetalowe, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, korek [sprasowany], kostka brukowa drew-
niana, kratownice niemetalowe, kraty niemetalowe, kreda 
[surowiec], kryształ górski, krzemionka, ksylolit, niemetalowe 
kształtki rurowe rozgałęzieniowe, kształtowniki niemetalo-
we, kwarc, legary kolejowe niemetalowe, listwy niemetalo-
we, murowane skrzynki na listy, łupek twardy, dachówka 
łupkowa, proszek łupkowy, cement magnezjowy, malarskie 
komory natryskowe niemetalowe, margiel wapienny, mar-
mur, maszty [słupy] niemetalowe, niemetalowe maszty dla 
linii elektroenergetycznych, niemetalowe materiały budow-
lane, niemetalowe moskitiery, mozaiki dla budownictwa, 
nadproża niemetalowe, nawierzchnie odblaskowe, na-
wierzchnie tłuczniowe, niemetalowe oblicówki dla budow-
nictwa, drogowe niemetalowe bariery ochronne, niemetalo-
we formy odlewnicze, niemetalowe słupy ogłoszeniowe, 
glina ogniotrwała, ogniotrwałe materiały budowlane, nie-
metalowe, ogniotrwałe powłoki cementowe, ogrodzenia 
żeberkowane niemetalowe, niemetalowe ramy okienne, 
szkło okienne dla budownictwa, szkło okienne, z wyjątkiem 
stosowanego w pojazdach, okiennice niemetalowe, okładzi-
ny drewniane, okładziny niemetalowe dla budownictwa, 
okna niemetalowe, niemetalowe okrycia dla budownictwa, 
oliwin dla budownictwa, pak, cement do budowy paleniska, 
palisady niemetalowe, papa, parkiety, płytki parkietowe, nie-
metalowe urządzenia do parkowania rowerów, piasek, z wy-
jątkiem piasku formierskiego, piaskowiec dla budownictwa, 
cement do budowy pieca hutniczego, niemetalowe płoty, 
parkany, niemetalowe płytki dla budownictwa, niemetalowe 
płytki podłogowe, niemetalowe płyty budowlane, drogowe 
płyty odblaskowe, płyty niemetalowe, podkłady niemetalo-
we, podłogi niemetalowe, deski podłogowe, podłogowe 
płyty parkietowe, podpory niemetalowe, podpory niemeta-
lowe zawierające ogniwa fotoelektryczne, niemetalowe po-
krycia dla budownictwa, powłoki [materiały budowlane], 
niemetalowe profile dla budownictwa, wanienki dla ptaków 
[konstrukcje niemetalowej, ptaszarnie niemetalowe [kon-
strukcje], niemetalowe rury spustowe, rury sztywne, nieme-
talowe [budownictwo], niemetalowe rury wodociągowe, 
rusztowania niemetalowe, rynny niemetalowe, schodnie 
niemetalowe, niemetalowe schody jako stopnie, schody nie-
metalowe, silosy niemetalowe, skały wapienne, sklejka, nie-
metalowe okna skrzynkowe, słupy cementowe, niemetalo-
we słupy dla linii elektroenergetycznych, słupy niemetalowe, 
smoła, smoła powęglowa, smołowane taśmy dla budownic-
twa, stajnie, niemetalowe belki stropowe, sufity niemetalo-
we, tablice sygnalizacyjne nieświecące, niemechaniczne. 
niemetalowe, szalówki [ciesielstwo], niemetalowe szalunki 
do betonu, kruszywo szamotowe żaroodporne, granulat 
szklany do znakowania dróg, niemetalowe ramy dla szklar-
nie, niemetalowe szklarnie przenośne, szkło alabastrowe, 
szkło walcowane [okienne] dla budownictwa, szkło witrażo-
we, sztuczny kamień, szyny winylowe [materiały budowla-
ne], niemetalowe ścianki palowe, niemetalowe ścianki 
szczelne, niemetalowe pokrycia ścienne, niemetalowe płytki 
ścienne dla budownictwa, niemetalowe okładziny ścienne 
dla budownictwa, tarcica, tektura budowlana, terakota, tłu-
czeń, trzcina [materiał budowlany], tuf wapienny, tynk, mar-
giel wapienny, wapień, wapno, materiały wiążące do pro-
dukcji brykietów, niemetalowe pokrywy do włazów, 
niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych zawory wodocią-
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gowe, wolnostojące niemetalowe konstrukcje chroniące 
przed słońcem, niemetalowe wykładziny dla budownictwa, 
wykończeniowe, niemetalowe elementy dachów, wytwory 
wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, zaczyn cemen-
towy, zaprawy budowlane, zawory przewodów drenażo-
wych, niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, zbiorniki 
murowane, niemetalowe zbrojenia dla budownictwa, znaki 
drogowe nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, znaki 
niemetalowe, nieświecące, niemechaniczne, żaluzje [ze-
wnętrzne] niemetalowe i nietekstylne, żaluzje niemetalowe, 
żużel [materiał budowlany], kamień żużlowy, żwir, żwir gru-
boziarnisty, 35 administrowanie programami lojalności kon-
sumenta, administrowanie programami dla osób często po-
dróżujących drogą powietrzną, agencje informacji 
handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie 
danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja 
i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, au-
dyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania 
dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicz-
nej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpo-
średnia reklama pocztowa, biura pośrednictwa pracy, deko-
racja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie 
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, do-
radztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w za-
kresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji do-
tyczących kontaktów handlowych i biznesowych, prognozy 
ekonomiczne, fakturowanie, fotokopiowanie, informacje 
i porady handlowe udzielane konsumentom [punkty infor-
macji konsumenckiej], impresariat w działalności artystycz-
nej, indeksowanie stron internetowych w celach handlo-
wych lub reklamowych, informacja o działalności 
gospodarczej, kolportaż próbek, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie 
plikami, maszynopisanie, negocjowanie i rozliczanie transak-
cji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biz-
nesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa ad-
ministracyjna firm na zlecenie, opracowywanie CV dla osób 
trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, 
optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszuki-
warek do celów promocji dodatkowej, organizacja pokazów 
mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w ce-
lach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo 
biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, po-
kazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą poszukiwania w zakresie patrona-
tu, powielanie dokumentów, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja fil-
mów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, 
produkcja programów związanych z telezakupami, projekto-
wanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, przeprowadzanie testów psychologicznych 
w celu selekcji personelu, przygotowanie listy płac, przygo-
towywanie zeznań podatkowych, publikowanie tekstów re-
klamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, 
reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za po-
średnictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za klik-
nięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy tele-
wizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, 
sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub 
reklamowych, sporządzanie wyciągów z konta, sprzedaż de-
taliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weteryna-
ryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, staty-
styczne zestawienia, stenografia, systematyzacja danych 

w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie 
informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, 
transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tworzenie tekstów 
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udo-
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośred-
nictwem strony internetowej, usługi agencji importowo - 
eksportowych, usługi aukcyjne, usługi doradcze 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa 
w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w za-
kresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi 
menedżerskie dla sportowców, usługi modelek i modeli 
do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi po-
datkowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kon-
taktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych 
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi po-
średnictwa w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie naby-
wania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi 
prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy, 
usługi przypominania o spotkaniach [prace 35 biurowe], 
usługi public relations, usługi sekretarskie, usługi umawiania 
spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie nabywania dla 
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przed-
siębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego 
do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania 
cen, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wy-
ceny handlowe, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], 
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach prze-
kazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajem 
fotokopiarek, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynaj-
mowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożycza-
nie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlo-
wych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla 
osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie dzia-
łalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, 
zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr 
i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami, zarzą-
dzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, za-
rządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców 
pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie za-
mówień handlowych.
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(731) Beijing Xinwei Telecom Technology Inc., Beijing, P.R. , CN
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(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.



25 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT30/2017

(210) 471363 (220) 2017 05 09
(731) GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Getin Partner
(510), (511) 9 magnetycznie kodowane karty i karty zawie-
rające płytki obwodów scalonych (karty inteligentne), karty 
obciążeniowe, karty bankowe, karty kredytowe, karty debe-
towe i karty płatnicze, czytniki kart, oprogramowanie kom-
puterowe dla umożliwienia kartom inteligentnym współ-
działanie z terminalami i czytnikami, weryfikująca aparatura 
elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart obciąże-
niowych, kart bankowych, kart kredytowych, kart debeto-
wych i kart płatniczych, czytniki kart, komputery, urządzenia 
peryferyjne do komputerów, urządzenia do transmisji da-
nych, komputerowe nośniki danych, pamięci komputerowe, 
urządzenia do transmisji i przetwarzania informacji, czytniki, 
programy komputerowe, oprogramowanie do zabezpie-
czenia składów danych oraz wyszukiwania i transmisji po-
ufnych informacji klienta używanych przez osoby, instytucje 
bankowe i finansowe, dane na nośnikach magnetycznych 
i optycznych, dyski magnetyczne, optyczne, dyski audio-
-video, dyski kompaktowe, dyskietki, urządzenia do inter-
komunikacji, elektroniczne urządzenia biurowe, 35 reklama, 
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie 
działalności handlowej, prace biurowe, usługi doradcze 
w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami 
i przedsięwzięciami, pośrednictwo w zawieraniu transak-
cji handlowych, usługi w zakresie badania rynku i prognoz 
ekonomicznych, usługi w zakresie specjalistycznego do-
radztwa handlowego, usługi w zakresie sporządzania ana-
liz rynkowych, usługi pośrednictwa handlowego, analizy 
kosztów, ekspertyzy opłacalności, prognozy ekonomiczne, 
przetwarzanie informacji statystycznych, sporządzanie wy-
ciągów z kont, promocja sprzedaży wykonywana na rzecz 
osób trzecich, usługi agencji reklamowych z wykorzysta-
niem wszystkich metod słownych, dźwiękowych, audiowi-
zualnych i multimedialnych, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych 
oraz ofert reklamowych, informacja, doradztwo i konsulting 
w zakresie działalności gospodarczej oraz doboru metod 
i technik reklamowania, doradztwo podatkowe (rachun-
kowość), księgowość i rachunkowość, usługi w zakresie 
obsługi programów lojalnościowych i programów promo-
cyjnych świadczone na rzecz osób trzecich, archiwizacja do-
kumentów, doradztwo i konsulting w zakresie archiwizacji 
dokumentów, informacja o ww. usługach, 36 ubezpiecze-
nia, usługi finansowe, usługi monetarne, usługi w zakresie 
nieruchomości, usługi bankowe, doradztwo finansowe, 
usługi w zakresie bankowości internetowej, usługi kredy-
towe, usługi inwestycyjne, usługi związane z bankowością 
inwestycyjną, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, 
zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, usługi maklerskie, 
brokerskie, audytorskie, obrót papierami wartościowymi, 
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i papierami 
wartościowymi, pośrednictwo w sprzedaży ubezpieczeń, 
inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku papierów war-
tościowych oraz na rynku nieruchomości, organizowanie 
aukcji, prowadzenie rachunków bankowych, przeprowadza-
nie rozliczeń pieniężnych, przyjmowanie lokat terminowych 
i wkładów oszczędnościowych, przyjmowanie i dokonywa-
nie lokat w bankach, finansowanie pożyczek, sprzedaż we-
ksli, weksli własnych oraz czeków, obrót i wymiana walut, 
usługi związane z kartami kredytowymi i płatniczymi, usługi 
związane z odzyskiwaniem kredytów, poręczanie funduszy, 
zapewnianie funduszy (kapitałów) dla osób trzecich, doradz-
two w zakresie obrotu kapitałowego, udzielanie i zaciąganie 
kredytów w bankach, wykonywanie operacji czekowych 
i wekslowych, windykacja należności, wydawanie i obsługa 

kart kredytowych, wykonywanie ekspertyz i prognoz finan-
sowych, zarządzanie portfelem instrumentów finansowych, 
analiza finansowa i doradztwo, doradztwo finansowe doty-
czące podatków, wycena aktywów ruchomych i nierucho-
mości, usługi zastawu, zarządzanie powierzonymi środkami 
pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi zarządzania ry-
zykiem finansowym, doradztwo inwestycyjne, tworzenie 
i prowadzenie funduszy inwestycyjnych i powierniczych, 
pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo w dokonywaniu in-
westycji kapitałowych, dokonywanie transakcji i przelewów 
elektronicznych, usługi depozytowe, w tym usługi sejfów 
depozytowych, usługi deponowania kosztowności, usługi 
elektronicznej portmonetki o pamiętanej wartości, umożli-
wianie elektronicznych transferów funduszy i walut, usługi 
płatności elektronicznych, usługi związane z regulowaniem 
i autoryzowaniem transakcji, doradztwo ubezpieczeniowe, 
usługi dotyczące ubezpieczeń podróżnych, usługi weryfi-
kacji czeków, obsługa czeków podróżnych, usługi związa-
ne z emitowaniem i wykupywaniem/opłacaniem czeków 
podróżnych i voucherów podróżnych, usługi leasingowe, 
uzyskiwanie środków z tytułu należności przez ich sprzedaż 
osobom trzecim (faktoring), usługi gwarantowane emisji pa-
pierów wartościowych (underwriting), wykonywanie czyn-
ności związanych z emisją i obrotem papierami wartościo-
wymi, usługi doradcze dotyczące wszystkich w/w usług, 
informacja o ww. usługach, 38 usługi telekomunikacyjne, 
usługi sieci komputerowych, mianowicie: przesyłanie infor-
macji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej 
w formie zapisu elektronicznego, udostępnianie łączności 
do przesyłania informacji poprzez terminale komputerowe, 
sieci światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, 
radio, telewizję oraz urządzenia satelitarne, udostępnianie 
połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednic-
twem telekomunikacji, usługi przydzielania dostępu i obsłu-
ga poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, transmisje 
internetowe, prowadzenie forum on-line, przydzielanie do-
stępu do baz danych dostępnych przez Internet, udostęp-
nianie środków łączności umożliwiających obsługę klienta 
przez Internet, usługi umożliwiania dostępu do portalu 
z informacjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, 
podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami i poradami 
dla inwestorów, usługi umożliwiania dostępu do platformy 
internetowej używanej do inwestowania na rynku walut, 
usługi świadczone przez agencje informacyjne, przesyła-
nie informacji, transmisja informacji, tekstu i obrazu przy 
pomocy komputerów, komunikacja przy pomocy terminali 
komputerowych, łączność elektroniczna, usługi prowadze-
nia portali internetowych, usługi przydzielania dostępu 
i obsługa poczty elektronicznej, usługi przesyłania danych, 
wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale komunikacyjne 
i informacyjne, obsługa baz danych dostępnych przez In-
ternet, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta 
dostępnych przez Internet, rozpowszechnianie programów 
i informacji za pośrednictwem Internetu, informacja o ww. 
usługach, 41 publikacje multimedialne, publikowanie tek-
stów innych niż teksty reklamowe, edukacja, kursy kore-
spondencyjne, tłumaczenia, publikowanie książek, usługi 
w zakresie rozrywki, nauczania, kształcenia, organizowanie 
i obsługa konferencji, imprez i wystaw, organizowanie loterii, 
organizacja i prowadzenie zjazdów, kongresów, wyjazdów 
i imprez integracyjnych, przyjęć, bankietów, zawodów spor-
towych, konkursów oraz turniejów sportowych, edukacyjnych 
i rozrywkowych, informacja o ww. usługach, 45 usługi praw-
nicze, wykonywanie ekspertyz prawnych, doradztwo prawne, 
doradztwo w zakresie własności przemysłowej, informacja 
o ww. usługach.
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(210) 471364 (220) 2017 05 09
(731) ALDIK NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, LUBLIN
(540) aldik SUPERMARKET

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, badania rynku, promocja sprzeda-
ży dla osób trzecich, opracowywanie i wdrażanie planów 
zachęt i planów lojalnościowych dla klientów, zarządzanie 
handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz 
osób trzecich, informacja handlowa i doradztwo dla konsu-
mentów – usługi informacji handlowej, usługi agencji im-
portowo-eksportowych, zarządzanie w zakresie zamówień 
zakupowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna w dziedzinie 
żywności i napojów, sprzedaż hurtowa i detaliczna chemika-
liów, materiałów klejących, farb, pokostów, lakierów, prepara-
tów przeciwrdzewnych, bejc, sprzedaż hurtowa i detaliczna 
preparatów wybielających i innych substancji stosowanych 
w praniu, preparatów czyszczących, nabłyszczających, szo-
rujących i ściernych, sprzedaż hurtowa i detaliczna mydła, 
wyrobów perfumeryjnych, olejków eterycznych, kosmety-
ków, preparatów do czyszczenia zębów, sprzedaż hurtowa 
i detaliczna olejów i tłuszczów przemysłowych, smarów, 
środków oświetleniowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna 
suplementów diety, preparatów sanitarnych, substancji die-
tetycznych, żywności dla dzieci, sprzedaż hurtowa i deta-
liczna środków dezynfekcyjnych, preparatów do zwalczania 
robactwa, sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów budow-
lanych, kabli i przewodów drutowych, drobnych wyrobów 
żelaznych, pojedynczych drobnych wyrobów żelaznych, 
sejfów, narzędzi i przyrządów ręcznych, sprzedaż hurtowa 
i detaliczna urządzeń i przyrządów fotograficznych, kine-
matograficznych, optycznych, wagowych, pomiarowych, 
kontrolnych (nadzorujących), do ratowania życia i do celów 
dydaktycznych, sprzedaż hurtowa i detaliczna urządzeń 
i przyrządów elektrycznych i elektronicznych, dysków z na-
graniami, sprzętu do przetwarzania danych, komputerów, 
aparatów do gaszenia ognia, sprzedaż hurtowa i detaliczna 
artykułów ortopedycznych, sprzedaż hurtowa i detaliczna 
urządzeń oświetleniowych, grzewczych, do wytwarzania 
pary, do gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, do za-
opatrywania w wodę i do celów sanitarnych, sprzedaż hur-
towa i detaliczna rowerów, części i oprzyrządowania do po-
jazdów, sprzedaż hurtowa i detaliczna biżuterii, przyrządów 
zegarmistrzowskich i chronometrycznych, instrumentów 
muzycznych, sprzedaż hurtowa i detaliczna toreb do pako-
wania, druków, książek, serwetek i obrusów z papieru, chu-
steczek do nosa z papieru, papieru toaletowego, materia-
łów drukowanych, materiałów piśmiennych, materiałów dla 
artystów, artykułów biurowych, materiałów szkoleniowych 
i edukacyjnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów 
do pakowania, materiałów budowlanych, rur, toreb podróż-
nych ze skóry, kufrów, pasków, portfeli, torebek damskich, ak-
tówek, toreb, plecaków, kuferków na kosmetyki, parasoli, ar-
tykułów sportowych, mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna przyborów stosowanych 
w gospodarstwie domowym i w kuchni, grilli, pojemników, 
grzebieni i gąbek, szczotek i pędzli, sprzedaż hurtowa i deta-
liczna artykułów do czyszczenia, szkła, porcelany i wyrobów 
fajansowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna lin, sznurów, 

sieci, namiotów, markiz, plandek, worków i toreb, sprzedaż 
hurtowa i detaliczna, przędzy, tekstyliów i wyrobów tekstyl-
nych, narzut na łóżka, obrusów, odzieży, obuwia, nakryć gło-
wy, artykułów do szycia, akcesoriów i materiałów do szycia, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna dywanów, wykładzin podło-
gowych i ściennych, gier i artykułów do zabawy, artykułów 
gimnastycznych i sportowych, sprzedaż hurtowa i detalicz-
na dekoracji choinkowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna 
przyborów ogrodniczych, produktów i nasion rolniczych, 
ogrodniczych i leśnych, świeżych owoców i warzyw, nasion, 
roślin, karmy dla zwierząt, słodu, sprzedaż hurtowa i deta-
liczna tytoniu, artykułów dla palaczy, artykułów na przyjęcia 
i uroczystości, artykułów dekoracyjnych, świec, kostiumów 
karnawałowych, masek, sprzedaż hurtowa i detaliczna pre-
paratów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych 
oraz zaopatrzenia medycznego.

(210) 471366 (220) 2017 05 09
(731) Beijing Xinwei Telecom Technology Inc., Beijing, P.R. , CN
(540) XINWEI

(531) 27.05.01
(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) 471367 (220) 2017 05 09
(731) GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Getin Business
(510), (511) 9 magnetycznie kodowane karty i karty zawie-
rające płytki obwodów scalonych (karty inteligentne), karty 
obciążeniowe, karty bankowe, karty kredytowe, karty debe-
towe i karty płatnicze, czytniki kart, oprogramowanie kom-
puterowe dla umożliwienia kartom inteligentnym współ-
działanie z terminalami i czytnikami, weryfikująca aparatura 
elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart obciążenio-
wych, kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych 
i kart płatniczych, czytniki kart, komputery, urządzenia pe-
ryferyjne do komputerów, urządzenia do transmisji danych, 
komputerowe nośniki danych, pamięci komputerowe, urzą-
dzenia do transmisji i przetwarzania informacji, czytniki, pro-
gramy komputerowe, oprogramowanie do zabezpieczenia 
składów danych oraz wyszukiwania i transmisji poufnych 
informacji klienta używanych przez osoby, instytucje banko-
we i finansowe, dane na nośnikach magnetycznych i optycz-
nych, dyski magnetyczne, optyczne, dyski audio-video, dyski 
kompaktowe, dyskietki, urządzenia do interkomunikacji, 
elektroniczne urządzenia biurowe, 35 reklama, zarządzanie 
w działalności handlowej, administrowanie działalności han-
dlowej, prace biurowe, usługi doradcze w zakresie organi-
zacji i zarządzania przedsiębiorstwami i przedsięwzięciami, 
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pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, usługi 
w zakresie badania rynku i prognoz ekonomicznych, usługi 
w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego, usługi 
w zakresie sporządzania analiz rynkowych, usługi pośrednic-
twa handlowego, analizy kosztów, ekspertyzy opłacalności, 
prognozy ekonomiczne, przetwarzanie informacji staty-
stycznych, sporządzanie wyciągów z kont, promocja sprze-
daży wykonywana na rzecz osób trzecich, usługi agencji re-
klamowych z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, 
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych oraz ofert reklamowych, informacja, 
doradztwo i konsulting w zakresie działalności gospodar-
czej oraz doboru metod i technik reklamowania, doradztwo 
podatkowe (rachunkowość), księgowość i rachunkowość, 
usługi w zakresie obsługi programów lojalnościowych i pro-
gramów promocyjnych świadczone na rzecz osób trzecich, 
archiwizacja dokumentów, doradztwo i konsulting w zakre-
sie archiwizacji dokumentów, informacja o ww. usługach, 
36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi monetarne, 
usługi w zakresie nieruchomości, usługi bankowe, doradz-
two finansowe, usługi w zakresie bankowości internetowej, 
usługi kredytowe, usługi inwestycyjne, usługi związane 
z bankowością inwestycyjną, fundusze inwestycyjne, fun-
dusze emerytalne, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, 
usługi maklerskie, brokerskie, audytorskie, obrót papierami 
wartościowymi, pośrednictwo w obrocie nieruchomościa-
mi i papierami wartościowymi, pośrednictwo w sprzedaży 
ubezpieczeń, inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku 
papierów wartościowych oraz na rynku nieruchomości, or-
ganizowanie aukcji, prowadzenie rachunków bankowych, 
przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, przyjmowanie lo-
kat terminowych i wkładów oszczędnościowych, przyjmo-
wanie i dokonywanie lokat w bankach, finansowanie poży-
czek, sprzedaż weksli, weksli własnych oraz czeków, obrót 
i wymiana walut, usługi związane z kartami kredytowymi 
i płatniczymi, usługi związane z odzyskiwaniem kredytów, 
poręczanie funduszy, zapewnianie funduszy (kapitałów) dla 
osób trzecich, doradztwo w zakresie obrotu kapitałowego, 
udzielanie i zaciąganie kredytów w bankach, wykonywanie 
operacji czekowych i wekslowych, windykacja należności, 
wydawanie i obsługa kart kredytowych, wykonywanie eks-
pertyz i prognoz finansowych, zarządzanie portfelem instru-
mentów finansowych, analiza finansowa i doradztwo, do-
radztwo finansowe dotyczące podatków, wycena aktywów 
ruchomych i nieruchomości, usługi zastawu, zarządzanie 
powierzonymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, 
usługi zarządzania ryzykiem finansowym, doradztwo inwe-
stycyjne, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych 
i powierniczych, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo 
w dokonywaniu inwestycji kapitałowych, dokonywanie 
transakcji i przelewów elektronicznych, usługi depozytowe, 
w tym usługi sejfów depozytowych, usługi deponowania 
kosztowności, usługi elektronicznej portmonetki o pamię-
tanej wartości, umożliwianie elektronicznych transferów 
funduszy i walut, usługi płatności elektronicznych, usługi 
związane z regulowaniem i autoryzowaniem transakcji, do-
radztwo ubezpieczeniowe, usługi dotyczące ubezpieczeń 
podróżnych, usługi weryfikacji czeków, obsługa czeków po-
dróżnych, usługi związane z emitowaniem i wykupywaniem/
opłacaniem czeków podróżnych i voucherów podróżnych, 
usługi leasingowe, uzyskiwanie środków z tytułu należno-
ści przez ich sprzedaż osobom trzecim (faktoring), usługi 
gwarantowane emisji papierów wartościowych (underwri-
ting), wykonywanie czynności związanych z emisją i obro-
tem papierami wartościowymi, usługi doradcze dotyczące 
wszystkich w/w usług, informacja o ww. usługach, 38 usługi 

telekomunikacyjne, usługi sieci komputerowych, mianowi-
cie: przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej 
i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego, udostęp-
nianie łączności do przesyłania informacji poprzez terminale 
komputerowe, sieci światłowodów, telefony, telegrafy, te-
leksy, telefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia satelitarne, 
udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową 
za pośrednictwem telekomunikacji, usługi przydzielania do-
stępu i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, 
transmisje internetowe, prowadzenie forum on-line, przy-
dzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez Internet, 
udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę 
klienta przez Internet, usługi umożliwiania dostępu do porta-
lu z informacjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, 
podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami i poradami 
dla inwestorów, usługi umożliwiania dostępu do platformy 
internetowej używanej do inwestowania na rynku walut, 
usługi świadczone przez agencje informacyjne, przesyła-
nie informacji, transmisja informacji, tekstu i obrazu przy 
pomocy komputerów, komunikacja przy pomocy terminali 
komputerowych, łączność elektroniczna, usługi prowa-
dzenia portali internetowych, usługi przydzielania dostępu 
i obsługa poczty elektronicznej, usługi przesyłania danych, 
wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale komunikacyjne 
i informacyjne, obsługa baz danych dostępnych przez In-
ternet, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta 
dostępnych przez Internet, rozpowszechnianie programów 
i informacji za pośrednictwem Internetu, informacja o ww. 
usługach, 41 publikacje multimedialne, publikowanie tek-
stów innych niż teksty reklamowe, edukacja, kursy korespon-
dencyjne, tłumaczenia, publikowanie książek, usługi w zakre-
sie rozrywki, nauczania, kształcenia, organizowanie i obsługa 
konferencji, imprez i wystaw, organizowanie loterii, organi-
zacja i prowadzenie zjazdów, kongresów, wyjazdów i imprez 
integracyjnych, przyjęć, bankietów, zawodów sportowych, 
konkursów oraz turniejów sportowych, edukacyjnych i roz-
rywkowych, informacja o ww. usługach, 45 usługi prawni-
cze, wykonywanie ekspertyz prawnych, doradztwo prawne, 
doradztwo w zakresie własności przemysłowej, informacja 
o ww. usługach.

(210) 471368 (220) 2017 05 09
(731) Beijing Xinwei Telecom Technology Inc., Beijing, P.R. , CN
(540) 

(531) 
(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.
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(210) 471374 (220) 2017 05 09
(731) GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PARTNER GET IN BANK

(531) 24.15.01, 24.15.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 magnetycznie kodowane karty i karty zawie-
rające płytki obwodów scalonych (karty inteligentne), karty 
obciążeniowe, karty bankowe, karty kredytowe, karty debe-
towe i karty płatnicze, czytniki kart, oprogramowanie kom-
puterowe dla umożliwienia kartom inteligentnym współ-
działanie z terminalami i czytnikami, weryfikująca aparatura 
elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart obciążenio-
wych, kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych 
i kart płatniczych, czytniki kart, komputery, urządzenia pe-
ryferyjne do komputerów, urządzenia do transmisji danych, 
komputerowe nośniki danych, pamięci komputerowe, urzą-
dzenia do transmisji i przetwarzania informacji, czytniki, pro-
gramy komputerowe, oprogramowanie do zabezpieczenia 
składów danych oraz wyszukiwania i transmisji poufnych 
informacji klienta używanych przez osoby, instytucje banko-
we i finansowe, dane na nośnikach magnetycznych i optycz-
nych, dyski magnetyczne, optyczne, dyski audio-video, dyski 
kompaktowe, dyskietki, urządzenia do interkomunikacji, 
elektroniczne urządzenia biurowe, 35 reklama, zarządzanie 
w działalności handlowej, administrowanie działalności han-
dlowej, prace biurowe, usługi doradcze w zakresie organi-
zacji i zarządzania przedsiębiorstwami i przedsięwzięciami, 
pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, usługi 
w zakresie badania rynku i prognoz ekonomicznych, usługi 
w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego, usługi 
w zakresie sporządzania analiz rynkowych, usługi pośrednic-
twa handlowego, analizy kosztów, ekspertyzy opłacalności, 
prognozy ekonomiczne, przetwarzanie informacji staty-
stycznych, sporządzanie wyciągów z kont, promocja sprze-
daży wykonywana na rzecz osób trzecich, usługi agencji re-
klamowych z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, 
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych oraz ofert reklamowych, informacja, 
doradztwo i konsulting w zakresie działalności gospodar-
czej oraz doboru metod i technik reklamowania, doradztwo 
podatkowe (rachunkowość), księgowość i rachunkowość, 
usługi w zakresie obsługi programów lojalnościowych i pro-
gramów promocyjnych świadczone na rzecz osób trzecich, 
archiwizacja dokumentów, doradztwo i konsulting w zakre-
sie archiwizacji dokumentów, informacja o ww. usługach, 
36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi monetarne, 
usługi w zakresie nieruchomości, usługi bankowe, doradz-
two finansowe, usługi w zakresie bankowości internetowej, 
usługi kredytowe, usługi inwestycyjne, usługi związane 
z bankowością inwestycyjną, fundusze inwestycyjne, fun-
dusze emerytalne, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, 
usługi maklerskie, brokerskie, audytorskie, obrót papierami 
wartościowymi, pośrednictwo w obrocie nieruchomościa-
mi i papierami wartościowymi, pośrednictwo w sprzedaży 
ubezpieczeń, inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku 
papierów wartościowych oraz na rynku nieruchomości, or-
ganizowanie aukcji, prowadzenie rachunków bankowych, 
przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, przyjmowanie lo-
kat terminowych i wkładów oszczędnościowych, przyjmo-
wanie i dokonywanie lokat w bankach, finansowanie poży-
czek, sprzedaż weksli, weksli własnych oraz czeków, obrót 
i wymiana walut, usługi związane z kartami kredytowymi 
i płatniczymi, usługi związane z odzyskiwaniem kredytów, 

poręczanie funduszy, zapewnianie funduszy (kapitałów) dla 
osób trzecich, doradztwo w zakresie obrotu kapitałowego, 
udzielanie i zaciąganie kredytów w bankach, wykonywanie 
operacji czekowych i wekslowych, windykacja należności, 
wydawanie i obsługa kart kredytowych, wykonywanie eks-
pertyz i prognoz finansowych, zarządzanie portfelem instru-
mentów finansowych, analiza finansowa i doradztwo, do-
radztwo finansowe dotyczące podatków, wycena aktywów 
ruchomych i nieruchomości, usługi zastawu, zarządzanie 
powierzonymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, 
usługi zarządzania ryzykiem finansowym, doradztwo inwe-
stycyjne, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych 
i powierniczych, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo 
w dokonywaniu inwestycji kapitałowych, dokonywanie 
transakcji i przelewów elektronicznych, usługi depozytowe, 
w tym usługi sejfów depozytowych, usługi deponowania 
kosztowności, usługi elektronicznej portmonetki o pamię-
tanej wartości, umożliwianie elektronicznych transferów 
funduszy i walut, usługi płatności elektronicznych, usługi 
związane z regulowaniem i autoryzowaniem transakcji, do-
radztwo ubezpieczeniowe, usługi dotyczące ubezpieczeń 
podróżnych, usługi weryfikacji czeków, obsługa czeków po-
dróżnych, usługi związane z emitowaniem i wykupywaniem/
opłacaniem czeków podróżnych i voucherów podróżnych, 
usługi leasingowe, uzyskiwanie środków z tytułu należno-
ści przez ich sprzedaż osobom trzecim (faktoring), usługi 
gwarantowane emisji papierów wartościowych (underwri-
ting), wykonywanie czynności związanych z emisją i obro-
tem papierami wartościowymi, usługi doradcze dotyczące 
wszystkich w/w usług, informacja o ww. usługach, 38 usługi 
telekomunikacyjne, usługi sieci komputerowych, mianowi-
cie: przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej 
i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego, udostęp-
nianie łączności do przesyłania informacji poprzez terminale 
komputerowe, sieci światłowodów, telefony, telegrafy, te-
leksy, telefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia satelitarne, 
udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową 
za pośrednictwem telekomunikacji, usługi przydzielania do-
stępu i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, 
transmisje internetowe, prowadzenie forum on-line, przy-
dzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez Internet, 
udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę 
klienta przez Internet, usługi umożliwiania dostępu do porta-
lu z informacjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, 
podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami i poradami 
dla inwestorów, usługi umożliwiania dostępu do platformy 
internetowej używanej do inwestowania na rynku walut, 
usługi świadczone przez agencje informacyjne, przesyła-
nie informacji, transmisja informacji, tekstu i obrazu przy 
pomocy komputerów, komunikacja przy pomocy terminali 
komputerowych, łączność elektroniczna, usługi prowa-
dzenia portali internetowych, usługi przydzielania dostępu 
i obsługa poczty elektronicznej, usługi przesyłania danych, 
wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale komunikacyj-
ne i informacyjne, obsługa baz danych dostępnych przez  
Internet, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klien-
ta dostępnych przez Internet, rozpowszechnianie progra-
mów i informacji za pośrednictwem Internetu, informacja 
o ww. usługach, 41 publikacje multimedialne, publikowanie 
tekstów innych niż teksty reklamowe, edukacja, kursy kore-
spondencyjne, tłumaczenia, publikowanie książek, usługi 
w zakresie rozrywki, nauczania, kształcenia, organizowanie 
i obsługa konferencji, imprez i wystaw, organizowanie loterii, 
organizacja i prowadzenie zjazdów, kongresów, wyjazdów 
i imprez integracyjnych, przyjęć, bankietów, zawodów spor-
towych, konkursów oraz turniejów sportowych, edukacyj-
nych i rozrywkowych, informacja o ww. usługach, 45 usługi 
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prawnicze, wykonywanie ekspertyz prawnych, doradztwo 
prawne, doradztwo w zakresie własności przemysłowej, in-
formacja o ww. usługach.

(210) 471395 (220) 2017 05 09
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) HerbiGel

(531) 27.05.01, 29.01.12
(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) 471428 (220) 2017 05 09
(731) PHARMINDEX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) EBT EvidenceBasedTreatment

(531) 19.13.21, 26.13.25, 26.05.08, 26.05.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do rato-
wania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, au-
tomaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamia-
nych monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt 
do przetwarzania danych, komputery, urządzenia do ga-
szenia ognia, 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów 
nie ujęte w innych klasach, druki, materiały introligatorskie, 
fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub 
domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania, 
maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), 
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przy-
rządów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania 
(nie ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce 
drukarskie, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlo-

wej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa 
i kulturalna, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usłu-
gi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi zwią-
zane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.

(210) 471502 (220) 2017 05 11
(731) MY HONEY HOME DECORATION & DESIGN BEATA 

WOJCIECHOWSKA-HAŃDEREK, KATARZYNA CEL 
SPÓŁKA JAWNA, Bielsko-Biała

(540) Hh MY HONEY HOME

(531) 25.01.10, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 20 barki ruchome, bambusowe zasłony, zasłony 
z plecionek drewnianych, stojaki niemetalowe do beczek, 
meble biurowe, meble kuchenne, meble wypoczynkowe, 
meble łazienkowe, meble dziecięce, pufy, ruchome bufety, 
niemetalowe stojaki do butelek, dekoracje przestawne, do-
zowniki stałe do ręczników niemetalowe, drabiny z drzewa 
lub tworzyw sztucznych, niemetalowy osprzęt do drzwi, 
niemetalowe klamki do drzwi, drzwi do mebli, dyble nie-
metalowe, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw 
sztucznych, figurki, statuetki z drewna, wosku lub tworzyw 
sztucznych, gabloty, fotele, niemetalowe haki do zasłon, po-
roża zwierząt, kadzie niemetalowe, karimaty, karnisze do za-
słon, osłony do kominków, komody, niemetalowe kosze, 
kredensy, kształtki na ramy obrazów, kwietniki, lustra, ławy, 
meble metalowe, meble szkolne, ramy i ramki do obrazów, 
niemetalowe kije do szczotek, pokrowce na odzież, niemeta-
lowe stojaki na odzież, tablice korkowe, pojemniki do pako-
wania z tworzyw sztucznych, parawany, poduszki, poduszki 
dla zwierząt domowych, półki biblioteczne, półki magazy-
nowe, pościel z wyjątkiem bielizny pościelowej, przewijaki, 
pulpity do pracy w pozycji stojącej, rolety okienne we-
wnętrzne, żaluzje wewnętrzne z listewek, rolety papierowe, 
rolki do zasłon, sienniki, stoliki pod komputer, stoły pokojo-
we, taborety, wieszaki na ubrania, uchwyty do wanny nieme-
talowe, zasłony bambusowe, zasłony dekoracyjne z kora-
lików, akcesoria dekoracyjne z wikliny, materiały z tworzyw 
sztucznych przeznaczone do oklejania wyrobów stolarskich, 
elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin tapicerskich, 
24 obrusy niepapierowe, ceraty, serwety niepapierowe, ręcz-
niki tekstylne, zasłony z surowców włókienniczych i tekstyl-
nych lub tworzyw sztucznych, zazdrostki, firanki, poszewki, 
bielizna pościelowa, 25 szlafroki, bielizna osobista, dzianina, 
fartuchy, getry, gorsety, kamizelki, koszule, legginsy, obuwie 
domowe, odzież domowa, okrycia wierzchnie, piżamy, pod-
koszulki, swetry, szale, T-shirty, bluzy z kapturem, 35 sprzedaż 
detaliczna, hurtowa i za pomocą Internetu także w sklepie 
internetowym: mebli, luster, ramek i ram do obrazów, wyro-
bów i akcesoriów dekoracyjnych z drewna, korka, trzciny, wi-
kliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, 
macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z two-
rzyw sztucznych służące do wystroju wnętrz, przyborów 
kuchennych i gospodarstwa domowego oraz pojemników, 
grzebieni i gąbek, pędzli, materiałów do wytwarzania pędz-
li, sprzętu do czyszczenia, wyrobów szklanych, porcelano-
wych i ceramicznych, świecy i knotów do oświetlania, lamp, 
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tekstyliów i wyrobów włókienniczych wykorzystywanych 
w gospodarstwach domowych i biurach, narzut na łóżka, 
obrusów, firanek, zasłon, ubrań, obuwia, nakryć głowy i bieli-
zny, pidżam i szlafroków, tapet, dywanów, wykładzin i innych 
materiałów podłogowych wykorzystywanych w gospodar-
stwach domowych oraz innych artykułów dekoracyjnych 
z drewna, szkła i tworzywa sztucznego, doniczek do kwia-
tów, artykułów oświetleniowych, pojemników z tworzywa 
sztucznego, kwiatów sztuczne oraz żywych, koszy, skrzyń, 
obrzeż do wszelkiego typu powierzchni, trawniki, palisady, 
akcesoriów ogrodniczych, placów zabaw dla dzieci, serwet, 
pościeli, desek do prasowania, artykułów tapicerskich, luster, 
akcesoriów łazienkowych, wyposażenia kuchni oraz jadal-
ni, płytek z kamienia, zegarów, farb, akcesoriów malarskich, 
akcesoriów do sprzątania wnętrz oraz ogrodów, akcesoriów 
do pielęgnacji roślin, akcesoriów do czyszczenia oraz zaba-
wek, 42 prowadzenie biura projektowego w zakresie wykań-
czania wnętrz, projektowania ogrodów oraz projektowania 
technicznego budynków, usługi projektowania budynków 
w tym elewacji, sporządzanie dokumentacji technicznej 
w zakresie projektowania wnętrz, budynków oraz przestrze-
ni mieszkalnej i użytkowej, doradztwo w zakresie projek-
towania i sporządzania dokumentacji projektowej wnętrz, 
ogrodów, budynków mieszkalnych, budowli oraz przestrzeni 
mieszkalnej.

(210) 471569 (220) 2017 05 12
(731) CENTRALA NASIENNA KALNAS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz
(540) Kalnas
(510), (511) 31 nasiona.

(210) 471597 (220) 2017 05 12
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Rabarbarowy RAJ

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.14
(510), (511) 30 herbaty.

(210) 471598 (220) 2017 05 12
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Przerażynki

(531) 27.05.01, 01.15.03, 29.01.13
(510), (511) 29 chipsy ziemniaczane, prażynki ziemniaczane, 
chrupkie przekąski z ziemniaków, jarzyn i owoców, 30 chrup-
kie przekąski z produktów pochodzenia zbożowego, chipsy, 
prażynki.

(210) 471599 (220) 2017 05 12
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) agent max active ball
(510), (511) 3 ścierki do czyszczenia, polerowania, szorowa-
nia i ścierania, kostki do muszli klozetowych.

(210) 471604 (220) 2017 05 12
(731) PRZYBYLSKA MAŁGORZATA FRESKO  

AGENCJA REKLAMY, Warszawa
(540) FRESCO.

(531) 27.05.01, 26.11.01, 29.01.12, 24.17.02
(510), (511) 35 prowadzenie usług w zakresie: handlowe 
porady i informacje udzielane konsumentom, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, dekoracja wystaw 
sklepowych, usługi modelingu do celów promocji sprze-
daży i reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
public relations, reklama, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, radiowej, telewizyjnej, prasowej, edytorskie 
usługi w dziedzinie reklamy, doradztwo handlowe, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamo-
wej, organizowanie pokazów mody w celach promocyjnych, 
pośrednictwo pracy, badania rynku, organizowanie targów 
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, telemar-
keting, 40 prowadzenie usług w zakresie: drukowania, druko-
wania litograficznego, drukowania offsetowego, drukowania 
szablonów i rysunków, wykonywanie odbitek fotograficz-
nych, wywoływanie filmów fotograficznych, kopiowanie 
zdjęć, oprawianie dzieł sztuki, 41 prowadzenie usług w za-
kresie: edukacja, informacja o edukacji, informacje o rekreacji, 
kształcenie praktyczne poprzez pokazy, organizowanie obo-
zów sportowych, organizowanie balów, organizowania lote-
rii, pisanie scenariuszy, organizowanie i prowadzenie kongre-
sów, seminariów, organizowanie pokazów mody w celach 
rozrywkowych, organizowanie loterii, organizowanie kon-
kursów piękności, organizowanie wystaw z dziedziny kultury 
lub edukacji, rezerwacja miejsc na spektakle, organizowanie 
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, kongresów i zjazdów, organizowanie balów, in-
formacja o rozrywkach, produkcja filmów na taśmach wideo, 
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, informacja 
o rozrywkach, tłumaczenia, usługi komponowania układu 
graficznego publikacji, publikowanie książek, nagrywanie 
filmów na taśmach wideo, wypożyczanie nagrań dźwięko-
wych, tłumaczenia, usługi tłumaczy, usługi trenerskie, wy-
pożyczanie sprzętu sportowego, usługi reporterskie, usługi 
studia nagrań, 42 prowadzenie usług w zakresie: projektowa-
nie budynków, doradztwo architektoniczne, projektowanie 
dekoracji wnętrz, doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, badania w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi pro-
duktami dla osób trzecich, testowanie materiałów, doradz-
two w zakresie projektowania stron internetowych, aktuali-
zacja oprogramowania komputerowego, usługi graficzne, 
wzornictwo przemysłowe.
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(210) 471606 (220) 2017 05 12
(731) CZERNICHOWSKA MAŁGORZATA, Miedzno
(540) LODZIARNIA MIŚ

(531) 03.01.14, 03.01.16, 08.01.18, 27.05.01, 26.03.01, 26.03.05, 
26.03.07

(510), (511) 30 lody spożywcze, ciasta, ciastka, 35 usługi 
agencji importowo-eksportowych, sprzedaży hurtowej i de-
talicznej w tym i za pośrednictwem globalnej sieci interne-
towej, a także wysyłkowej towarów z branży cukierniczej, 
ciastka, ciasta, lody, 43 usługi w zakresie lodziarni, kawiarni, 
ciastkarni.

(210) 471607 (220) 2017 05 12
(731) KUĆMIERZ KONRAD EKO-TERM KUĆMIERZ  

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA, Jasienica
(540) ETK-SYSTEM

(531) 26.11.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 kominki hipokaustyczne (zamknięte) akumu-
lacyjne, 19 kształtki i płyty akumulacyjne do obudowy pale-
niska w kominkach.

(210) 471610 (220) 2017 05 12
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Tradycja Pokoleń DOM POLSKI

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódki czyste, wódki 
gatunkowe.

(210) 471611 (220) 2017 05 12
(731) MALINOWSKI SEWERYN, SELASZUK ANDRZEJ, 

MALINOWSKI SZYMON, SELASZUK MATEUSZ 
HOLOGRAFIA POLSKA SPÓŁKA CYWILNA, 
Pietrzykowice

(540) jm JM HOLOGRAMY SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ 
HOLOGRAFICZNYCH

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 9 hologramy, hologramy zabezpieczające, ho-
logramy wzorcowe, matryce holograficzne, etykiety holo-
graficzne, etykiety plombowe zawierające element hologra-
ficzny, karty plastikowe zawierające element holograficzny, 
systemy zabezpieczeń holograficznych, folia holograficzna, 
dyski holograficzne, płyty holograficzne, urządzenia holo-
graficzne, obrazy holograficzne, projektory holograficzne, 
ekrany holograficzne, holograficzne urządzenia zabezpie-
czające, hologramy do poświadczania autentyczności pro-
duktów, wyświetlacze holograficzne do noszenia na głowie.

(210) 471633 (220) 2017 05 13
(731) KWIATKOWSKI MAKSYMILIAN MXK, Jarosławiec
(540) MORSKIE OPOWIEŚCI

(531) 01.15.24, 03.09.13, 11.03.01, 11.03.02, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi hotelarskie związane z rezerwacją, cza-
sowym zakwaterowaniem oraz wyżywieniem w hotelach, 
motelach, sanatoriach, pensjonatach, domach wczasowych 
i turystycznych, usługi gastronomiczne związane z podawa-
niem potraw i napojów w barach, kafeteriach, karczmach, 
kawiarniach, restauracjach, stołówkach, przygotowanie dań 
na zamówienie oraz ich dostawa, katering, obsługa imprez 
promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, balów na zlecenie 
osób trzecich polegające na zaopatrzeniu w żywność i napo-
je, wynajmowanie na posiedzenia sal wyposażonych w sprzęt 
audiowizualny i teleinformatyczny: telefax, komputer, Internet.

(210) 471693 (220) 2017 05 15
(731) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków
(540) NURSA
(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-
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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 sa-
nitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych to-
warów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować 
te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysło-
wymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa 
domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamie-
niarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ścien-
nymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, 
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami 
i aparaturą sanitarną.

(210) 471712 (220) 2017 05 15
(731) ZIELIŃSKI RAFAŁ TERMWALL, Rzeszów
(540) AFTER ALCOHOL WATER PARADISE RAJ TATR 

PREMIUM

(531) 02.09.01, 18.07.01, 25.01.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 woda mineralna, woda stołowa, woda gazo-
wana, woda źródlana, napoje izotoniczne.

(210) 471715 (220) 2017 05 15
(731) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) RODZINA ZDROWIA Diabetive

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt, 
leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów 
weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze, 
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, środki opatrunkowe.

(210) 471755 (220) 2017 05 16
(731) Markowski Marek, NA
(540) życie jest dobre

(531) 04.05.21, 27.05.01
(510), (511) 2 farby, 9 słuchawki, etui na telefony, 14 breloki, 
breloczki, 16 długopisy, kalendarze, notesy, pieczątki, zeszy-
ty, ramki do fotografii, 18 obroże dla psów, plecaki, parasolki, 
smycze, torby na zakupy, 21 kubki, szklanki, 25 odzież, w tym: 
odzież sportowa, koszulki t-shirt, podkoszulki, bielizna, czap-
ki, czapeczki, pidżamy, sukienki, bluzy sportowe, z kapturem, 
rozpinane i wkładane przez głowę, szaliki, chustki, opaski, 
27 tapety, fototapety, 37 malowanie powierzchni wewnętrz-
nych i zewnętrznych m. in. farbami fluorescencyjnymi, 
41 edukacja, nauczanie, organizowanie imprez: sportowych, 
rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
(szkolenia), koncertów, konferencji, kongresów, seminariów 
sympozjów, zjazdów, konkursów (edukacja lub rozrywka), 
obozów sportowych, przyjęć (rozrywka), spektakli, wycie-
czek, wystaw, obozów wakacyjnych, rozrywka (widowiska), 
44 usługi w zakresie makijażu i malowania ciała, makijaż i na-
kładanie makijażu.

(210) 471758 (220) 2017 05 16
(731) KOMFORT-MEBLE K.K. ZAWISTOWSCY  

SPÓŁKA JAWNA, Księżyno
(540) olta CONCEPT STORE

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 abażury do lamp, akcesoria łazienkowe, czaj-
niki elektryczne, dywany podgrzewane elektrycznie, latarki 
elektryczne, elektryczne zaparzacze do kawy, filtry do kli-
matyzacji, filtry do wody pitnej, klosze do lamp, kominki, 
krany, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, sprzęt kuchenny 
elektryczny, lampy elektryczne na choinkę, lampy stojące, 
latarki, stelaże do abażurów, urządzenia do filtrowania wody, 
żarówki oświetleniowe, żyrandole, 20 meble biurowe, szkol-
ne, kuchenne, zestawy meblowe, biblioteczki, blaty stoło-
we, fotele, kanapy, komody, kredensy, krzesła, ławy, łóżka, 
materace, otomany, poduszki, regały, sekretery, serwantki, 
siedzenia, szafy wnękowe, sofy, stoły, szafy, szafki, szuflady, 
taborety, toaletki, wałki zagłówki, dekoracje wiszące, drzwi 
do mebli, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu z tworzyw 
sztucznych, garderoby, haczyki na ubrania, haki do zasłon, 
karnisze do zasłon, kasety do biżuterii, kojce, lustra, lustra me-
blowe, lustra łazienkowe, szkło srebrzone, łóżeczka dla dzieci, 
meble ogrodowe, ramy do obrazów, osłony do kominków, 
wałki, podgłówki, półki biblioteczne, rolety okienne, skrzy-
nie, skrzynki na zabawki, słupki dla kotów, stojaki do butelek, 
stojaki do ubrań, stojaki do gazet, stojaki na parasole, zasłony 
dekoracyjne z koralików, zamknięcia do butelek nie ze szkła, 
metalu lub gumy, tace niemetalowe, 24 bielizna pościelowa, 
koce, obrusy, filc, kapy na łóżka, kołdry, zasłony, materiały 
do tapicerki, moskitiery, narzuty na łóżka, pledy podróżne, 
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podkładki pod szklanki, prześcieradła, poszewki na poduszki, 
serwetki tekstylne, ręczniki, tkaniny , lniane, bawełniane, je-
dwabne, imitujące skóry zwierząt, tkaniny wełniane, substy-
tuty tkanin, zasłony, zasłony dekoracyjne, zasłony prysznico-
we, 27 dywany, podkładki pod dywany, chodniki, maty, maty 
antypoślizgowe, słomianki, materiały do pokrywania podłóg, 
dywaniki łazienkowe, tapety, tapety tekstylne, 42 projekto-
wanie i dekoracja wnętrz, projekty techniczne, stylizacja jako 
wzornictwo przemysłowe, wzornictwo przemysłowe.

(210) 471761 (220) 2017 05 17
(731) KARTASZYŃSKI HENRYK PRO-PROJECT, Chełm
(540) UNMATCHED SOLUTIONS FOR QUALITY CONTROL

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie do urządzeń diagnostycz-
nych i aparatury medycznej, 42 badania i analizy techniczne, 
kalibrowanie i cechowanie aparatury diagnostycznej do ce-
lów medycznych, kontrola jakości aparatury diagnostycznej 
do celów medycznych, wykonywanie ekspertyz aparatury 
diagnostycznej do celów medycznych, opracowywanie 
projektów technicznych, doradztwo techniczne, testowanie 
materiałów, projektowanie oprogramowania do urządzeń 
diagnostycznych i aparatury medycznej, konwersja danych 
przez programy komputerowe.

(210) 471766 (220) 2017 05 17
(731) FARMATEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KATOWICE
(540) Grand Prix Farmacji

(531) 02.09.01, 01.01.05, 26.01.14, 27.05.01, 26.04.04, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością 
gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, 
usługi badania rynku, usługi badania opinii publicznej, pre-
numerata czasopism, handlowe informacje i porady udzie-
lane konsumentom, produkcja filmów reklamowych, projek-
towanie materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, sprze-
daż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, we-

terynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wystawy 
w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie tar-
gów w celach handlowych lub reklamowych, usługi rekla-
mowe w zakresie produktów farmaceutycznych, usługi re-
klamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, organizacja 
konkursów w celach reklamowych, 41 nauczanie, rozrywka, 
organizowanie konferencji i seminariów, organizowanie wy-
staw za wyjątkiem wystaw w celach reklamowych, organizo-
wanie imprez sportowych oraz koncertów i spektakli, usługi 
związane z produkcją programów radiowych i telewizyjnych, 
produkcja filmów innych niż reklamowe, telewizyjne progra-
my rozrywkowe, publikowanie książek, publikacje elektro-
niczne on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów 
innych niż teksty reklamowe.

(210) 471768 (220) 2017 05 17
(731) GRZYBEK KRZYSZTOF, Kraków
(540) instytut włosa

(531) 26.11.01, 26.11.08, 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 44 fryzjerstwo, salony piękności, depilacja wo-
skiem, implantacja (wszczepianie) włosów, manicure, masaż, 
usługi wizażystów, tatuowanie, przekłuwanie ciała, usługi 
solariów.

(210) 471782 (220) 2017 05 17
(731) ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) TAKA SYTUACJA

(531) 26.05.01, 26.05.18, 26.11.02, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie kampanii rekla-
mowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele rekla-
mowe w środkach masowego przekazu, produkcja audycji 
i filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu i Internetu, 
organizowanie pokazów i wystaw reklamowych, badanie 
opinii publicznej, badanie rynku mediów i reklamy, 38 roz-
powszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, fil-
mów, teleturniejów, widowisk, programów informacyjnych, 
programów z interaktywnym udziałem widzów, emisja tele-
wizyjna, obsługa przekazu obrazu i dźwięku, obsługa prze-
kazu cyfrowego, rozpowszechnianie obrazu i dźwięku za po-
średnictwem internetu, sieci teleinformatycznych, przekazu 
satelitarnego, 41 produkcja filmów, reportaży, programów 
telewizyjnych, organizacja i prowadzenie teleturniejów i kon-
kursów, organizacja i prowadzenie szkoleń, konkursów i te-
leturniejów z interaktywnym udziałem widzów i słuchaczy, 
wynajmowanie studia nagraniowego i filmowego, organi-
zacja i produkcja nagrań filmowych i dźwiękowych, obsługa 
techniczna produkcji telewizyjnej i filmowej, wynajem deko-
racji, kostiumów, rekwizytów teatralnych lub na maskaradę.
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(210) 471826 (220) 2017 05 17
(731) KUCHARZEWSKI TOMASZ FELIKS, Częstochowa
(540) SOPHUS
(510), (511) 9 programy komputerowe, sprzęt kompute-
rowy, oprogramowanie sprzętowe, przyrządy pomiarowe, 
przyrządy nawigacyjne, przyrządy obserwacyjne, przetwor-
niki elektryczne, urządzenia do tworzenia sieci komputero-
wych i komunikacji danych, sprzęt do komunikacji, sprzęt 
i akcesoria do przetwarzania danych, komponenty i części 
do komputerów sprzęt peryferyjny do komputerów, so-
czewki optyczne, urządzenia technologii informacyjnej i au-
diowizualnej, urządzenia i przyrządy optyczne, wzmacniacze 
i kolektory, kamery video, kamery termowizyjne, urządzenia 
do przesyłania obrazu, urządzenia do rejestrowania i od-
twarzania obrazu, urządzenia monitorujące, komponenty 
elektryczne i elektroniczne, kable do przewodzenia sygnału 
dla urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunika-
cji, kable i przewody elektryczne, światłowody, komputery 
przenośne, kondensatory optyczne, korektory graficzne, 
38 usługi telekomunikacyjnej, komunikacja za pośrednic-
twem telefonów komórkowych, komunikacja za pośrednic-
twem sieci światłowodowych, komunikacja radiowa, trans-
fer strumieniowy danych, transmisja satelitarna, przesyłanie 
wiadomości, transmisja wideo na żądanie, transmisja plików 
cyfrowych, łączność poprzez terminale komputerowe, usłu-
gi przywoławcze, zapewnienie dostępu do baz danych i glo-
balnych sieci komputerowych, usługi w zakresie wideokon-
ferencji, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, 
zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 
zapewnianie dostępu do baz danych, 42 aktualizowanie 
oprogramowania komputerowego, analizy systemów kom-
puterowych, badania techniczne, doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, doradztwo w dziedzinie 
bezpieczeństwa danych i bezpieczeństwa internetowego, 
projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania 
komputerowego, instalacja oprogramowania komputero-
wego, monitoring systemów komputerowych przy użyciu 
dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputero-
wych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub 
naruszeń bezpieczeństwa danych, przechowywanie danych 
elektronicznych, usługi doradcze w dziedzinie technologii 
telekomunikacyjnej, usługi doradcze w dziedzinie technolo-
gii komputerowej, usługi konsultacyjne w dziedzinie techno-
logii informacyjnej, 45 monitoring alarmów bezpieczeństwa 
i antywłamaniowych, ochrona osobista, usługi w zakresie 
ochrony, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, 
usługi serwisów społecznościowych on-line.

(210) 471865 (220) 2017 05 18
(731) TRIO LINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stęszew
(540) TRIO LINE
(510), (511) 20 meble, bufety ruchome, fotele, kołyski, ko-
mody, kontuary, kredensy, kredensy kuchenne, krzesła, le-
żaki, konstrukcje drewniane do łóżek, łóżka, łóżka wodne 
nie do celów leczniczych, sekretery, serwantki, skrzynki 
na zabawki, sofy, stoliki pod maszyny do pisania, stoliki ru-
chome pod komputery, blaty stołowe, stoły, szafki, szezlongi, 
taborety, wieszaki na ubrania, zagłówki, wałki, drzwi do me-
bli, gabloty, kartoteki, kozły, kwietniki, ławy, meble biurowe, 
meble metalowe, półki meblowe, parawany, pulpity, regały, 
siedzenia, wybory stolarstwa meblowego, meble szkolne, 
toaletki, wózki meblowe, zasłony z plecionek drewnianych, 
rotang (trzcinopalma, ratan), lustra, wyroby z drewna, korka, 
trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, 
bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surow-

ców lub z tworzyw sztucznych nie ujęte w innych klasach, 
mianowicie meble, 37 naprawy mebli, usługi instalacyjne 
mebli, konserwacja mebli, renowacja mebli, tapicerowanie 
mebli, naprawy tapicerskie, konserwacja, czyszczenie, repe-
racja skór, lakierowanie, usługi budowlane, krojenie pianki, 
40 obróbka materiałów, apreturowanie tkanin, krojenie tka-
nin, obrębianie tkanin, barwienie włókna, barwienie tkanin, 
obróbka włókna i tkanin, impregnowanie ognioodporne 
włókna i tkanin, impregnowanie wodoodporne tkanin, deka-
tyzowanie tkanin, wybielanie tkanin, kalandrowanie materia-
łów, barwienie skóry, obróbka skóry, skórnictwo, rymarstwo, 
barwienie futra, nabłyszczanie futra, odświeżanie futra, saty-
nowanie futra, folusznictwo, usługi garbarskie, farbiarstwo, 
hafciarstwo, heblowanie, obróbka drewna, łączenie mate-
riałów na zamówienie, wypożyczanie maszyn dziewiarskich, 
piaskowanie, polerowanie, szlifowanie, ścieranie, informacje 
o obróbce materiałów, 42 badania oraz usługi - naukowe 
i techniczne, oraz ich projektowanie, badawczo-rozwojowe 
prace nad nowymi produktami, analizy przemysłowe i usługi 
badawcze.

(210) 471912 (220) 2017 05 22
(731) STOWARZYSZENIE KUPCÓW TROCKA, Warszawa
(540) Trocka BAZAREK

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.18, 26.11.06, 25.01.25
(510), (511) 35 pośrednictwo w kontaktach kupno i sprze-
daż produktów branży spożywczej, odzieżowej i przemysło-
wej, 36 administrowanie nieruchomościami.

(210) 471971 (220) 2017 05 22
(731) PEPCO MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) for pets

(531) 03.06.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 woreczki na odchody zwierząt domowych, 
18 obroże dla zwierząt domowych, obroże dla psa, obroże 
dla kota, smycze, smycze dla psa, smycze dla kota, szelki dla 
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zwierząt domowych, szelki dla psa, szelki dla kota, 20 maty 
dla zwierząt domowych, posłania dla zwierząt domowych, 
pokrowce na siedzenia dla zwierząt domowych, pojemniki 
na woreczki na odchody z woreczkami na odchody, pod-
kładki treningowe dla szczeniąt, 21 miski dla zwierząt domo-
wych, miski dla psa, miski dla kota, podwójne miski dla zwie-
rząt domowych, podwójne miski dla psa, podwójne miski dla 
kota, miski stalowe antypoślizgowe dla zwierząt domowych, 
poidełka dla zwierząt domowych, poidełka dla psa, szczot-
ki dla zwierząt, gumowa szczoteczka dla zwierząt, szczotka 
do czesania zwierząt, samoczyszcząca szczotka do czesania 
zwierząt, 28 zabawki dla zwierząt domowych, bawełniane 
zabawki dla zwierząt domowych, zabawki dla psów, zabawki 
z tworzyw sztucznych dla psów, zabawki winylowe dla psów, 
piłki tenisowe do zabawy dla psów, zabawki dla kotów, tunel 
dla kota, 31 żwirek do kuwet dla kotów.

(210) 472016 (220) 2017 05 23
(731) SMARTINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) VELVET COLLECTION

(531) 26.11.09, 01.01.01, 01.01.14, 27.05.01
(510), (511) 20 pościel do łóżeczek dziecięcych [innych niż 
bielizna pościelowa], pościel do łóżeczek niemowlęcych 
[innych niż bielizna pościelowa], ochraniacze na szczebel-
ki do łóżeczek dziecięcych, inne niż pościel, ochraniacze 
na szczebelki do łóżeczek dla dzieci, inne niż pościel, maty 
do spania, maty do drzemki [poduszki lub materace], ele-
menty wystroju wnętrz wykonane z tkanin, poduszki z wy-
pełnieniem, 24 narzuty pikowane [artykuły pościelowe], 
pościel, artykuły tekstylne do użytku jako pościel, narzuty pi-
kowane, materiał pluszopodobny [tkanina], kocyki dziecięce, 
koce do łóżeczek dziecięcych, kocyki dla niemowląt, tkani-
ny tekstylne do wyrobu koców, koce do użytku na wolnym 
powietrzu.

(210) 472057 (220) 2017 05 24
(731) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna
(540) TENSO NORMIN
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do celów 
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów 
medycznych, napoje witaminizowane, dietetyczne substan-
cje przystosowane do celów medycznych, preparaty farma-
ceutyczne, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki 
na lekarstwa, tabletki do celów farmaceutycznych, pastylki 
do celów farmaceutycznych, leki dla ludzi, leki wzmacniają-
ce, leki pomocnicze i wspierające do celów medycznych, leki 
w płynie, napoje lecznicze, syropy do użytku farmaceutycz-
nego, preparaty zawierające mikroelementy dla ludzi, pre-
paraty i substancje lecznicze, mineralne suplementy diety, 
odżywcze suplementy diety, suplementy diety do użytku 
medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi 
wymaganiami dietetycznymi, mieszanki do picia w proszku 

z dodatkami odżywczymi, witaminy i preparaty witaminowe, 
dodatki uzupełniające do żywności o działaniu leczniczym, 
mieszanki ziołowe do użytku medycznego, środki wzmac-
niające krew.

(210) 472067 (220) 2017 05 24
(731) ALEXANDER NUT GROUP HOLDING GMBH, 

Hannover, DE
(540) Główka pracuje
(510), (511) 29 przekąski ziemniaczane wytworzone w pro-
cesie tłoczenia, chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, 
paluszki ziemniaczane, rodzynki, orzechy laskowe, orzechy 
ziemne, orzechy nerkowca, pistacje i migdały, orzechy: su-
szone, prażone, pieczone, solone i/lub przyprawione, prze-
kąski na bazie orzechów, orzechy prażone, orzechy preparo-
wane, orzechy z przyprawami, orzechy w polewie, mieszanki 
orzechów (do chrupania), suszone owoce, przekąski na bazie 
owoców, 30 przekąski zbożowe, przekąski ryżowe, przekąski 
na bazie pszenicy, przekąski kukurydziane, krakersy solone, 
słone paluszki, słone precle, przekąski w formie precli, orze-
chy w polewie.

(210) 472166 (220) 2017 05 26
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) PAROL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.

(210) 472182 (220) 2017 05 26
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) 1 NARODOWY OPERATOR POCZTOWY ZAUFANA 

BLISKA BEZPIECZNA

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.01
(510), (511) 16 katalogi, materiały drukowane, materiały 
piśmienne, pieczęcie, publikacje drukowane, kalendarze, 
afisze, tablice ogłoszeniowe z papieru i kartonu, materiały 
papiernicze, broszury, torby i torebki do pakowania, zeszyty, 
kartki okolicznościowe, etykiety z papieru, karton, wyroby 
z kartonu, mianowicie: plakaty z kartonu, banery wystawowe 
wykonane z kartonu, drukowane kartonowe tablice rekla-
mowe, drukowane zaproszenia kartonowe, etykiety z karto-
nu, kartonowe kontenery do pakowania, kartonowe pudełka 
do pakowania, karty pocztowe z kartonu, koperty z kartonu, 
materiały opakowaniowe wykonane z kartonu, pojemniki 
kartonowe, pudełka kartonowe, składane pudełka kartono-
we, szyldy z kartonu, szyldy reklamowe z kartonu, transpa-
renty z kartonu, tuby z kartonu, ulotki z kartonu, wystawowe 
kartonowe pudełka, papeterie, karty pocztowe, widoków-
ki, karnety, czyste blankiety, folia z tworzywa sztucznego 
do opakowywania, notatniki, papier do pisania, pudełka z pa-
pieru, transparenty z papieru, tuby z tektury, ulotki, koperty, 
formularze (blankiety, druki) z papieru lub kartonu, 35 usługi 
w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi lub 
przemysłowymi, opracowania i organizowania programów 
promocyjnych, badania opinii społecznej, badania rynku, 
uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych 
baz danych, kreowania wizerunku przedsiębiorstwa, towa-
rów, usług, wyszukiwania informacji dla osób trzecich, rekla-
my za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnia-



36 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT30/2017

nia ogłoszeń, informacji i materiałów reklamowych, w tym 
rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych 
za pośrednictwem portalu internetowego, reklamy kore-
spondencyjnej, rozpowszechniania materiałów reklamo-
wych (próbek, druków, prospektów, broszur), dystrybucji 
materiałów reklamowych, zbierania, adresowania i koperto-
wanie towarów, zwłaszcza listów, pakunków i paczek (prace 
biurowe), gromadzenia dokumentów w wersji elektronicz-
nej i ich udostępnianie klientom, powielania dokumentów, 
usługa administrowania call center na rzecz osób trzecich, 
36 usługi bankowe, w tym w zakresie obsługi przekazów 
pocztowych, wpłat na rachunki bankowe, usługi monetar-
ne, usługi pośrednictwa finansowego, usługi pośrednictwa 
finansowego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych 
i komputerowych, usługi w zakresie elektronicznych transak-
cji telefonem komórkowym, urządzeniem mobilnym, usługi 
w zakresie: obsługa płatności handlu elektronicznego, w tym 
zakładanie kont wykorzystywanych do zakupu towarów 
i usług przez Internet, telefon i urządzenie mobilne, usługi 
płatności elektronicznej, w tym elektroniczne wytwarzanie 
i transmisja rachunków z danymi dotyczącymi płatności, ob-
sługa mikropłatności, obsługa płatności urządzeniami mobil-
nymi, obsługa płatności bezgotówkowej, obsługa kart pre-
-paid, w tym obsługa płatności elektronicznych powstałych 
przez płatność pre-paid, obsługa kart, kart bankowych, kart 
kredytowych, kart debetowych i usługi elektronicznych kart 
płatniczych, usługi finansowe, w tym oferowanie kont on-
-line w systemie elektronicznym, bankowość elektroniczna, 
usługi bankowości on-line, ściąganie należności/wierzytel-
ności, elektroniczny transfer środków finansowych, pienię-
dzy, w tym drogą telekomunikacyjną, przesyłanie środkami 
elektronicznymi informacji dotyczących inwestycji kapitało-
wych, usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środ-
ków finansowych/pieniężnych i transakcji on-line, obsługa 
rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez otwartą platformę 
elektroniczną, wynajem nieruchomości, zarządzanie nie-
ruchomościami, 38 usługi w zakresie obsługi klientów przy 
wykorzystaniu sieci Internet w zakresie zapewnienia dostępu 
do elektronicznej skrzynki pocztowej, udostępniania infor-
macji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przeka-
zywania informacji o przesyłkach, usługi umożliwiające ko-
munikację pomiędzy użytkownikiem a siecią komputerową, 
w tym Internet, usługi w zakresie dostępu do sieci kompute-
rowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób mobilny 
i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania dostępu 
do baz danych, usługi w zakresie udostępniania interneto-
wych kont, usługi w zakresie obustronnej transmisji danych, 
usługi portali internetowych polegające na dostarczaniu 
użytkownikom danych oraz informacji tekstowych i obra-
zowych za pośrednictwem Internetu, usługi przekazywania 
on-line kartek z życzeniami, usługi przesyłania informacji 
tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi prze-
syłania telekopii, usługi telekomunikacyjne, informacja o po-
wyższych usługach, 39 usługi w zakresie: pakowania, dostar-
czania i przechowywania przesyłek, paczek i korespondencji, 
frankowania przesyłek pocztowych, transportu samochodo-
wego, usługi kurierskie, usługi logistyki transportu, usługi 
dostarczania towarów zamówionych korespondencyjnie, 
informacja o składowaniu, informacja o transporcie, usłu-
gi call center w zakresie informacji dotyczącej pakowania, 
dostarczania i przechowywania, 42 digitalizacja dokumen-
tów (skanowanie), archiwizacja dokumentów, elektroniczna 
konwersja danych lub programów, doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramo-
wania komputerowego, inżynieria techniczna, konwersja da-
nych lub dokumentów na formę elektroniczną, monitoring 
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, 

instalacja, aktualizacja, konserwacja i powielanie oprogramo-
wania komputerowego, wypożyczanie serwerów (hosting), 
tworzenie, utrzymywanie i zarządzanie stronami interneto-
wymi, udostępnianie miejsca na serwerach (strony interne-
towe), zarządzanie urządzeniami informatycznymi, przetwa-
rzanie danych.

(210) 472226 (220) 2017 05 26
(731) CHMIELOWSKA-KUSZ MARCELA, Rzeszów
(540) BEAUTIFLY

(531) 03.13.01, 27.05.01
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone 
preparatami do usuwania makijażu, kosmetyki, kosmetyki 
do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji 
skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, maski kosme-
tyczne, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, 
odżywki do włosów, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty 
do demakijażu, preparaty do pielęgnacji paznokci, prepara-
ty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, 
preparaty toaletowe, zestawy kosmetyków, 10 aparatura 
do mikrodermabrazji, aparaty do masażu wibracyjnego, 
galwaniczna aparatura terapeutyczna, pasy galwaniczne 
do celów medycznych, podgrzewane podkłady, elektryczne, 
do celów leczniczych, przyrządy do masażu estetycznego, 
przyrządy elektryczne do akupunktury, urządzenia do le-
czenia trądziku, urządzenia do masażu, urządzenia do mo-
nitorowania tkanki tłuszczowej, urządzenia i instrumenty 
medyczne, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, urządzenia 
terapeutyczne z gorącym powietrzem, zestawy do irygacji, 
21 gąbki do makijażu, gąbki toaletowe, kosmetyczki na przy-
bory toaletowe, kosmetyczne puderniczki [kompakty], pędz-
le kosmetyczne, przybory kosmetyczne, przybory toaletowe, 
przyrządy toaletowe, szczoteczki do brwi, szczoteczki do pa-
znokci, szczoteczki do rzęs, szpatułki kosmetyczne, urządze-
nia rozpylające do aerozoli, nie do celów medycznych.

(210) 472236 (220) 2017 05 29
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) Lubella MINI

(531) 11.01.02, 11.01.04, 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 mąka i produkty zbożowe, kasze, ryż, maka-
rony, spaghetti, kluski, płatki, płatki zbożowe, płatki kukury-
dziane, płatki owsiane, muesli, sosy (przyprawy), przyprawy, 
dania gotowe.
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(210) 472262 (220) 2017 05 29
(731) RELAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) RELAGO

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 fotoreportaże, poradnictwo w zakresie edu-
kacji i kształcenia, edukacja i informacja o edukacji, organi-
zowanie imprez, takich jak: obozy sportowe, koncerty, kon-
ferencje, kongresy, seminaria, zjazdy, sympozja, konkursy 
z dziedziny kultury i rekreacji, konkursy w dziedzinie edukacji 
i rozrywki, spektakle teatralne, zawody sportowe, publikowa-
nie tekstów innych niż reklamowe, usługi reporterskie, orga-
nizowanie wypoczynku, informacja o rozrywce, rekreacji.

(210) 472270 (220) 2017 05 29
(731) RUSIN MATEUSZ WYDAWNICTWO PRYZMAT, 

Przemyśl
(540) PRYZMAT wydawnictwo

(531) 20.07.01, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 materiały drukowane, publikacje drukowa-
ne, książki, podręczniki edukacyjne, książki dla dzieci, książ-
ki do malowania, książeczki do kolorowania, czasopisma 
[periodyki], drukowane materiały dydaktyczne, 35 usługi 
prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz usługi w zakresie 
gromadzenia w celu sprzedaży następujących towarów: 
interaktywne oprogramowanie multimedialne do rozgry-
wania gier, programy interaktywnych multimedialnych gier 
komputerowych, interaktywne multimedialne programy 
komputerowe, nagrane płyty kompaktowe zawierające gry, 
materiały drukowane, publikacje drukowane, książki, pod-
ręczniki edukacyjne, książki dla dzieci, książki do malowania, 
książeczki do kolorowania, czasopisma [periodyki], druko-
wane materiały dydaktyczne, zabawki, zabawki edukacyjne, 
gry, gry planszowe, elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, 
41 usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie książek 
i czasopism, wydawanie czasopism i książek w postaci elek-
tronicznej, publikowanie materiałów drukowanych, publiko-
wanie książek, publikowanie czasopism, publikowanie tek-
stów edukacyjnych, gry oferowane w systemie online z sieci 
komputerowej, udostępnianie gry komputerowej dostępnej 
w sieci dla użytkowników sieci.

(210) 472276 (220) 2017 05 29
(731) RELAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) RELAGO
(510), (511) 35 agencje informacji turystycznej, doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej, szczególnie reklamo-
wej i turystycznej, doradztwo w zakresie marketingu, działal-
ność reklamowa na rzecz innych podmiotów gospodarczych, 
agencje reklamowe, targi turystyczne, 39 organizowanie 
wycieczek, obsługa ruchu turystycznego, rezerwacja miejsc 
na podróż i rezerwacja środków transportu, wypożyczanie 
samochodów, transport pasażerski, usługi regionalnych pi-
lotów turystycznych, 41 fotoreportaże, poradnictwo w za-
kresie edukacji i kształcenia, edukacja i informacja o edukacji, 
organizowanie imprez takich jak: obozy sportowe, koncerty, 
konferencje, kongresy, seminaria, zjazdy, sympozja, konkursy 
z dziedziny kultury i rekreacji, konkursy w dziedzinie edukacji 
i rozrywki, spektakle teatralne, zawody sportowe, publikowa-
nie tekstów innych niż reklamowe, usługi reporterskie, orga-
nizowanie wypoczynku, informacja o rozrywce, rekreacji.

(210) 472303 (220) 2017 05 29
(731) SGT SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) OHO TV

(531) 16.01.04, 16.01.05, 27.05.01
(510), (511) 38 nadawanie telewizji kablowej, przydzielanie 
kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z te-
lezakupami, transmisja plików cyfrowych, transmisja pro-
gramów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, 
transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, wynajem 
sprzętu telekomunikacyjnego, zapewnianie dostępu do baz 
danych.

(210) 472307 (220) 2017 05 29
(731) SGT SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) OHO TV
(510), (511) 38 nadawanie telewizji kablowej, przydzielanie 
kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z te-
lezakupami, transmisja plików cyfrowych, transmisja pro-
gramów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, 
transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, wynajem 
sprzętu telekomunikacyjnego, zapewnianie dostępu do baz 
danych.

(210) 472308 (220) 2017 05 29
(731) SGT SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) OHO TV

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 16.01.05
(510), (511) 38 nadawanie telewizji kablowej, przydzielanie 
kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z te-
lezakupami, transmisja plików cyfrowych, transmisja pro-
gramów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, 
transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, wynajem 
sprzętu telekomunikacyjnego, zapewnianie dostępu do baz 
danych.
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(210) 472333 (220) 2017 05 30
(731) TOMASZEWSKA-OSTROWSKA AGNIESZKA  

CENTRUM WYPOCZYNKU I REHABILITACJI,  
Krynica-Zdrój

(540) Silesia KRYNICA

(531) 27.05.01
(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) 472365 (220) 2017 05 30
(731) VIVE TEXTILE RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) mr.profit

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.14, 02.01.01, 02.01.05, 
02.01.23, 02.01.30

(510), (511) 3 proszki do prania, płyny do prania, płyny 
do płukania tkanin, pasty i kremy do butów, pasty do skór, 
środki odświeżające do obuwia, środki do czyszczenia 
i pielęgnacji wyrobów ze skór, 5 środki odstraszające mole, 
20 wieszaki do ubrań, pokrowce na ubrania, 21 szczotki 
do butów, szczotki do ubrań, przylepne rolki do usuwania 
kłaczków z ubrań, 25 wkładki do obuwia nie do celów or-
topedycznych, 26 sznurówki tekstylne do obuwia, zapięcia 
do obuwia, akcesoria do naprawy i zdobienia ubrań, zapię-
cia do ubrań, sztuczne kwiaty, wstążki tekstylne, 35 sprze-
daż hurtowa i detaliczna oraz za pośrednictwem Internetu 
w zakresie towarów: proszki do prania, płyny do prania, płyny 
do płukania tkanin, pasty i kremy do butów, pasty do skór, 
środki odświeżające do obuwia, środki do czyszczenia i pie-
lęgnacji wyrobów ze skóry, środki odstraszające mole, wie-
szaki do ubrań, pokrowce na ubrania, szczotki do butów, 
szczotki do ubrań, przylepne rolki do usuwania kłaczków 
z ubrań, wkładki do obuwia nie do celów ortopedycznych, 
sznurówki tekstylne do obuwia, zapięcia do obuwia, akceso-
ria do naprawy i zdobienia ubrań, zapięcia do ubrań, sztucz-
ne kwiaty, wstążki tekstylne.

(210) 472368 (220) 2017 05 30
(731) VIVE TEXTILE RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) Mr. Profit
(510), (511) 3 proszki do prania, płyny do prania, płyny 
do płukania tkanin, pasty i kremy do butów, pasty do skór, 
środki odświeżające do obuwia, środki do czyszczenia i pie-
lęgnacji wyrobów ze skóry, 5 środki odstraszające mole, 
20 wieszaki do ubrań, pokrowce na ubrania, 21 szczotki 
do butów, szczotki do ubrań, przylepne rolki do usuwania 
kłaczków z ubrań, 25 wkładki do obuwia nie do celów or-
topedycznych, 26 sznurówki tekstylne do obuwia, zapięcia 
do obuwia, akcesoria do naprawy i zdobienia ubrań, zapię-
cia do ubrań, sztuczne kwiaty, wstążki tekstylne, 35 sprze-
daż hurtowa i detaliczna oraz za pośrednictwem Internetu 
w zakresie towarów: proszki do prania, płyny do prania, płyny 
do płukania tkanin, pasty i kremy do butów, pasty do skór, 
środki odświeżające do obuwia, środki do czyszczenia i pie-
lęgnacji wyrobów ze skóry, środki odstraszające mole, wie-
szaki do ubrań, pokrowce na ubrania, szczotki do butów, 
szczotki do ubrań, przylepne rolki do usuwania kłaczków 
z ubrań, wkładki do obuwia nie do celów ortopedycznych, 
sznurówki tekstylne do obuwia, zapięcia do obuwia, akceso-
ria do naprawy i zdobienia ubrań, zapięcia do ubrań, sztucz-
ne kwiaty, wstążki tekstylne.

(210) 472383 (220) 2017 05 31
(731) BEST4PETS DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Wrocław
(540) ARISTOCAT
(510), (511) 31 żwirki dla kotów, silikonowe żwirki dla kotów, 
karma dla kotów, przysmaki dla kotów.

(210) 472386 (220) 2017 05 31
(731) BEST4PETS DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Wrocław
(540) NOBLECAT
(510), (511) 31 żwirki dla kotów, silikonowe żwirki dla kotów, 
karma dla kotów, przysmaki dla kotów.
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(210) 472426 (220) 2017 06 01
(731) KARUBIN PIOTR VEGA-TRONIK, Warszawa
(540) vega tronik

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12, 26.11.08
(510), (511) 9 przewody elektryczne.

(210) 472528 (220) 2017 06 05
(731) BROWAR PINTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec
(540) HOP POKUS
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje na ba-
zie piwa, ekstrakty chmielu do produkcji piwa, piwa smako-
we, korzenne piwa, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, 
piwo słodowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], 
drinki na bazie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwo 
bezalkoholowe, piwo rzemieślnicze.

(210) 472529 (220) 2017 06 05
(731) BROWAR PINTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec
(540) OTO MATA
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje na ba-
zie piwa, ekstrakty chmielu do produkcji piwa, piwa smako-
we, korzenne piwa, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, 
piwo słodowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], 
drinki na bazie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwo 
bezalkoholowe, piwo rzemieślnicze.

(210) 472534 (220) 2017 06 05
(731) ZM WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WOLA

(531) 26.07.25, 26.03.06, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 silniki, układy napędowe i części maszyn oraz 
urządzenia sterujące do obsługi maszyn i silników, w szcze-
gólności: silniki wysokoprężne, silniki gazowe i zespoły napę-
dowe, zespoły prądotwórcze.

(210) 472547 (220) 2017 06 05
(731) ŁUCZAK KRYSTIAN, Bielawy
(540) dekolo pl WSZYSTKO DLA KREATYWNYCH

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 16 akwarele, albumy fotograficzne i kolekcjo-
nerskie, aplikacje w postaci kalkomanii, arkusze do pakowa-
nia z papieru, arkusze rytownicze, aromatyczne materiały 
do modelowania, artykuły biurowe, atramenty, bibułka, 
brystol, celofan, chiński tusz, drukowane wzory, emblematy 
papierowe, etykietki na prezenty, etykiety tekturowe, etykie-
ty z papieru, figurki wykonane z papieru, figurki wykonane 
z tektury, fiszki, flamastry, folia do pakowania prezentów, 
gąbki do nakładania farby, glina do modelowania, gumki, 
igły, rylce stalowe do akwafort, kalka kreślarska, kalka tech-
niczna, kamienie atramentowe [kałamarze], kamienie pisar-
skie, kartki okolicznościowe, karton do wycinania szablonów, 
kokardy do pakowania ozdobnego, kokardy papierowe, ko-
kardy papierowe do pakowania prezentów, kolaże, kolorowe 
długopisy, kolorowe ołówki grafitowe, kreda do użytku przez 
artystów, krepina, krzywiki rysownicze, kuwety malarskie, 
linijki do rysowania, litery do kalkomanii na sucho, makiety 
architektoniczne, markery, pisaki, materiały do introligator-
stwa, materiały do modelowania dla artystów, materiały 
do opakowywania, materiały do rysowania, materiały i środ-
ki dla artystów i do dekoracji, materiały przeznaczone dla 
artystów, mazaki, naklejki, ołówki, opakowania na prezenty, 
ozdobne kokardy do pakowania, ozdobne kokardy papiero-
we do pakowania, ozdobne rzeźby wykonane z masy papie-
rowej, ozdoby do ołówków, ozdoby papierowe na przyjęcia, 
palety dla malarzy, papeteria zapachowa, papier do kaligrafii, 
papier do kalkomanii, papier do owijania i pakowania, papier 
do reprodukcji, papierowe serwetki do użytku domowego, 
pastele dla artystów, patyczki do mieszania farb, pergamin, 
pędzelki do rysowania, pędzle, pędzle artystyczne, pinezki, 
pióra dla artystów, płótna dla artystów, podpórki ręki dla 
malarzy, przekładki do zeszytów, przybory do szkicowania, 
przyrządy do rysowania, ryciny i ich reprodukcje, ryty arty-
styczne, samoprzylepne papierowe ozdoby na ściany, sta-
tuetki z masy papierowej, stemple do pieczętowania, stojaki 
na akcesoria biurkowe, szablony [artykuły piśmienne], szkice, 
sznurek introligatorski, sztalugi dla artystów, tkaniny introli-
gatorskie, upominkowe artykuły papiernicze, wygładzony 
papier wysokiej jakości dla artystów, wykroje krawieckie 
do rysowania, 20 dekoracje wiszące [ozdoby], dekoracje 
z tworzyw sztucznych do ciast, figurki drewniane, figurki 
wykonane z tworzyw sztucznych, figurki z wosku, figurki 
z żywicy odlewane na zimno, formy gipsowe do odlewania 
materiałów ceramicznych, modele dekoracyjne wykonane 
z tworzyw sztucznych, modele ozdobne z tworzyw sztucz-
nych, modele wykonane z drewna [ozdoby], ozdobne rzeź-
by wykonane z gipsu, ozdobne rzeźby wykonane z wosku, 
ozdobne rzeźby wykonane z drewna, pudełka drewniane, 
tablice ozdobne wykonane z gipsu, tablice ozdobne wy-
konane z tworzyw sztucznych, tablice ozdobne wykonane 
z wosku, wyroby artystyczne wykonane z tworzyw sztucz-
nych, wyroby artystyczne wykonane z gipsu, wyroby arty-
styczne wykonane z drewna, wyroby artystyczne wykonane 
z wosku, wyroby wikliniarskie, 24 dekoracje ścienne z tkanin, 
dekoracyjne tekstylne serwety na stół, fizelina, fizeliny wyko-
nane z materiałów nietkanych, materiały na fizelinę, materia-
ły na tkaniny dekoracyjne [elementy wystroju wnętrz], tiul, 
tkaniny dekoracyjne, obicia z materiałów tekstylnych, tkaniny 
do dekoracji wnętrz, tkaniny hafciarskie, tkaniny w rolkach, 
26 agrafki, aplikacje [pasmanteria], błyskawiczne zamki, 
broszki [dodatki do ubrań], cekiny, cekiny do ozdabiania, 
nie z metali szlachetnych, cekiny do ubrań, ćwieki do odzie-
ży, dekoracyjne akcesoria do włosów, dodatki do odzieży, 
artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, elastyczne 
wstążki, falbany do odzieży, frędzle, girlandy [hafty], guziki, 
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hafty, igły, klamry do odzieży, kokardy do odzieży, kokardy, 
rozety, kompozycje z kwiatów sztucznych, koraliki do ozda-
biania, koraliki do wyrobów rękodzielniczych, koraliki, inne 
niż do wyrobu biżuterii, koronka, koronkowe ozdoby, łaty ha-
ftowane, materiał elastyczny używany w krawiectwie dam-
skim, metalowe oczka do odzieży, nawlekacze do igieł, oczka 
do odzieży, ozdobne guziki, ozdoby do kapeluszy, ozdoby 
do obuwia, ozdoby do ubrań, pasmanteria, przybory do fastry-
gowania [szpilki], ramki do szydełkowania, sprzączki do odzie-
ży, sznurki do odzieży, szpilki, sztuczne bukieciki [przypina-
ne do sukni], sztuczne drzewa, inne niż choinki, sztuczne 
girlandy i wieńce, sztuczne kwiaty w bukietach, sztuczne 
kwiaty z papieru, sztuczne kwiaty z tkanin, sztuczne kwiaty 
z tworzyw sztucznych, sztuczne listowie, sztuczne owoce, 
sztuczne rośliny, sztuczne wieńce, szydełka, tasiemki do ob-
szywania brzegów, tekstylne kokardy ozdobne do dekoracji, 
wieńce z kwiatów sztucznych, wstążki, wstęgi do dekorowa-
nia, 35 usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą 
odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie kwiatów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
kwiatów, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przędzą, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z nićmi, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z nićmi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z przędzą, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z tkaninami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkani-
nami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami 
artystycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z arty-
kułami papierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do szycia, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do szy-
cia, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w za-
kresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi.

(210) 472549 (220) 2017 06 05
(731) FUNDACJA FAST FORWARD, Poznań
(540) SPRING BREAK

(531) 26.01.10, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 impresariat w działalności artystycznej,  
41 organizowanie i prowadzenie koncertów.

(210) 472564 (220) 2017 06 05
(731) SKOWRONEK DANIEL, Czarna
(540) BAVARIA Elektro Werkzeuge

(531) 25.05.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 narzędzia elektryczne, 8 narzędzia ręczne.

(210) 472565 (220) 2017 06 05
(731) JACZEWSKI MACIEJ P.P.H.U. CYRULIX, Wrocław
(540) REHAB KLUB

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.01.03, 02.01.16, 02.01.23
(510), (511) 41 fitness kluby, usługi klubów zdrowia i klubów 
sprawności fizycznej, usługi edukacyjne klubów, usługi klu-
bów sportowych, usługi klubów komediowych, usługi klu-
bów[rozrywka], usługi klubów [dyskotek], usługi klubów 
zdrowia[fitness], usługi klubów zdrowia [ćwiczenia], usługi 
w zakresie klubów tańca, usługi klubowe [rozrywka lub na-
uczanie], usługi klubów zdrowia lub sal gimnastycznych, 
udostępnianie klubowych obiektów u sprzętu rekreacyjne-
go, udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów sporto-
wych, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], 
udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów zdrowia[ćwi-
czenia fizyczne], kluby plażowe i basenowe, kluby rozrywko-
we, kluby nocne, wydawanie biuletynów, wydawanie gazet, 
wydawanie czasopism, wydawanie publikacji medycznych, 
wydawanie audiobooków, wydawanie katalogów, wydawa-
nie prospektów, wydawanie nagród edukacyjnych, wydawa-
nie czasopism i książek w postaci elektronicznej, publikacja 
i wydawanie prac naukowych związanych z technologią me-
dyczną, kursy szkoleniowe, kursy instruktażowe, kursy boksu, 
prowadzenie kursów, podyplomowe kursy szkoleniowe, kur-
sy samoświadomości [szkolenia], zapewnianie kursów eduka-
cyjnych, prowadzenie kursów instruktażowych, zapewnianie 
kursów szkoleniowych, prowadzenie kursów edukacyjnych, 
organizowanie kursów szkoleniowych, produkcja materiałów 
kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, 
produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na kur-
sach zawodowych, edukacyjne kursy z zakwaterowaniem, 
kursy korespondencyjne dotyczące gotowania, kursy szkole-
niowe z zakwaterowaniem, organizowanie komputerowych 
kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów szkoleniowych 
online, zapewnianie kursów szkolenia ustawicznego, kursy 
szkoleniowe związane z medycyną, kursy szkoleniowe w for-
mie pisemnej, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, kursy 
korespondencyjne, nauka na odległość, kursy szkoleniowe 
dotyczące zagadnień religijnych, kursy powtórkowe do eg-
zaminów państwowych, kursy szkoleniowe dotyczące 
sprawności fizycznej, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć 
sportowych, kursy szkoleniowe dotyczące zagadnień filozo-
ficznych, udostępnianie kursów instruktażowych wspomaga-
nych komputerowo, organizowanie kursów wykorzystujących 
metody samokształcenia, zapewnienie kursów ustawicznego 
kształcenia medycznego, opracowywanie kursów edukacyj-
nych i egzaminów, zapewnienie kursów dokształcających 
i doszkalających, organizacja, przygotowanie i przeprowa-
dzanie kursów edukacyjnych, kursy korespondencyjne doty-
czące dbania o dom, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju 
osobistego, usługi placówek edukacyjnych zapewniających 
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kursy instruktażowe, kursy szkoleniowe w dziedzinie nauk 
ścisłych, zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie 
sportu, organizowanie warsztatów zawodowych i kursów 
szkoleniowych, zapewnianie kursów instruktażowych dla 
młodych ludzi, zapewnianie kursów ustawicznego kształce-
nia z pielęgniarstwa, prowadzenie podstawowych kursów 
czytania i pisania, usługi edukacyjne w postaci kursów kore-
spondencyjnych, organizowanie kursów stosujących meto-
dy nauki samodzielnej, organizowane kursów szkoleniowych 
w instytutach dydaktycznych, prowadzenie kursów interne-
towych w zakresie diet, zapewnianie kursów edukacyjnych 
związanych z dietą, organizowanie uczestnictwa uczniów 
w kursach edukacyjnych, nauczanie w szkołach kursami 
przygotowawczymi, zapewnianie kursów szkoleniowych 
na poziomie szkoły średniej i szkoły wyższej, produkcja ma-
teriałów rozprowadzanych na wykładach zawodowych oraz 
profesjonalnych, usługi edukacyjne w postaci kursów na po-
ziomie uniwersyteckim, świadczenie usług w zakresie szkół, 
prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie uni-
wersyteckim, prowadzenie kursów nauki na poziomie dyplo-
mowym i średnim, prowadzenie kursów online związanych 
z odżywianiem, usługi edukacji w dziedzinie sztuki świad-
czone poprzez kursy korespondencyjne, udostępnianie kur-
sów szkoleniowych dla ludzi młodych przygotowujących się 
do zatrudnienia, organizowanie i prowadzenie kursów 
w szkołach dziennych dla dorosłych, udostępnianie kursów 
instruktażowych, szkoleniowych dla ludzi młodych i doro-
słych oraz przygotowujących się do wykonywania określo-
nych zawodów, kursy szkoleniowe w zakresie planowania 
strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketin-
giem i biznesem, nauka gimnastyki, nauka pilatesu, nauka 
indywidualna, nauka tańca, nauka kendo, nauka aerial fitness, 
nauka w zakresie sportu, nauka tańca dla dorosłych, usługi 
szkoleniowe związane z nauką dotyczącą analizy przyczyn 
pierwotnych poprzez hipnozę, gimnastyka instrukcje, nadzo-
rowanie ćwiczeń fizycznych, usługi klubów zdrowia[ćwicze-
nia], instruktaż w zakresie ćwiczeń siłowych oraz fizycznych, 
zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych, szkolenie w zakresie 
ćwiczeń grupowych, zapewnianie instruktażu związanego 
ćwiczeniami, prowadzenie zajęć w zakresie ćwiczeń fizycz-
nych, świadczenie usług edukacyjnych związanych z ćwicze-
niami, usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], 
udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń grupowych, 
świadczenie usług w zakresie ćwiczeń dla zwierząt, usługi do-
radcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], rezerwowanie 
obiektów do ćwiczeń fizycznych, usługi klubów zdrowia 
[zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi w zakresie udostępnia-
nia sprzętu do ćwiczeń fizycznych, zapewnianie instruktażu 
i sprzętu w dziedzinie ćwiczeń fizycznych, udostępnianie 
obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitness, wypożyczanie sprzę-
tu sportowego lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych, udostęp-
nianie obiektów i sprzętu dla klubów zdrowia[ćwiczenia fi-
zyczne], tworzenie i prowadzenie ćwiczeń do programów 
muzycznych i lekcji muzyki, udzielanie informacji związanych 
z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem strony interne-
towej online, zarządzanie stroną artystyczną spektakli te-
atralnych oraz występów muzycznych, organizacja imprez 
kulturalnych i artystycznych, usługi związane / wystawami 
sztuki, wystawy sztuki, usługi galerii sztuki, usługi związane 
z wystawami sztuki, usługi edukacyjne w zakresie sztuki, 
usługi szkół w zakresie nauczania sztuki, usługi edukacyjne 
z zakresu sztuki teatralnej, prowadzenie warsztatów i semi-
nariów w dziedzinie krytyki sztuki, usługi edukacyjne i in-
struktażowe dotyczące sztuki i rękodzieła, usługi galerii sztuki 
świadczone online za pośrednictwem łączy telekomunikacyj-
nych, usługi edukacji w dziedzinie sztuki świadczone po-
przez kursy korespondencyjne, udostępnianie obiektów 

i sprzętu na potrzeby sztuki widowiskowej, usługi edukacyj-
ne świadczone przez szkoły w zakresie nauczania historii 
sztuki, obozy sportowe, szkolenie sportowe, zajęcia sporto-
we, sędziowanie sportowe, szkolenia sportowe, usługi spor-
towe, edukacja sportowa, sport i fitness, zawody sportowe 
i obozy sportowe (organizowanie), udostępnianie sprzętu 
sportowego, dostarczanie sprzętu sportowego, szkolenia sę-
dziów sportowych, szkolenia nauczycieli sportowych, szko-
lenia zawodników sportowych, przeprowadzanie imprez 
sportowych, organizowanie imprez sportowych, organizo-
wanie zajęć sportowych i imprez sportowych, przygotowy-
wanie imprez sportowych, organizacja i przeprowadzanie 
konkursów sportowych, wynajem sprzętu sportowego, 
chronometraż imprez sportowych, usługi klubów sporto-
wych, organizowanie turniejów sportowych, rezerwowanie 
obiektów sportowych, przeprowadzanie wydarzeń sporto-
wych, organizowanie szkoleń sportowych, organizowanie 
imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, usłu-
gi i zajęcia sportowe i kulturalne, zajęcia sportowe i rekre-
acyjne, goszczenie lig fantasy sports, nauka w zakresie spor-
tu, informacje na temat sportu, edukacja, rozrywka i sport, 
organizowanie sportowych zawodów wędkarskich, usługi 
trenerskie w zakresie sportu, usługi szkoleniowe w zakresie 
sportu, usługi rozrywkowe związane ze sportem, udostęp-
nianie aktualności związanych ze sportem, instruktaż w za-
kresie sportów zimowych, nauczanie, trening i instruktaż 
sportowy, usługi świadczone przez parki sportowe, usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja sportowa, roz-
rywka sportowa, udostępnianie obiektów i sprzętu sporto-
wego, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, 
informacje dotyczące edukacji sportowej, kursy szkoleniowe 
dotyczące zajęć sportowych, prowadzenie imprez sporto-
wych na żywo, sport (wypożyczanie sprzętu [z wyjątkiem 
pojazdów], pozamiejskie ośrodki rekreacyjno-sportowe  
[country club] wyposażone w obiekty i sprzęt sportowy, 
usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, wyrównywa-
nie szans [handicap] podczas imprez sportowych, organizo-
wanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, pro-
dukcja imprez sportowych na potrzeby telewizji oraz 
na potrzeby filmowe i radiowe, dostarczanie informacji 
na temat aktywności sportowych, usługi w zakresie notowań 
wyników sportowych, organizacja aktywności sportowych 
na obozach letnich, usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń 
sportowych, udzielanie informacji związanych z wydarzenia-
mi sportowymi, zapewnianie obiektów sportowych na po-
trzeby łucznictwa, organizowanie i prowadzenie szkolnych 
zawodów sportowych, rezerwowanie osobistości sportu 
na imprezy (usługi organizatora), udostępnianie ośrodków 
i sprzętu do sportów zimowych, usługi edukacyjne i szkole-
niowe związane ze sportem, rezerwowanie miejsc na impre-
zy i pokazy sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu 
na imprezy sportowe i do rekreacji sportowej, udostępnianie 
wydarzeń sportowych za pomocą strony internetowej, za-
pewnianie obiektów do gier, rozrywka podczas przerw w trak-
cie imprez sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu 
do treningu sportowego, udostępnianie obiektów i sprzętu 
na imprezy sportowe, zawody sportowe i lekkoatletyczne 
oraz programy z nagrodami, usługi informacyjne w zakresie 
biletów na wydarzenia sportowe, usługi w zakresie nabywa-
nia biletów na imprezy sportowe, organizowanie imprez 
w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, organi-
zowanie imprez sportowych i konkursów z udziałem zwie-
rząt, wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwi-
czeń fizycznych, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc 
na wydarzenia sportowe, udzielanie informacji sportowych 
za pośrednictwem nagranych wcześniej wiadomości telefo-
nicznych, usługi rozrywkowe świadczone podczas przerw 
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w trakcie imprezy sportowej, usługi rozrywkowe w ośrod-
kach rekreacyjno-sportowych za miastem [country club], 
świadczenie usług sprzedaży biletów z odbiorem u sprze-
dawcy na wydarzenia rozrywkowe, sportowe i kulturalne, 
kursy szkoleniowe związane z medycyną, szkolenia technicz-
ne związane z higieną, usługi edukacyjne związane z higie-
ną, instruktaż w zakresie pielęgnacji ciała, nauczanie terapii 
w zakresie pracy z ciałem, instruktaż fitness do gry w golfa, 
udostępnianie terenów rekreacyjnych, usługi rekreacyjne dla 
osób starszych, dziecińce zwierzęce, szkolenia ruchowe dla 
dzieci, usługi rozrywkowe dla dzieci, nauka tańca dla dzieci, 
usługi dziecięcych placów zabaw, usługi edukacyjne świad-
czone dla dzieci, nauczanie dzieci poprzez rekreację, świad-
czenie usług rozrywkowych dla dzieci, usługi edukacyjne dla 
nauczycieli dzieci, udostępnianie bajek dla dzieci prze tele-
fon, zajęcia zorganizowane dla dzieci [rozrywka/edukacja], 
place zabaw dla dzieci na stacjach benzynowych, kształce-
nie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, usługi edu-
kacyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, 
udostępnianie obiektów i sprzętu dla dzieci, usługi edukacyj-
ne związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, 
usługi edukacyjne dla dzieci w postaci grup zabaw, mento-
ring akademicki na rzecz dzieci w wieku szkolnym, szkolenie 
personelu niemedycznego w zakresie opieki nad dziećmi, 
świadczenie usług edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci 
w świetlicach pozalekcyjnych, szkolenia w zakresie kultury 
fizycznej dla dorosłych i dzieci, udostępnianie obszarów re-
kreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzieci, rozrywka 
w formie pokazów świetlnych, organizowanie widowisk hi-
storycznych w plenerze, 44 fizjoterapia, usługi fizjoterapii, 
usługi elektroterapii dla fizjoterapii, masaże, masaż i masaż 
terapeutyczny siatsu, masaż tkanek głębokich, masaż gorą-
cymi kamieniami, masaż sportowy, tradycyjny masaż japoń-
ski, masaż leczniczy, masaż relaksacyjny, informacje dotyczące 
masażu, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycz-
nych, udzielanie informacji związanych z tradycyjnym masa-
żem japońskim, ogrodnictwo, rehabilitacja fizyczna, terapia 
zajęciowa i rehabilitacja, rehabilitacja pacjentów uzależnio-
nych od alkoholu, opracowywanie indywidualnych progra-
mów rehabilitacji fizycznej, zapewnianie obiektów i sprzętu 
do rehabilitacji fizycznej, udostępnianie obiektów i sprzętu 
do rehabilitacji psychicznej, udostępnianie sprzętu i obiek-
tów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowot-
nej, wydawanie raportów medycznych, udostępnianie 
sprzętu do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdro-
wotnej, terapia sztuką, usługi w zakresie medycyny sportowej, 
usługi poradnictwa psychologicznego w sporcie, zapewnia-
nie zaplecza medycznego podczas imprez sportowych, prze-
prowadzanie testów u sportowców na wykrycie nielegalnych 
lub zabronionych substancji wpływających na poprawę wy-
ników, leczenie, leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, opie-
ka medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, usługi 
badań medycznych związane z diagnozowaniem i lecze-
niem chorób, leczenie zwichnięć stawów, skręceń, złamań 
kości lub podobnych urazów (judo-seifuku), udzielanie infor-
macji związanych z leczeniem przemieszczonych stawów, 
skręceń lub złamań kości, usługi analiz medycznych związa-
ne z leczeniem osób, świadczone przez laboratorium me-
dyczne, usługi analiz laboratoryjnych związanych z lecze-
niem ludzi, higiena i pielęgnacja urody (dla ludzi, istot 
ludzkich), poradnictwo związane z terapią zajęciową, terapia 
psychologiczna dla małych dzieci, terapia zajęciowa i rehabi-
litacja, terapia mowy i słuchu, terapia ciepłem [medyczna], 
terapia ajurwedyjska, terapia sztuką, terapia mowy, pielęgna-
cja stóp, medyczna pielęgnacja stóp, pielęgnacja urody, usłu-
gi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi kosmetycz-
nej pielęgnacji ciała, zbiegi kosmetyczne dla ciała, usuwanie 

cellulitu z ciała, zabiegi terapeutyczne dla ciała, nakładanie 
produktów kosmetycznych na ciało, doradztwo medyczne 
w zakresie redukcji masy ciała, doradztwo w dziedzinie pielę-
gnacji ciała i urody, usługi zabiegów kosmetycznych 
na twarz, ciało i włosy, usługi medyczne w zakresie leczenia 
chorób ciała ludzkiego, usługi medyczne do celów diagno-
styki chorób ciała człowieka, udzielanie porad medycznych 
w zakresie redukcji masy ciała, doradztwo świadczone za po-
średnictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, 
udzielanie informacji żywieniowych w zakresie napojów 
do redukcji masy ciała do celów medycznych, udzielanie in-
formacji żywieniowych w zakresie żywności przeznaczonej 
do redukcji masy ciała do celów medycznych, opieka pielę-
gniarska, opieka pielęgniarska (medyczna), opieka paliatyw-
na, opieka psychologiczna, domowa opieka pielęgniarska, 
ambulatoryjna opieka medyczna, opieka medyczna i zdro-
wotna, opieka zdrowotna związana z akupunkturą, opieka 
zdrowotna związana z chiropraktyką, opieka zdrowotna 
związana z homeopatią, opieka zdrowotna dotycząca gim-
nastyki korekcyjnej, opieka zdrowotna związana z głodówką, 
opieka zdrowotna związana z osteopatią, opieka zdrowotna 
związana z naturopatią, opieka zdrowotna w zakresie terapii 
relaksacyjnej, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeu-
tycznych, opieka zdrowotna w postaci organizacji ochrony 
zdrowia (HMO), opieka medyczna i analizy związane z lecze-
niem pacjenta, usługi doradcze związane z opieką nad zwie-
rzętami, osteopatia, doradztwo w zakresie potrzeb medycz-
nych osób starszych, świadczenie usług przez domy opieki 
nad starszymi ludźmi, doradztwo dotyczące opieki nad oso-
bami starszymi [w zakresie zdrowia], terapia psychologiczna 
dla małych dzieci, usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, usłu-
gi opieki dziennej w klinikach medycznych nad chorymi 
dziećmi.

(210) 472567 (220) 2017 06 05
(731) INVENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) INVENTUS

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 37 brukarstwo i kafelkowanie, budowa czę-
ści budynków, budowa podłóg, budowa przeszklonych 
pomieszczeń, budownictwo, czyszczenie budynków 
od wewnątrz i zewnątrz, czyszczenie elewacji budynków, 
czyszczenie fasad budynków, czyszczenie maszyn, czysz-
czenie okien, czyszczenie pokryć podłogowych, czysz-
czenie powierzchni handlowych, czyszczenie powierzch-
ni podłóg, czyszczenie powierzchni sufitów, czyszczenie 
powierzchni ścian, czyszczenie przemysłowe budynków, 
czyszczenie stoisk wystawowych, czyszczenie wewnętrz-
nych powierzchni budynków, czyszczenie zewnętrznych 
powierzchni budynków, czyszczenie zewnętrznych po-
wierzchni ścian, doradztwo inżynieryjne (usługi budow-
lane), instalacja izolacji na murach szczelinowych, instala-
cja izolacji rur, instalacja izolacji termicznej w budynkach, 
instalacja materiałów izolacyjnych, instalacja materiałów 
izolacyjnych w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, 
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instalacja odgromników, instalacja osprzętu i wyposaże-
nia w budynkach, instalacja pokryć dachowych, instalacja 
przewodów wodociągowych, instalacja sprzętu ochroniar-
skiego i bezpieczeństwa, instalacja systemów do odpro-
wadzania wody deszczowej, instalacja systemów oświe-
tleniowych, instalowanie okien, instalowanie oszklonych 
konstrukcji budowlanych, instalowanie podwójnych szyb, 
instalowanie ram okiennych, instalowanie urządzeń sani-
tarnych, instalowanie wewnętrznych ścianek działowych 
w budynkach, izolacja dachów, izolacja rur, izolacja ścian 
wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, izolacja 
ścian zewnętrznych, izolacja termiczna budynków, izola-
cja termiczna okien, izolowanie budynków, konserwacja 
budynków, konserwacja dachów, konserwacja i naprawa 
instalacji w budynkach, konserwacja i naprawa rurocią-
gów, konserwacja i naprawa rynien dachowych, konser-
wacja i naprawa wyposażenia budynków, konserwacja 
instalacji przemysłowych, konserwacja instalacji wod-
no-kanalizacyjnej, konserwacja okien, konserwacja rur 
kanalizacyjnych, konsultacje budowlane, malowanie bu-
dynków, malowanie i prace dekoratorskie w budynkach, 
malowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, 
montaż belkowania dachu, montaż drzwi i okien, montaż 
folii okiennych, montaż i naprawa szkła płaskiego, montaż 
instalacji przemysłowych, montaż izolacji do budynków, 
montaż okuć okiennych, montaż paneli gipsowych, mon-
taż płyt ściennych, montaż podłóg drewnianych, montaż 
podłóg podniesionych, montaż rusztowań, montaż ścian 
działowych kartonowo-gipsowych, murarstwo, mycie 
okien, mycie pojazdów mechanicznych, nadzór nad re-
montami budynków, nadzór nad robotami budowlanymi, 
nakładanie farb ochronnych na budynki, nakładanie po-
kryć powierzchniowych, nakładanie powłok na budynki, 
naprawa budynków, naprawa fasad, naprawa i izolacja 
połączeń okiennych, naprawa i konserwacja budynków 
biurowych, naprawa i konserwacja budynków mieszkal-
nych, naprawa i renowacja budynków, naprawa instalacji 
sanitarnych, naprawa lub konserwacja taboru kolejowego, 
naprawcze roboty budowlane, naprawy budynków, na-
prawy elementów betonowych, oczyszczanie ulic, odna-
wianie i renowacja budynków, odnawianie wnętrz budyn-
ków, okna (czyszczenie -), powlekanie murów, powlekanie 
rur, prace budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, 
przygotowanie powierzchni podłóg do położenia pod-
kładów i pokryć, przygotowanie powierzchni schodów 
do położenia podkładów i pokryć, remont nieruchomo-
ści, remontowanie budynków, renowacja i naprawa bu-
dynków, renowacja szyb, rozbiórka budynków, rozbiórka 
dachów, rozbiórka kominów, rozbiórka konstrukcji, sprzą-
tanie biur na podstawie umowy, sprzątanie budynków 
biurowych i lokali handlowych, sprzątanie budynków 
i terenów przemysłowych, sprzątanie budynków użytecz-
ności publicznej, sprzątanie domów, sprzątanie fabryk, 
sprzątanie nieruchomości, sprzątanie placów budowy, 
sprzątanie poddaszy, sprzątanie pomieszczeń biurowych, 
sprzątanie pomieszczeń na ładunki, sprzątanie sklepów, 
sprzątanie szkół, sprzątanie szpitali, sprzątanie terenów 
miejskich, sprzątanie terenów publicznych, sprzątanie za-
kładów przemysłowych, szlifowanie podłóg, tynkowanie, 
udzielanie informacji związanych z renowacją budynków, 
udzielanie informacji związanych ze sprzątaniem budyn-
ków, udzielanie informacji związanych ze wznoszeniem, 
naprawą i konserwacją budynków, udzielanie informacji, 
porad i konsultacji na temat czyszczenia, układanie da-
chówek i płytek łupkowych, układanie parkietów, układa-
nie płytek podłogowych, układanie pokryć podłogowych, 
układanie pokryć sufitów, układanie przewodów głów-

nych, układanie rur, usługi budowlane w zakresie budyn-
ków mieszkalnych, usługi budowlane, konstrukcyjne, roz-
biórkowe i wyburzeniowe, usługi czyszczenia biur, usługi 
czyszczenia przemysłowego, usługi czyszczenia związane 
ze sprzątaniem przemysłowym, usługi dekarskie, usłu-
gi dezynsekcyjne, inne niż dla rolnictwa, akwakultury, 
ogrodnictwa i leśnictwa, usługi doradcze dotyczące re-
montów budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji 
nieruchomości, usługi doradztwa budowlanego, usługi 
doszczelniania budynków, usługi dozorcze i pielęgnacji 
budynków, usługi instalacji dachów, usługi instalacyjne 
w zakresie rusztowań budowlanych, platform roboczych 
i budowlanych, usługi izolacyjne, usługi malarskie, usługi 
montażowe rusztowań budowlanych, usługi mycia ciśnie-
niowego, usługi oczyszczania ulic, usługi odnawiania bu-
dynków, usługi odnawiania mieszkań, usługi portierskie 
[dozorowania i stróżowania], usługi rozbiórkowe, usługi 
sprzątania, usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja 
i naprawy szyb, okien i rolet, usługi szklenia budynków, 
usługi tynkowania, usługi uszczelniania i wodouszczelnia-
nia budynków, usługi w zakresie malowania i dekorowa-
nia budynków, usługi w zakresie montażu i naprawy szkła 
płaskiego, usługi w zakresie montażu rusztowań, usługi 
w zakresie mycia budynków, usługi w zakresie nakłada-
nia powłok ochronnych na zewnątrz budynków, usługi 
w zakresie oczyszczania przez piaskowanie, usługi w za-
kresie oczyszczania przez szorowanie, usługi w zakresie 
okrywania [zabezpieczania] budynków zakładów prze-
mysłowych w celu ich konserwacji, usługi w zakresie po-
wlekania podłóg, usługi w zakresie remontów budynków, 
usługi wykonawców w zakresie instalacji grzewczej, usłu-
gi wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, 
usługi wykonawców w zakresie płyt gipsowych, usług za-
bezpieczania przed korozją, usługi zabezpieczania przed 
wilgocią, usługi zamiatania ulic, usługi zarządzania budo-
wą, usługi zwalczania szkodników, inne niż dla rolnictwa, 
ogrodnictwa lub leśnictwa, uszczelnianie budynków, 
uszczelnianie nawierzchni, wstawianie szkła i wstawianie 
szyb, wymiana okien, wymiana ram okiennych, zamiata-
nie dróg.

(210) 472594 (220) 2017 06 05
(731) RYBICKI SEBASTIAN NETKOMP, Bydgoszcz
(540) PANTERA BIZNESU

(531) 03.01.04, 27.05.01, 26.11.02, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, audyt działalności go-
spodarczej, badania dotyczące działalności gospodarczej, 
badania biznesowe, badania w zakresie biznesu, outsourcing 
[doradztwo biznesowe], publikowanie tekstów reklamo-
wych, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputero-
wej, rozpowszechnianie reklam, usługi doradztwa w zakresie 
działalności gospodarczej, wystawy w celach handlowych 
lub reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
doradztwo biznesowe, organizowanie i przeprowadzanie 
wydarzeń promocyjnych.
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(210) 472598 (220) 2017 06 05
(731) SOBCZAK PIOTR, Blizne Jasińskiego
(540) LUNCH SERVICE

(531) 11.01.05, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 41 organizowanie przyjęć rozrywkowych, 
42 projektowanie pomieszczeń i oprogramowania gastro-
nomicznego, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem.

(210) 472601 (220) 2017 06 06
(731) EPROSUMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek
(540) eprosument.pl wiatr i słońce to Twoje pieniądze

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.17.02, 14.01.10, 13.01.17, 01.03.11
(510), (511) 4 energia elektryczna wytwarzana z energii 
słonecznej, energia elektryczna wytwarzana z wiatru, ener-
gia elektryczna ze źródeł odnawialnych, biopaliwa, drewno 
stosowane jako materiał opałowy, 7 dmuchawy do spręża-
nia, wysysania, usuwania i transportu gazu, instalacje pom-
powe, kompresory gazowe, pierścienie tłokowe do pomp 
ciepła, pompy, w tym do instalacji grzewczych, dystrybu-
cyjne, odśrodkowe pompy wodne, elektryczne pompy 
wodne, silnikowe pompy wodne, pompy hydrauliczne, wia-
trowe, pompy ciepła, rozruszniki do pomp, sprężarki chłod-
nicze do instalacji grzewczych i chłodzących, sprężarki 
do klimatyzatorów powietrza, sprężarki do maszyn, sprę-
żarki do urządzeń klimatyzacyjnych, sprężarki elektryczne, 
sprężarki gazu, sprężarki powietrza, urządzenia do zaopa-
trywania w wodę, urządzenie sterujące maszynami, wały 
do pomp, wentylatory do sprężania, wirniki pomp, wzmac-
niacze ciśnienia, zawory do pomp, zawory sterujące 
do pomp, zespoły silnik-pompa, zespoły stacji pomp, elek-
trownie wiatrowe, generatory energii elektrycznej napę-
dzane energią wiatru, generatory prądu wykorzystujące 
ogniwa słoneczne, generatory wytwarzające energię elek-
tryczną z energii słonecznej, grupy generatorów elektrycz-
nych, instalacje elektryczne, instalacje hydroelektryczne 
wytwarzające energię elektryczną [hydroelektrownie], 
prądnice prądu stałego i zmiennego, przenośne generato-
ry prądu elektrycznego i energii elektrycznej, stacje gene-
racji prądu, szczotki stanowiące części generatorów, turbi-
ny ślimakowe, turbiny wiatrowe, zasilacze awaryjne UPS 
[maszyny] do wytwarzania prądu elektrycznego, zestawy 
generatorów prądu elektrycznego, części maszyn i mecha-
nizmów instalacji elektrycznych wykorzystywanych przy 
odnawialnych źródłach energii, 9 aparatura, urządzenia 
i kable do zastosowania w elektryce, aparatura i urządzenia 

do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, 
w tym: adaptery baterii, akumulatory energii fotowoltaicz-
nej, banki energii, baterie, baterie do ponownego ładowa-
nia, baterie elektryczne, baterie słoneczne, w tym do po-
nownego ładowania, a także do użytku domowego, 
elektrody ogniw paliwowych, jednostki zasilania [baterie], 
ładowarki baterii, ładowarki baterii słonecznych, ogniwa 
i baterie elektryczne, ogniwa słoneczne, płyty do baterii, 
rozruszniki akumulatorowe, separatory baterii, skrzynki aku-
mulatorowe, urządzenia do ładowania, urządzenia do ma-
gazynowania energii elektryczne], zasilacze prądu stałego 
i zmiennego, zasilacze sieciowe [baterie], aparatura i urzą-
dzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej: apa-
ratura do kondycjonowania energii, aparatura i urządzenia 
do przełączania, przekształcania, kontrolowania, regulowa-
nia i przewodzenia energii elektrycznej, aparatura kontrol-
na [energia elektryczna], aparatura łączeniowa [elektrycz-
na], automatyczne przełączniki pomiędzy obwodami, 
automatyczne wyłączniki czasowe, autotransformatory, 
awaryjne automatyczne przerywacze napięcia, bezprze-
wodowe przełączniki, bloki do rozprowadzania prądu elek-
trycznego, dystrybutory mocy elektrycznej, elektryczne 
panele rozdzielacze do sieci elektrycznej, konwertery ener-
gii elektrycznej, konwertery prądowe, maszyny do rozpro-
wadzania energii elektrycznej, ochraniacze przed udarem 
napięciowym, ograniczniki elektryczności, prostowniki prą-
du elektrycznego, przekaźniki mocy, przekładniki prądu 
elektrycznego, przetworniki prądu, przyrządy do uziemia-
nia, puszki na przełączniki elektryczne, stabilizatory często-
tliwości i napięcia, szafy i tablice rozdzielcze [elektryczność], 
transformatory, urządzenia do regulacji energii elektrycz-
nej, urządzenia do sterowania prądem elektrycznym, za-
bezpieczenie przepięciowe, urządzenia fotowoltaiczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, baterie słoneczne za-
równo do celów przemysłowych, jak i do użytku domowe-
go, falowniki fotowoltaiczne, fotodiody, fotoogniwa, foto-
woltaiczne moduły słoneczne, fotowoltaiczne urządzenia 
i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej ze słońca, 
instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycz-
nej [elektrownie fotowoltaiczne], kolektory słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, komórki fotowoltaicz-
ne, matryce do paneli słonecznych, moduły fotowoltaicz-
ne, moduły słoneczne, ogniwa słoneczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, ogniwa słoneczne z krzemu krystalicz-
nego, panele słoneczne, panele słoneczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do prze-
kształcania promieniowania słonecznego na energię elek-
tryczną, liczniki energii elektrycznej, gniazda przyłączenio-
we, komponenty elektryczne i elektroniczne, urządzenia 
do regulacji ciepła, sterowania kotłów (urządzenia do -), 
aparatura kontrolna do pieców metalurgicznych lub szybo-
wych, czujniki, sensory do kontroli i zarządzania urządze-
niami zasypowymi do pieców metalurgicznych lub szybo-
wych, aparaty i urządzenia elektrotechniczne, tzn. służące 
do przesyłu, transformacji, przechowywania, regulacji 
i kontroli [prądu elektrycznego], instalacje wodno-kanaliza-
cyjne, instalacje cieplne, instalacje gazowe, instalacje klima-
tyzacyjne, 11 instalacje klimatyzacyjne, pompy ciepła i cyr-
kulacyjne, kolektory słoneczne i instalacje grzewcze 
składające się z kolektorów słonecznych oraz części do nich, 
akcesoria regulujące i bezpieczeństwa do kolektorów sło-
necznych, instalacji i pomp olejowych i gazowych, urzą-
dzenia wodne i rury, instalacje do wytwarzania energii i cie-
pła oraz części do nich, bojlery, składające się głównie 
z wymienników ciepła i zasobników, urządzenia oświetle-
niowe, grzejniki, urządzenia do produkcji pary, gotowania, 
chłodzenia, suszenia i wentylacji, zasobniki ciepła, pompy 



45 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT30/2017

cieplne, grzejniki, kolektory słoneczne, elementy grzejne, 
wymienniki ciepła, płyty grzejne, płyty grzejące, czujniki 
i płytki do systemów energii słonecznej, komórki, talerze, 
płyty i grzejniki do wykorzystywania energii słonecznej, pa-
nele słoneczne, rekuperatory ciepła, kolektory słoneczne, 
słoneczne podgrzewacze wody, bojlery, kolektory (ogrze-
wanie) i akumulatory słoneczne, ogniwa słoneczne do in-
stalacji słonecznych, instalacje i urządzenia do ogrzewania, 
wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, przewody 
i urządzenia do transportu gazów spalinowych, instalacje 
i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę 
i sanitacji, bojlery i podgrzewacze, akcesoria zabezpieczają-
ce do regulacji instalacji wodnych i gazowych, 35 usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne w przedmiocie 
instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, 
gazowych i klimatyzacyjnych, a także energii elektrycznej, 
odnawialnych źródeł energii, sprzedaży drewna, materia-
łów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, usługi w za-
kresie handlu i informacyjne dla konsumentów w przed-
miocie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, 
cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, a także energii 
elektrycznej, odnawialnych źródeł energii, sprzedaży drew-
na, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna drewna, materiałów budow-
lanych i wyposażenia sanitarnego, usługi informacyjne dla 
konsumentów w zakresie energii odnawialnej, 37 usługi in-
stalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja, obejmują-
ce: instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, 
instalacja urządzeń do wytwarzania energii, instalacja urzą-
dzeń do oszczędzania energii, naprawa i konserwacja ge-
neratorów energii elektrycznej, udzielenia informacji zwią-
zanych z naprawą lub serwisem generatorów energii, 
serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń do zaopatrywa-
nia w energię elektryczną, montaż instalacji elektrycznych, 
naprawa, konserwacja i odnawianie aparatury i instalacji 
grzewczej, klimatyzacji i wentylacji, wykonywanie instalacji 
elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazo-
wych i klimatyzacyjnych, 39 dystrybucja, magazynowanie 
i transmisja energii elektrycznej, w tym energii pochodzą-
cej ze źródeł odnawialnych, usługi informacyjne i doradcze 
w związku z dystrybucją energii, 40 wytwarzanie energii 
elektrycznej, w tym pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 
usługi informacyjne i doradcze związane z wytwarzaniem 
energii elektrycznej, 42 usługi inżynieryjne, testowanie, 
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi pro-
jektowania, projektowanie systemów elektrycznych, bada-
nia dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego, projektowa-
nie i planowanie techniczne elektrowni, usługi w zakresie 
inżynierii elektrycznej, testowanie urządzeń w dziedzinie 
inżynierii elektrycznej, usługi projektowania technicznego 
związane z elektrowniami, usługi analiz i testów związane 
z urządzeniami inżynierii elektrycznej, audyt energetyczny, 
ekspertyzy inżynieryjne, przeprowadzanie testów tech-
nicznych i kontroli, przeprowadzanie pomiarów technicz-
nych, sporządzanie ekspertyz technicznych, projektowanie 
konstrukcji, doradztwo techniczne, opracowywanie pla-
nów projektów technicznych, konsultacje technologiczne 
w dziedzinie ogniw fotoelektrycznych, modułów fotoelek-
trycznych i modułów ogniw słonecznych, planowanie 
i projektowanie elektrycznych i elektronicznych urządzeń 
i instalacji, testowanie i certyfikacja elektrycznych i elektro-
nicznych urządzeń i instalacji komutacyjnych, opracowy-
wanie projektów technicznych.

(210) 472603 (220) 2017 06 07
(731) MIECZKOWSKA MARTA DEVIL-CARS, Białystok
(540) DEVIL-CARS AUTO MOTO PREZENT 

MOTORYZACYJNY PL

(531) 27.05.01, 24.07.23, 26.04.09
(510), (511) 39 wypożyczanie pojazdów, w tym wypoży-
czanie autokarów, samochodów i samochodów wyścigo-
wych, 41 organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, 
organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych 
i sportowych.

(210) 472610 (220) 2017 06 06
(731) BROWAR PINTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec
(540) IMPERATOR
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje na ba-
zie piwa, ekstrakty chmielu do produkcji piwa, piwa smako-
we, korzenne piwa, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, 
piwo słodowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], 
drinki na bazie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu,piwo 
bezalkoholowe, piwo rzemieślnicze.

(210) 472611 (220) 2017 06 06
(731) STARFAX IRENEUSZ MARANOWSKI,  

MARIUSZ WYSZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) VA VisualAudio systemy audiowizualne 

i prezentacyjne

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.03.23, 24.17.20
(510), (511) 9 abonenckie centrale telefoniczne, telefaksy, 
telefony, komputery, kopiarki, drukarki komputerowe, pro-
jektory i rzutniki obrazów, 16 drukarki przenośne i niszczarki 
dokumentów, 37 instalacja okablowania, instalacja, naprawa, 
konserwacja abonenckich central telefonicznych, telefak-
sów, telefonów, komputerów, kopiarek, projektorów, rzutni-
ków obrazów, drukarek komputerowych i przenośnych.

(210) 472613 (220) 2017 06 06
(731) ŁABNO TOMASZ, Tarnów
(540) MERCES

(531) 25.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 materace ortopedyczne, materace zapobie-
gające tworzeniu odleżyn, prześcieradła ochronne, poduszki 
ortopedyczne, 20 materace piankowe, materace do spania, 
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materace kempingowe, materace do samochodów ciężaro-
wych, materace dla kierowców, poduszki, łóżka, ramy łóżek, 
podstawy materacy, materace nawierzchniowe.

(210) 472681 (220) 2017 06 07
(731) GREEN HILLS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) Green Hills INVESTMENT

(531) 26.11.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości komercyj-
nych, usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, 
wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi, roboty 
budowlane związane ze wznoszeniem budynków, działal-
ność związana z obsługą rynku nieruchomości, działalność 
holdingów finansowych, działalność firm centralnych (head 
offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych.

(210) 472751 (220) 2017 06 09
(731) STOWARZYSZENIE REGIONALNYCH BROWARÓW 

POLSKICH, Olsztyn
(540) KODEKS DOBREGO PIWA

(531) 05.11.15, 26.11.06, 26.11.07, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo.
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny

(210) 472752 (220) 2017 06 08
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) STERINEX
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 produkty farmaceutyczne, su-
plementy diety, preparaty lecznicze, dietetyczne środki 
spożywcze.

(210) 472804 (220) 2017 06 12
(731) SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) YAZDA
(510), (511) 29 chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, chip-
sy o niskiej zawartości tłuszczu, dżemy, galaretki, galaretki 
owocowe, mrożone owoce, napoje mleczne z przewagą 
mleka, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie 

mleka migdałowego, napoje na bazie mleka orzechowego, 
30 chipsy (produkty zbożowe), czekolada, czekolada pitna, 
herbata, herbata mrożona, jogurt mrożony [lody spożywcze], 
kakao, karmkawa, kawa nienaturalna, krakersy, herbatniki pe-
tit-beurre, lody, sorbety w postaci lodów, muesli, musy cze-
koladowe, musy deserowe, napoje czekoladowe z mlekiem, 
napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, na-
poje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, galaretki w for-
mie słodyczy, wafle ryżowe, wyroby cukiernicze, wysokopro-
teinowe batoniki zbożowe, guma do żucia, 32 piwo, piwo 
słodowe, drinki na bazie piwa, koktajle bezalkoholowe, kwas 
chlebowy, lemoniada, preparaty do sporządzania likierów, 
napoje bezalkoholowe, w tym: cydr bezalkoholowy, bezal-
koholowe napoje z soków, napoje bezalkoholowe na bazie 
aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bez-
alkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o sma-
ku kawy, napoje gazowane (proszek do wytwarzania), na-
poje izotoniczne, syropy, soki, napoje na bazie owoców lub 
warzyw, napoje na bazie ryżu inne niż substytuty mleka, na-
poje na bazie soi inne niż substytuty mleka, sorbety (napoje), 
napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje ser-
watkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napój 
imbirowy, orszada, nektary owocowe, pastylki do napojów 
gazowanych, preparaty do produkcji napojów, woda, woda 
gazowana, preparaty do produkcji wody gazowanej, woda 
litowa, produkty do wytwarzania wody mineralnej, woda 
mineralna, woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa.

(210) 472817 (220) 2017 06 12
(731) 7LEVELS SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) 7LEVELS

(531) 26.05.03, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 9 gry wideo [gry komputerowe] w formie pro-
gramów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, 
gry wideo nagrane na dysku [oprogramowanie kompute-
rowe], zaprogramowane gry wideo zawarte w kartridżach 
[oprogramowanie komputerowe], oprogramowanie gier, 
oprogramowanie gier elektronicznych, nagrane programy 
gier komputerowych, nagrane oprogramowanie gier kom-
puterowych, programy komputerowe do gier wideo i gier 
komputerowych, oprogramowanie komputerowe gier wi-
deo, programy gier elektronicznych do pobrania, programy 
gier komputerowych do pobrania, kartridże fob gier wide-
o[oprogramowanie], programy interaktywnych multimedial-
nych gier komputerowych, oprogramowanie do gier wideo, 
programy komputerowe do obsługi gier, oprogramowanie 
do gier do użytku z konsolami do gier wideo, programy 
do gier komputerowych [oprogramowanie], oprogramo-
wanie do gier do użytku z konsolami do gier wideo, grafika 
do pobrania do telefonów komórkowych, oprogramowa-
nie komputerowe poprawiające możliwości audiowizualne 
multimedialnych, mianowicie do integracji tekstu, dźwięku, 
grafiki obrazów statycznych i obrazów ruchomych, 41 udo-
stępnianie gier komputerowych online, udostępnianie in-
teraktywnych gier komputerowych online, 42 programy 
interaktywnych multimedialnych gier komputerowych, 
testowanie komputerów, testowanie sprzętu informatycz-
nego, testowanie programów komputerowych, testowanie 
oprogramowania komputerowego, opracowywanie i te-
stowanie oprogramowania, programowanie komputerów, 
programowanie aplikacji multimedialnych, programowanie 
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stron internetowych, programowanie animacji kompute-
rowych, programowanie komputerów dla osób trzecich, 
programowanie komputerów i projektowanie oprogramo-
wania, programowanie oprogramowania do gier kompu-
terowych, programowanie oprogramowania do reklamy 
on-line, programowanie oprogramowania do platform in-
ternetowych, programowanie komputerowe w zakresie gier 
wideo i gier komputerowych, usługi projektowania grafiki 
komputerowej, renderowanie grafiki komputerowej (obrób-
ka cyfrowa obrazów), projektowanie opakowań, projektowa-
nie opakowań i materiałów do pakowania, programowanie 
stron internetowych, opracowywanie oprogramowania gier 
komputerowych.

(210) 472865 (220) 2017 06 12
(731) ROZWADOWSKA PAULINA NISU, Warszawa
(540) Nisu

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 25 bielizna dla niemowląt, bliźniaki [odzież], body 
niemowlęce, czapki, kapelusze, kombinezony [odzież], koszu-
le, koszulki dla dzieci, koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, 
dla niemowląt i małych dzieci, kurtki, legginsy, letnie ubran-
ka dla dzieci, nakrycia głowy dla dzieci, narzutki na ramiona, 
obuwie dla dzieci, obuwie dla niemowląt, odzież dziecięca, 
odzież dziewczęca, odzież niemowlęca, odzież wierzchnia 
dla dzieci, odzież wierzchnia dla niemowląt, opaski na głowę, 
pajacyki dla dzieci, pelerynki, piżamy, płaszcze, podkoszulki, 
rajstopy, rękawiczki, sandały, skarpetki, śliniaki dla niemow-
ląt, śpioszki, spodenki, spódnice, spodnie, spodnie dziecięce, 
sukienki, swetry, szaliki, ubranka do wózka, wyprawki dla nie-
mowląt, wyprawki dziecięce, 35 przeprowadzanie sprzedaży 
aukcyjnej, promocja sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej 
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizu-
alnych, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, 
administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, 
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej akcesoriów odzieżowych, reklama, reklama za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 
usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja).

(210) 472891 (220) 2017 06 13
(731) BIVROST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BIVROST
(510), (511) 9 kamery wieloobiektywowe, kamery reje-
strujące obraz stereoskopowo, kamery rejestrujące obraz 
sferyczny 360-stopni, systemy kamerowe do nagrywania 
filmów 3D zawierające obudowy ochronne, moduły kamer, 
obiektywy, mikrofony, płytki obwodowe, procesory i urzą-
dzenia kodujące obraz i dźwięk, monitory audio i wideo, 

nośniki danych, porty, anteny, źródła światła, akumulatory, 
elementy montażowe i przyłącza do akcesoriów, syste-
my montażu kamer do nagrywania filmów w formacie 
360-stopni zawierające obudowy ochronne, moduły ka-
merowe, obiektywy, mikrofony, płytki obwodowe, proce-
sory i urządzenia kodujące obraz i dźwięk, monitory audio 
i wideo, nośniki danych, porty, anteny, światła, baterie, ele-
menty montażowe i gwinty do akcesoriów kamerowych, 
akcesoria kamerowe w znaczeniu, statywy, uchwyty, szyny, 
mocowania stabilizujące, obręcze użytkowe, mocowania 
do pojazdów, osłony na obiektywy, filtry na obiektywy, 
zewnętrzne nośniki danych, przewodowe i bezprzewodo-
we panele kontrolne i monitory, wodoodporne obudo-
wy i elementy chroniące, etui transportowe, kable, sprzęt 
komputerowy i oprogramowanie do edycji i przetwarzania 
obrazami wideo oraz przetwarzania dźwięku, sprzęt kom-
puterowy i oprogramowanie używane podczas kodowania 
plików cyfrowych, w tym: dźwięk, wideo, tekst, kod binar-
ny, zdjęcia, grafiki i pliki multimedialne, oprogramowanie 
komputerowe w znaczeniu, oprogramowanie używane 
w konwertowaniu, kodowaniu, przetwarzaniu i przekształ-
caniu dźwięku, wideo, tekstu, kodu binarnego, zdjęć, grafik, 
plików multimedialnych do formatów 3D oraz wideo w for-
macie 360-stopni dla filmów długometrażowych, wideo, 
mediów cyfrowych oraz multimedialnych treści rozrywko-
wych, sprzęt komputerowy i programy komputerowe słu-
żące integracji tekstu, dźwięku, grafik, zdjęć i filmów do in-
teraktywnego dostarczania dla aplikacji multimedialnych, 
oprogramowanie komputerowe, w znaczeniu oprogramo-
wania służącego do konwertowania, kodowania, przetwa-
rzania i przekształcania cyfrowych treści mediowych 3D 
oraz 360-stopni do zastosowania z goglami do wirtualnej 
rzeczywistości, hełmami oraz w środowiskach pokazowych, 
oprogramowanie komputerowe, w znaczeniu oprogra-
mowania wirtualnej rzeczywistości dla filmów długome-
trażowych 3D oraz wideo w formacie 360-stopni, filmów, 
mediów cyfrowych oraz multimedialnych treści rozrywko-
wych, oprogramowanie dla wirtualnej rzeczywistości, go-
gle do wirtualnej rzeczywistości, oprogramowanie aplikacji 
mobilnych z możliwością pobrania służące od dystrybu-
cji filmów pełnometrażowych 3D oraz wideo w formacie 
360-stopni, filmów, mediów cyfrowych oraz multimedial-
nych treści rozrywkowych, oprogramowanie komputero-
we w znaczeniu oprogramowania służącego do odtwa-
rzania filmów pełnometrażowych 3D i wideo w formacie 
360-stopni, filmów, mediów cyfrowych oraz multimedial-
nych treści rozrywkowych na komputerze, oprogramowa-
nie komputerowe w znaczeniu oprogramowania służącego 
do odtwarzania na goglach do wirtualnej rzeczywistości 
filmów pełnometrażowych 3D i wideo w formacie 360-stopni, 
filmów, mediów cyfrowych oraz multimedialnych treści 
rozrywkowych, oprogramowanie komputerowe w znacze-
niu oprogramowania służącego do odtwarzania filmów 
pełnometrażowych 3D i wideo w formacie 360-stopni, fil-
mów, mediów cyfrowych oraz multimedialnych treści roz-
rywkowych w przeglądarkach internetowych, urządzenia 
i przyrządy kinematograficzne i kontrolne służące do na-
grywania z powietrza filmów 3D i 360-stopni, mediów cy-
frowych oraz multimedialnych treści rozrywkowych, części 
i elementy dla wszystkich wyżej wymienionych pozycji, 
sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem służący 
do przesyłania w czasie rzeczywistym dźwięku, wideo, tek-
stu, kodu binarnego, zdjęć, grafik, plików multimedialnych 
w tym filmów w formacie 3D oraz w formacie 360-stop-
ni, 41 organizacja i prowadzenie szkoleń oraz warsztatów 
z zakresu nagrywania filmów 3D oraz wideo w formacie 
360-stopni, obsługi sprzętu oraz prowadzenia narracji 
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(storytellingu), usługi masteringu dźwięku 3D, usługi trans-
misji na żywo wideo 360 stopni, usługi łączenia (stitcho-
wania) obrazu wideo z wielu źródeł, usługi nagrywania, 
produkcji i postprodukcji filmów 3D i wideo sferycznego 
360-stopni, wypożyczanie sprzętu fotograficznego i fil-
mowego, wypożyczanie sprzętu kinematograficznego, 
wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie sprzętu au-
dio, filmowanie i produkcja filmów 3D i wideo w formacie 
360-stopni, edycja filmów 3D i wideo w formacie 360-stop-
ni, produkcja i dystrybucja filmów 3D i wideo w formacie 
360-stopni w tym na platformy dedykowane wirtualnej 
rzeczywistości oraz wideo 3D i 360-stopni, produkcja i dys-
trybucja filmów 3D oraz wideo w formacie 360-stopni w ob-
szarach powszechnego zainteresowania: edukacyjnym, 
modowym, politycznym, dot. spraw publicznych, infor-
macyjnym, dokumentów filmowych, podróżniczym, przy-
rodniczym, rozrywkowym, biograficznym, komediowym, 
wydarzeń na żywo, teatralnym, koncertowym, wydarzeń 
sportowych, erotycznym, marketingowym, prywatnych 
i publicznych wydarzeń, informowanie on-line na tema-
ty związane z produkcją i dystrybucją wideo 3D oraz sfe-
rycznego wideo 360-stopni, informowanie, udzielanie 
porad oraz konsultacji dotyczących wyżej wymienionych 
przedmiotów, 42 projektowanie, budowa i rozwój, sprzę-
tu komputerowego i oprogramowania, projektowanie 
i rozwój oprogramowania do wirtualnej rzeczywistości, 
utrzymywanie i aktualizowanie sprzętu i programowania 
komputerowego, usługi Software as a Service (SaaS) oraz 
oprogramowanie do przetwarzania danych w chmurze 
dla edycji i przetwarzania obrazów wideo, usługi w zakre-
sie oprogramowania komputerowego umożliwiającego 
transmisję na żywo obrazu i dźwięku w formacie 3D, usługi 
w zakresie oprogramowanie komputerowego umożliwia-
jącego transmisję na żywo obrazu i dźwięku w formacie 
wideo 360-stopni, usługi Software as a Service oraz opro-
gramowanie do przetwarzania danych w chmurze do ko-
dowania plików cyfrowych, w tym plików: audio, wideo, 
tekstowych, binarnych, zdjęć, grafik i plików multimedial-
nych, badania i rozwój nad optyką fotograficzną, usługi 
Software as a Service oraz oprogramowanie do przetwa-
rzania danych w chmurze służące do konwertowania, ko-
dowania, przetwarzania i przekształcania plików audio, 
wideo, tekstowych, binarnych, zdjęć, grafik i plików multi-
medialnych do formatu 3D i formatu wideo 360-stopni dla 
filmów, wideo, mediów cyfrowych i multimedialnych treści 
cyfrowych, usługi Software as a Service (SaaS) oraz opro-
gramowanie komputerowe służące do konwertowania, ko-
dowania, przetwarzania i przekształcanie treści cyfrowych 
3D do użytkowania na goglach do wirtualnej rzeczywisto-
ści, hełmach i w innych środowiskach pokazowych, usługa 
wsparcia technicznego, w znaczeniu monitorowanie, admi-
nistrowanie i zarządzanie danymi w chmurze i systemami 
aplikacji, usługa wsparcia technicznego, w znaczeniu wy-
krywania i usuwania usterek w zakresie diagnostyki sprzętu 
komputerowego oraz problemów z oprogramowaniem, 
usługi informacji, doradztwa, konsultacji w odniesieniu 
do wcześniej wymienionych zagadnie.

(210) 472895 (220) 2017 06 13
(731) POWERBIKE SPÓŁKA AKCYJNA, Dąbrowa
(540) REBELHORN
(510), (511) 9 odzież ochronna, kaski ochronne, okulary, go-
gle, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży 
hurtowej i detalicznej takich towarów jak: odzież ochronna, 
kaski ochronne, odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 472897 (220) 2017 06 13
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) FLEGAFORTAN
(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) 472902 (220) 2017 06 13
(731) EDEN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) EdenFinance Pożyczki ekspresowe

(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01
(510), (511) 36 pożyczki (usługi finansowe).

(210) 472903 (220) 2017 06 13
(731) VERO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) TRAVERO

(531) 01.05.01, 01.05.02, 01.05.23, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 eskortowanie podróżnych, wynajem samo-
chodów, transport samochodowy, transport autobusowy, 
przenoszenie, przewóz bagaży, organizowanie rejsów, usługi 
transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, dostawa towarów, 
wynajem autokarów, transport, usługi w zakresie organizo-
wania wycieczek, transport pasażerski, rezerwacja miejsc 
na podróż, transport podróżnych, usługi kurierskie (wiado-
mości lub towary), rezerwacja transportu, rezerwacja miejsc 
na podróż, logistyka transportu, udzielanie wskazówek o tra-
sie dojazdu do celów podróży, 43 biura zakwaterowania (ho-
tele, pensjonaty), wynajmowanie zakwaterowania na pobyt 
czasowy, pensjonaty, domy turystyczne, usługi hotelowe, 
rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacja miejsc w ho-
telach, usługi w zakresie obozów wakacyjnych (zakwatero-
wanie), usługi rezerwacji pokojów, motele, usługi recepcyjne 
dla tymczasowego zakwaterowania (zarządzanie przyjazda-
mi i wyjazdami).

(210) 472905 (220) 2017 06 13
(731) CALLEJA SERGIO, Warszawa
(540) ROYAL CROWN COLA RC
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energety-
zujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje 
serwatkowe, napoje izotoniczne, piwo, piwo bezalkoholowe, 
syropy do sporządzania napojów.

(210) 472906 (220) 2017 06 13
(731) CALLEJA SERGIO, Warszawa
(540) HI-SPOT

(531) 24.17.01, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energety-
zujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje 
serwatkowe, napoje izotoniczne, piwo, piwo bezalkoholowe, 
syropy do sporządzania napojów.

(210) 472918 (220) 2017 06 13
(731) HOTEL NARVIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Serock
(540) GREENWOOD

(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.03, 05.13.09, 
26.11.02, 26.11.05

(510), (511) 35 zarządzanie działalnością gospodarczą w za-
kresie projektów budowlanych, zarządzanie projektami 
z zakresu działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, do-
radztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, analiza 
kosztów, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, 
organizowanie wystaw i pokazów w celach handlowych lub 
reklamowych, usługi związane z przenoszeniem przedsię-
biorstw, zarządzanie hotelami, usługi handlu detalicznego 
w zakresie materiałów budowlanych, 36 usługi finansowania 
przedsięwzięć związanych ze wznoszeniem nieruchomo-
ści, usługi zarządzania inwestycjami w majątek nieruchomy, 
finansowanie inwestycji, w tym inwestycji budowanych, 
usługi finansowe, usługi finansowe związane z nieruchomo-
ściami, inwestycje związane z nieruchomościami, inwestycje 
kapitałowe, organizowanie inwestycji, tworzenie funduszy 
inwestycyjnych, wyceny finansowe, zarządzanie finansami, 
doradztwo w zakresie finansów i inwestycji finansowych, 
doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nie-
ruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, 
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, doradztwo 
w zakresie zakupu, wynajmu oraz sprzedaży nieruchomości, 
wynajmowanie mieszkań, pobieranie czynszów, zarządza-

nie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, 
dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie nieruchomości, 
wynajmowanie powierzchni biurowej, 37 usługi budowla-
ne, usługi doradztwa budowlanego, budowa budynków 
mieszkalnych i komercyjnych, budowa domów, budowa 
dróg, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nie-
ruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości prze-
mysłowych, budowa obiektów do celów sportowych, bu-
dowa obiektów do celów rekreacyjnych, budowa obiektów 
inżynierii wodno-lądowej, budowa obiektów medycznych, 
usługi napraw oraz konserwacji obiektów budowlanych, 
nadzór budowany, doradztwo inżynieryjne w zakresie bu-
downictwa, informacja budowlana, instalowanie oraz napra-
wa instalacji hydraulicznych, elektrycznych oraz centralnego 
ogrzewania, czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz, 
instalacja rusztowań budowlanych, platform roboczych i bu-
dowlanych, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń kli-
matyzacyjnych, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń 
elektrycznych, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń 
do zaopatrzenia w wodę, instalacja, konserwacja i naprawa 
urządzeń oświetleniowych, instalacja, konserwacja i napra-
wa urządzeń sanitarnych, instalacja, konserwacja i naprawa 
urządzeń wentylacyjnych, instalacja, konserwacja i naprawa 
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja, konser-
wacja i naprawa wind, instalowanie, konserwacja i naprawa 
alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie, konserwacja 
i naprawa alarmów przeciwpożarowych, instalowanie, kon-
serwacja i naprawa sieci telekomunikacyjnych, instalowanie, 
konserwacja i naprawa wind i dźwigów, instalowanie, konser-
wacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, izolacja ścian 
wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, usługi po-
rządkowe , 42 planowanie budowy nieruchomości, kontrola 
kosztów budowy, opracowywanie projektów budowlanych, 
monitorowanie konstrukcji budowlanych, doradztwo w za-
kresie projektów architektonicznych i budowlanych, usługi 
doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, 
opracowanie projektów technicznych w dziedzinie budow-
nictwa, badania technologiczne związane z przemysłem 
budowlanym, usługi badawcze związane z budownictwem, 
projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, 
usługi konsultacyjne dotyczące architekury.

(210) 472927 (220) 2017 06 14
(731) MELVIT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Melvit CRISPY

(531) 06.07.25, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14, 05.07.02
(510), (511) 30 przekąski z pieczywa chrupkiego, pieczy-
wa chrupkie, przekąski z produktów zbożowych, przekąski 
wykonane z mąki razowej, gotowe przekąski na bazie zbóż, 
przekąski na bazie ryżu, suchary, batoniki, batony zbożowe, 
produkty zbożowe w postaci batonów, batoniki energe-
tyczne na bazie zbóż, czipsy na bazie zbóż, ciastka owsiane, 
ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, ciasteczka ryżowe, 
chipsy ryżowe, chrupki ryżowe, wafle ryżowe, przekąski wy-
konane z mąki ryżowej, płatki kukurydziane, chrupki kukury-
dziane, chipsy kukurydziane, przekąski wykonane z mąki ku-
kurydzianej, płatki owsiane, herbatniki owsiane spożywcze, 
przekąski na bazie kukurydzy, przekąski na bazie pszenicy, 



50 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT30/2017

przekąski na bazie zbóż, batony spożywcze na bazie zbóż, 
produkty spożywcze na bazie owsa, produkty żywnościowe 
na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, chipsy 
zbożowe, chrupki zbożowe, płatki zbożowe, przekąski wy-
konane z mąki zbożowej, herbatniki zbożowe do spożycia 
przez ludzi, przekąski składające się z produktów zbożowych.

(210) 472930 (220) 2017 06 14
(731) INFODATA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) i infodata

(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.01.17, 24.17.25
(510), (511) 9 komputery, komputery i sprzęt komputero-
wy, komputerowe bazy danych, komputerowe systemy 
operacyjne, sprzęt peryferyjny do komputerów, kompo-
nenty i części do komputerów, urządzenia do tworzenia 
sieci komputerowych i komunikacji danych, oprogramo-
wanie, oprogramowanie kompilujące, sterowniki oprogra-
mowania, oprogramowanie dekoderów, oprogramowanie 
komunikacyjne, oprogramowanie pośredniczące, opro-
gramowanie telekomunikacyjne, oprogramowanie edu-
kacyjne, oprogramowanie rozrywkowe, oprogramowanie 
wspomagające, oprogramowanie symulacyjne, opro-
gramowanie adaptacyjne, oprogramowanie medialne, 
oprogramowanie przemysłowe, oprogramowanie elek-
tromechaniczne, oprogramowanie sensoryczne, opro-
gramowanie multimedialne, oprogramowanie szkolenio-
we, oprogramowanie zabezpieczające, oprogramowanie 
testowe, oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie 
gier, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie spo-
łecznościowe, oprogramowanie telefonii komputerowej, 
pakiety oprogramowania komputerowego, oprogramo-
wanie rzeczywistości wirtualnej, oprogramowanie dla 
nauczycieli, oprogramowanie dla nauki, edukacyjne opro-
gramowanie komputerowe, oprogramowanie do uwie-
rzytelniania, oprogramowanie czytników kart, platformy 
oprogramowania komputerowego, oprogramowanie 
do tabletów, zintegrowane pakiety oprogramowania, 
oprogramowanie do pobrania, wbudowane oprogramo-
wanie operacyjne, komputerowe oprogramowanie anty-
wirusowe, oprogramowanie do telefonów komórkowych, 
oprogramowanie do technologii biznesowych, oprogra-
mowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, oprogramo-
wanie do zarządzania organizacją pracy, sieci telekomu-
nikacyjne, sieci komputerowe, sieci komunikacyjne, sieci 
optyczne, sieci danych, serwery sieciowe, routery siecio-
we, sieci rozległe [WAN], sieci lokalne (LAN).

(210) 472935 (220) 2017 06 14
(731) GOŁOŚ ŁUKASZ KACPER, Węgrów
(540) Festiwal Wibracje
(510), (511) 41 organizowanie festiwali, usługi festiwali mu-
zycznych, organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, 
rozrywka w postaci festiwalu etnicznego, organizowanie fe-
stiwali w celach rekreacyjnych, organizowanie festiwali w ce-
lach szkoleniowych, organizowanie festiwali w celach eduka-
cyjnych, organizowanie festiwali w celach kulturalnych.

(210) 472942 (220) 2017 06 14
(731) MOONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) CZELADNIK
(510), (511) 32 piwo.

(210) 472945 (220) 2017 06 14
(731) CZOŁAK DOROTA, Warszawa
(540) E EDUFORCE

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.18
(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) 472949 (220) 2017 06 14
(731) DEVIN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) centrum ŁOPUSZAŃSKA 22

(531) 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 35 wynajem powierzchni reklamowej, organizo-
wanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, organi-
zowanie pokazów mody w celach promocyjnych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, usługi w zakresie sprzedaży 
odzieży, obuwia, nakryć głowy, wyrobów ze skóry i imitacji 
skóry, toreb, parasoli, wyrobów jubilerskich, zegarków, tek-
styliów i wyrobów włókienniczych, kosmetyków i wyrobów 
perfumeryjnych, artykułów stanowiących wyposażenie 
domów i mieszkań, 36 wynajem powierzchni handlowych, 
wynajem powierzchni biurowej, administrowanie nierucho-
mościami, 39 wynajem przestrzeni magazynowej.

(210) 472961 (220) 2017 06 14
(731) BROWAR WARMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
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(540) Warmia Browar Regionalny

(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.05.03, 05.05.04, 05.05.19, 05.03.11
(510), (511) 32 piwo produkty piwowarskie, 40 usługi bro-
warnicze, warzenie piwa, 43 restauracje, obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.

(210) 472965 (220) 2017 06 14
(731) SZRAMOWSKI WOJCIECH, Pelpin
(540) DOBRE POMYSŁY NA BIZNES

(531) 27.05.01, 26.11.13, 29.01.04
(510), (511) 41 opracowywanie i publikowanie tekstów, in-
nych niż teksty reklamowe w Internecie, udzielanie informa-
cji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub 
za pośrednictwem Internetu, dotyczących w szczególności 
zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

(210) 472981 (220) 2017 06 14
(731) LENART IRENEUSZ OMEGA, Gorzów Wielkopolski
(540) ORANŻADA napój gazowany PÓŁSŁODKA

(531) 11.03.01, 08.07.01, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 wody i napoje niegazowane i gazowane.

(210) 473063 (220) 2017 06 19
(731) SOFTINTEGRATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno

(540) sBiznes
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy elektryczne i elektro-
niczne do przetwarzania, zapisywania i przesyłania danych, 
sprzęt komputerowy komputery, komputerowe urządzenia 
peryferyjne, części i akcesoria do komputerów, elektrycz-
ne i elektroniczne przyrządy do zapisywania i odtwarzania 
programów komputerowych, elektroniczne, magnetyczne 
i optyczne nośniki danych, nośniki z elektronicznie, magne-
tycznie i optycznie z cyfrowo zapisanymi danymi i opro-
gramowaniem, wszystko do stosowania w komputerach, 
urządzenia i dyski do przechowywania danych, programy 
komputerowe, oprogramowanie komputerowe, oprogra-
mowanie użytkowe, oprogramowanie i programy kom-
puterowe do tworzenia baz danych, oprogramowanie 
i programy komputerowe do zarządzania bazami danych, 
oprogramowanie i programy komputerowe do przetwa-
rzania danych, oprogramowanie i programy komputerowe 
do zarządzania projektami oraz sieciami, oprogramowanie 
i programy komputerowe do archiwizacji i przechowywania 
dokumentacji elektronicznej, programy sterujące, progra-
my systemów operacyjnych, komputerowe programy ope-
racyjne, publikacje elektroniczne jako moduły ładowalne, 
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów 
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować w sie-
ci sklepów i na stronie internetowej zarówno w hurcie jak 
i detalu towary takie jak: urządzenia i przyrządy elektryczne 
i elektroniczne do przetwarzania, zapisywania i przesyłania 
danych, sprzęt komputerowy, komputery, komputerowe 
urządzenia peryferyjne, części i akcesoria do komputerów, 
elektryczne i elektroniczne przyrządy do zapisywania i od-
twarzania programów komputerowych, elektroniczne, 
magnetyczne i optyczne nośniki danych, nośniki z elektro-
nicznie, magnetycznie, optycznie i cyfrowo zapisanymi da-
nymi i oprogramowaniem wszystko do stosowania w kom-
puterach, urządzenia i dyski do przechowywania danych, 
programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, 
oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie i programy 
komputerowe do tworzenia baz danych, oprogramowanie 
i programy komputerowe do zarządzania bazami danych, 
oprogramowanie i programy komputerowo do przetwa-
rzania danych, oprogramowanie i programy komputerowe 
do zarządzania projektami oraz sieciami, oprogramowanie 
i programy komputerowe do archiwizacji i przechowywania 
dokumentacji elektronicznej, programy sterujące, programy 
systemów operacyjnych, komputerowe programy operacyj-
ne, publikacje elektroniczne jako moduły ładowalne, pozy-
skiwanie informacji do komputerowych baz danych, syste-
matyzacja, kompilacja danych w komputerowych bazach 
danych, zarządzenie zbiorami informatycznymi, sortowanie 
danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie informa-
cji w komputerowych bazach danych, 42 usługi w zakresie 
oprogramowania komputerów, usługi w zakresie opraco-
wywania oprogramowania komputerowego na potrzeby 
wykorzystania Internetu, Intranetu i sieci, usługi w zakresie 
instalacji oprogramowania komputerowego, usługi progra-
mowania komputerów, usługi udostępniania programów 
komputerowych, oprogramowania i plików komputerowych 
w szczególności przez Internet oraz inne sieci komputerowe, 
usługi oprogramowania jako usługi obejmujące oprogramo-
wanie stosowane w dziedzinie zarządzania procesami bizne-
sowymi w przedsiębiorstwach, usługi dostawców aplikacji 
oprogramowania komputerowego, instalacja i dostosowa-
nie do potrzeb klienta aplikacji oprogramowania komputero-
wego, projektowanie graficzne, projektowanie i kompilacja 
stron internetowych, usługi zarządzania technicznego pro-
jektami komputerowymi, wynajem czasu dostępu do sieci 
komputerowych, wynajem czasu dostępu do baz danych, 
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wypożyczanie oprogramowania i programów komputero-
wych, wypożyczanie urządzeń do przetwarzania danych, 
leasing komputerów i sprzętu komputerowego, opracowy-
wanie, instalowanie, analiza, wdrażanie, aktualizacja, moder-
nizacja, konserwacja i powielanie oprogramowania i pro-
gramów komputerowych, projektowanie oprogramowania, 
programów komputerowych, systemów komputerowych, 
instalacji telematycznych, opracowywanie projektów tech-
nicznych, usługi doradztwa informatycznego, doradztwo 
w zakresie planowania, projektowania i wdrażania przedsię-
wzięć informatycznych, opiniowanie i ekspertyzy z zakresu 
informatyki, usługi doradztwa w zakresie sprzętu kompute-
rowego, oprogramowania oraz programowania kompute-
rów, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowe-
go, usługi w zakresie przetwarzania danych, programowanie 
dla elektronicznego przetwarzania danych, odzyskiwanie 
danych komputerowych, usługi konwersji danych i doku-
mentów na formę elektroniczną, opracowywanie systemów 
przechowywania danych i informacji, usługi administrowania 
stronami internetowymi oraz siecią, tworzenie i utrzymywa-
nie stron internetowych dla osób trzecich, usługi wdrażania 
i analizy systemów komputerowych, kastomizacja systemów 
komputerowych, usługi w zakresie ochrony antywirusowej 
komputerów, usługi w zakresie konfigurowania systemów 
i sieci komputerowych.

(210) 473064 (220) 2017 06 19
(731) SPARTAN CLEANER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) PrestigeSpartan

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 preparaty do prania i czyszczenia, płyny i żele 
do prania tkanin, płyny do płukania tkanin, proszki do pra-
nia, mydła, wybielacze stosowane w pralnictwie, szampony, 
środki do szorowania, środki do zmiękczania tkanin, wyroby 
perfumeryjne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kosmetyki.

(210) 473065 (220) 2017 06 19
(731) MORYŃ ANDRZEJ, Wrocław
(540) FREE STAR
(510), (511) 25 odzież, obuwie, torby, czapki, szaliki, swetry.

(210) 473066 (220) 2017 06 19
(731) CALLEJA SERGIO, Warszawa
(540) Solera

(531) 03.07.24, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energety-
zujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje 
serwatkowe, napoje izotoniczne, piwo, piwo bezalkoholowe, 
syropy do sporządzania napojów, esencje do sporządzania 
napojów.

(210) 473067 (220) 2017 06 19
(731) GN JANTARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) JANTARIS ESENCJA BAŁTYKU

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości, dzierżawa nieru-
chomości, agencje nieruchomości, administrowanie nie-
ruchomościami, organizowanie wynajmu nieruchomości, 
inwestowanie w nieruchomości, usługi nabywania nierucho-
mości, usługi zarządzania nieruchomościami, usługi agencji 
nieruchomości dot. sprzedaży i wynajmu budynków, usługi 
agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, 
usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzeda-
żą ziemi, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem 
i sprzedażą budynków, wynajem zakwaterowania, 37 bu-
dowanie nieruchomości, budowa nieruchomości mieszkal-
nych, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieru-
chomości, budowa bloków mieszkalnych, budowa domów.

(210) 473087 (220) 2017 06 19
(731) PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) UMBRELLA

(531) 01.15.13, 01.15.15, 10.03.04, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina.

(210) 473088 (220) 2017 06 19
(731) WERSEL TOMASZ, WERSEL PRZEMYSŁAW 

MEGAŁAZIENKI SPÓŁKA CYWILNA, Tychy
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(540) megalazienki.pl

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, 11 urządze-
nia do ogrzewania, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sani-
tarne, 19 materiały budowlane niemetalowe.

(210) 473090 (220) 2017 06 19
(731) SENETRA MARIAN ART-PLAST, Olsztyn
(540) E-SPORT4U

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 detaliczny handel, sprzedaż za pośrednic-
twem łączy internetowych, radioodbiorników, telewizorów, 
telefonów komórkowych, smartfonów, i-phonów, kart sim, 
sprzętu fotograficznego, zapisane i niezapisane nośniki cy-
frowe i analogowe, pamięć USB, dyski CD czyste, MP3, MP4, 
gry komputerowe, akcesoria komórkowe oprawki, zestawy 
do selfi, zegarki elektroniczne, komputery stacjonarne, lapto-
py, klawiatury, myszy komputerowe, głośniki komputerowe, 
słuchawki, akumulatory do sprzętu komputerowego i tele-
fonów, mikrofony, tablety, sprzęt AGD, meble: fotele gamin-
gowe, długopisy, naklejki, nalepki, ubrania: koszulki, czapki, 
bluzy, dresy, kurtki, napoje energetyczne, sprzęt sportowy, 
dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, pro-
spektów, broszur], agencje eksport-import, komputerowe 
zarządzanie plikami,poszukiwania w zakresie patronatu 
produkcja filmów reklamowych, publikowanie tekstów 
sponsorowanych, reklama, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamowe i sponsorowane teksty - two-
rzenie, sortowanie danych w bazach komputerowych, pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi menadżerskie 
dla sportowców, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
41 edukacja [nauczanie], studia filmowe, fotografie, fotore-
portaże, gry - usługi świadczone on-line, informacja o im-
prezach rozrywkowych, instruktaże, komputerowe przygo-
towanie materiałów do publikacji, organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], kształcenie praktyczne [pokazy], 
montaż taśm wideo, nagrywanie filmów na taśmach wi-
deo [filmowanie], organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], organizowanie zawodów sportowych, pisanie 
tekstów innych niż reklamowych, produkcja filmów innych 
niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach wideo, pro-
dukcja programów radiowych i telewizyjnych, publikowanie 
elektroniczne on-line nie do pobrania, usługi reporterskie, 
sprawdziany edukacyjne, pisanie teksty, inne niż reklamowe, 
telewizyjne programy rozrywkowe, usługi reporterskie, usłu-
gi obozów wakacyjnych [rozrywka], organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie zawodów 
sportowych.

(210) 473092 (220) 2017 06 19
(731) WERSEL TOMASZ, WERSEL PRZEMYSŁAW 

MEGAŁAZIENKI SPÓŁKA CYWILNA, Tychy
(540) Megałazienki
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, 11 urządze-
nia do ogrzewania, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sani-
tarne, 19 materiały budowlane niemetalowe.

(210) 473098 (220) 2017 06 19
(731) PASZKO JACEK KOZACZEK PRODUKCJA HANDEL 

USŁUGI, Chłopków
(540) KOZACZEK

(531) 05.09.24, 05.07.24, 26.01.03, 26.04.05, 26.04.02, 27.05.01, 
29.01.14

(510), (511) 39 działalność związana z pakowaniem produk-
tów spożywczych.

(210) 473106 (220) 2017 06 20
(731) DEKADA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DEKADA
(510), (511) 36 wynajmowanie pomieszczeń handlowych, 
usługowych oraz biurowych (nieruchomości), zarządzanie 
nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, 
dzierżawa nieruchomości, inwestycje kapitałowe, 39 trans-
port lądowy, transport samochodowy, transport pasażer-
ski, transport autobusowy, logistyka transportu, transport 
pasażerów autobusami, usługi transportu autobusami, or-
ganizowanie transportu pasażerskiego, autobusowe usługi 
transportowe.

(210) 473107 (220) 2017 06 20
(731) BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Paproć

(540) CZARCIA ŁAPA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.

(210) 473109 (220) 2017 06 20
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) VIVITA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
preparaty higieniczne do celów medycznych, dietetyczna 
żywność przystosowana do celów medycznych, suplemen-
ty diety dla ludzi, preparaty witaminowe, odżywcze suple-
menty diety, mineralne suplementy diety, suplementy diety 
zawierające białko, substancje dietetyczne złożone z wita-
min, minerałów, aminokwasów i pierwiastków śladowych, 
substancje dietetyczne składające się z witamin, minerałów 
i pierwiastków śladowych, pojedynczo lub w połączeniu, su-
plementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy 
diety składające się z witamin, suplementy diety dla ludzi nie-
przeznaczone do celów leczniczych.

(210) 473111 (220) 2017 06 20
(731) BONITO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Modlniczka
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(540) BONITO
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tek-
stowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, książki elek-
troniczne, książki audio, nagrania audio i wideo, nagrania 
multimedialne, elektroniczne bazy danych, nagrane płyty 
CD ROM, nagrane płyty CD, nagrane płyty DVD, publikacje 
w formie elektronicznej do pobrania, muzyka do pobrania, 
filmy do pobrania, gazety elektroniczne do pobrania, książki 
elektroniczne do pobrania, oprogramowanie komputero-
we, 16 materiały drukowane, publikacje drukowane, książki, 
broszury, gazety, dzienniki, czasopisma jako periodyki, alma-
nachy (roczniki), komiksy jako książki, krzyżówki, książeczki 
do kolorowania, afisze, plakaty, agendy, kalendarze, organi-
zery osobiste, terminarze jako materiały drukowane, wkła-
dy uzupełniające do kalendarza, biuletyny jako materiały 
drukowane, druki handlowe, formularze (blankiety, druki), 
emblematy papierowe, chorągiewki papierowe, drukowane 
zaproszenia, etykiety adresowe, szyldy z papieru lub z kar-
tonu, kartki do opakowań na prezenty, kartki z życzeniami, 
karty pocztowe, nalepki, naklejki jako materiały piśmienne, 
dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele archi-
tektoniczne, obrazy, reprodukcje obrazów, rysunki, jedno-
razowe produkty papierowe, dekoracje na stół z papieru, 
papier chłonny, papier higieniczny, ręczniki papierowe, ser-
wetki jednorazowe, kleje do materiałów papierniczych lub 
do użytku domowego, papier i karton, drukowane mate-
riały opakowaniowe z papieru, torebki oraz artykuły do pa-
kowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw 
sztucznych, dekoracyjny papier do pakowania, drukowa-
ne materiały opakowaniowe z papieru, kartonowe pudeł-
ka do pakowania, opakowania książek, obwoluty książek, 
okładki książek, oprawy książek, zakładki do książek, pod-
pórki do książek, papier do owijania książek, folie do okłada-
nia książek, materiały na okładki książek, papier na oprawy 
książek, materiały introligatorskie do książek i dokumentów, 
materiały i środki dla artystów i do dekoracji, wyposażenie 
dla artystów, rzemieślników i modelarzy, 35 analizy i badania 
dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne 
w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w prowadze-
niu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowa-
nie działalnością gospodarczą, agencje reklamowe, usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, doradztwo, kon-
sultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, 
pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlo-
wym w zakresie reklamy, tworzenie tekstów reklamowych, 
reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, re-
klama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szcze-
gólności Internetu, promocja, reklama i marketing stron 
internetowych on-line, usługi reklamowe, w tym reklama 
on-line w sieci komputerowej, reklama i promocja sprzeda-
ży dotyczące towarów i usług oferowanych i zamawianych 
za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elektronicz-
ną, usługi informacyjne dla konsumentów, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w sklepach, przez 
Internet i drogą korespondencyjną w dziedzinie towarów, 
takich jak utrwalone na nośnikach informacje i dane w tym 
muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tek-
stowych i obrazowych, usługi sprzedaży detalicznej i hur-
towej w sklepach, przez Internet i drogą korespondencyj-
ną w dziedzinie towarów, takich jak materiały drukowane 
w tym książki, broszury, gazety, dzienniki, czasopisma jako 
periodyki, almanachy (roczniki), komiksy jako książki, usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w sklepach, przez Internet 
i drogą korespondencyjną w dziedzinie towarów, takich jak 
krzyżówki, książeczki do kolorowania, afisze, plakaty, agendy, 

kalendarze, organizery osobiste, terminarze jako materiały 
drukowane, wkłady uzupełniające do kalendarza, biuletyny 
jako materiały drukowane, druki handlowe, formularze (blan-
kiety, druki), emblematy papierowe, chorągiewki papierowe, 
drukowane zaproszenia, etykiety adresowe, szyldy z papieru 
lub z kartonu, kartki do opakowań na prezenty, kartki z ży-
czeniami, karty pocztowe, nalepki, naklejki jako materiały 
piśmienne, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, mo-
dele architektoniczne, obrazy, reprodukcje obrazów, rysunki, 
materiały biurowe, komputery, sprzęt informatyczny i audio-
wizualny, sprzęt do przetwarzania danych, oprogramowanie 
gier, zabawki, gry, materiały edukacyjne dla dzieci, usługi 
księgarni, jako sprzedaż książek i innych wydawnictw, usługi 
sklepów detalicznych on-line obejmujące magazyny, książ-
ki, gazety do pobrania, udostępnianie baz danych on-line 
z możliwością przeszukania obejmujących używane książki 
oferowane na sprzedaż i informacje kontaktowe do nabyw-
ców / sprzedawców, usługi promocyjne, mianowicie pro-
wadzenie imprez wprowadzania produktu na rynek, w celu 
prezentowania nowych książek, autorów, wydawców lub 
sprzedawców detalicznych, usługi handlu elektronicznego, 
mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośred-
nictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych 
i sprzedaży, usługi importowo-eksportowe, usługi mediacji 
i negocjacji w zakresie transakcji handlowych, usługi w za-
kresie porównywania cen,  41 usługi w zakresie kultury, usługi 
rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, usługi bibliotecz-
ne, wypożyczanie książek i innych publikacji, wypożyczanie 
książek audio, usługi bibliotek elektronicznych, usługi wide-
obiblioteki, publikowanie książek, magazynów, almanachów 
i czasopism, publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism, publikowanie multimedialne książek, usługi 
wydawnicze w zakresie książek i czasopism, dostarczanie in-
formacji dotyczących książek, udostępnianie on-line recen-
zji książek, usługi informacyjne dotyczące książek, wynajem 
czytników książek elektronicznych, zapewnianie rozrywki 
on-line, usługi gier on-line, biura rezerwacji biletów koncer-
towych, dystrybucja filmów, fankluby, imprezy kulturalne, in-
formacja o biletach na imprezy rozrywkowe, organizowanie 
rozrywki, organizowanie widowisk (impresariat), rezerwacja 
miejsc na imprezy rozrywkowe, usługi rezerwacji biletów 
na koncerty i spektakle, udzielanie informacji dotyczących 
rozrywki.

(210) 473129 (220) 2017 06 20
(731) SOFTINTEGRATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno
(540) sBiznes

(531) 27.05.01, 26.15.09, 29.01.04
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy elektryczne i elektro-
niczne do przetwarzania, zapisywania i przesyłania danych, 
sprzęt komputerowy komputery, komputerowe urządzenia 
peryferyjne, części i akcesoria do komputerów, elektrycz-
ne i elektroniczne przyrządy do zapisywania i odtwarzania 
programów komputerowych, elektroniczne, magnetyczne 
i optyczne nośniki danych, nośniki z elektronicznie, magne-
tycznie i optycznie z cyfrowo zapisanymi danymi i opro-
gramowaniem, wszystko do stosowania w komputerach, 
urządzenia i dyski do przechowywania danych, programy 
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komputerowe, oprogramowanie komputerowe, oprogra-
mowanie użytkowe, oprogramowanie i programy kom-
puterowe do tworzenia baz danych, oprogramowanie 
i programy komputerowe do zarządzania bazami danych, 
oprogramowanie i programy komputerowe do przetwa-
rzania danych, oprogramowanie i programy komputerowe 
do zarządzania projektami oraz sieciami, oprogramowanie 
i programy komputerowe do archiwizacji i przechowywania 
dokumentacji elektronicznej, programy sterujące, progra-
my systemów operacyjnych, komputerowe programy ope-
racyjne, publikacje elektroniczne jako moduły ładowalne, 
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów 
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować w sie-
ci sklepów i na stronie internetowej zarówno w hurcie jak 
i detalu towary takie jak: urządzenia i przyrządy elektryczne 
i elektroniczne do przetwarzania, zapisywania i przesyłania 
danych, sprzęt komputerowy, komputery, komputerowe 
urządzenia peryferyjne, części i akcesoria do komputerów, 
elektryczne i elektroniczne przyrządy do zapisywania i od-
twarzania programów komputerowych, elektroniczne, 
magnetyczne i optyczne nośniki danych, nośniki z elektro-
nicznie, magnetycznie, optycznie i cyfrowo zapisanymi da-
nymi i oprogramowaniem wszystko do stosowania w kom-
puterach, urządzenia i dyski do przechowywania danych, 
programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, 
oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie i programy 
komputerowe do tworzenia baz danych, oprogramowanie 
i programy komputerowe do zarządzania bazami danych, 
oprogramowanie i programy komputerowo do przetwa-
rzania danych, oprogramowanie i programy komputerowe 
do zarządzania projektami oraz sieciami, oprogramowanie 
i programy komputerowe do archiwizacji i przechowywania 
dokumentacji elektronicznej, programy sterujące, programy 
systemów operacyjnych, komputerowe programy operacyj-
ne, publikacje elektroniczne jako moduły ładowalne, pozy-
skiwanie informacji do komputerowych baz danych, syste-
matyzacja, kompilacja danych w komputerowych bazach 
danych, zarządzenie zbiorami informatycznymi, sortowanie 
danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie informa-
cji w komputerowych bazach danych, 42 usługi w zakresie 
oprogramowania komputerów, usługi w zakresie opraco-
wywania oprogramowania komputerowego na potrzeby 
wykorzystania Internetu, Intranetu i sieci, usługi w zakresie 
instalacji oprogramowania komputerowego, usługi progra-
mowania komputerów, usługi udostępniania programów 
komputerowych, oprogramowania i plików komputerowych 
w szczególności przez Internet oraz inne sieci komputerowe, 
usługi oprogramowania jako usługi obejmujące oprogramo-
wanie stosowane w dziedzinie zarządzania procesami bizne-
sowymi w przedsiębiorstwach, usługi dostawców aplikacji 
oprogramowania komputerowego, instalacja i dostosowa-
nie do potrzeb klienta aplikacji oprogramowania komputero-
wego, projektowanie graficzne, projektowanie i kompilacja 
stron internetowych, usługi zarządzania technicznego pro-
jektami komputerowymi, wynajem czasu dostępu do sieci 
komputerowych, wynajem czasu dostępu do baz danych, 
wypożyczanie oprogramowania i programów komputero-
wych, wypożyczanie urządzeń do przetwarzania danych, 
leasing komputerów i sprzętu komputerowego, opracowy-
wanie, instalowanie, analiza, wdrażanie, aktualizacja, moder-
nizacja, konserwacja i powielanie oprogramowania i pro-
gramów komputerowych, projektowanie oprogramowania, 
programów komputerowych, systemów komputerowych, 
instalacji telematycznych, opracowywanie projektów tech-
nicznych, usługi doradztwa informatycznego, doradztwo 
w zakresie planowania, projektowania i wdrażania przedsię-
wzięć informatycznych, opiniowanie i ekspertyzy z zakresu 

informatyki, usługi doradztwa w zakresie sprzętu kompute-
rowego, oprogramowania oraz programowania kompute-
rów, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowe-
go, usługi w zakresie przetwarzania danych, programowanie 
dla elektronicznego przetwarzania danych, odzyskiwanie 
danych komputerowych, usługi konwersji danych i doku-
mentów na formę elektroniczną, opracowywanie systemów 
przechowywania danych i informacji, usługi administrowania 
stronami internetowymi oraz siecią, tworzenie i utrzymywa-
nie stron internetowych dla osób trzecich, usługi wdrażania 
i analizy systemów komputerowych, kastomizacja systemów 
komputerowych, usługi w zakresie ochrony antywirusowej 
komputerów, usługi w zakresie konfigurowania systemów 
i sieci komputerowych.

(210) 473130 (220) 2017 06 20
(731) SZAWŁOWSKA JUSTYNA, Radzymin
(540) Korpo Voice
(510), (511) 16 gazety, czasopisma [periodyki], 35 reklama, 
rozpowszechnianie reklam, usługi przeglądu prasy, wynaj-
mowanie przestrzeni reklamowej, 41 publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych 
niż teksty reklamowe), udostępnianie publikacji elektronicz-
nych [nie do pobrania].

(210) 473133 (220) 2017 06 20
(731) JAGIELSKA MAGDALENA, Warszawa
(540) FÖRK IT

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności kon-
sumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputero-
wych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji 
w rejestrach, analizy kosztów, handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenc-
kiej], pozyskiwanie danych do komputerowe bazy danych, 
komputerowe zarządzanie plikami, reklama online za po-
średnictwem sieci komputerowej, sporządzanie indeksów 
informacji do celów handlowych lub reklamowych, syste-
matyzacja danych w komputerowych bazach danych, usłu-
gi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie nabywania dla 
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przed-
siębiorstw], usługi w zakresie porównywania cen.

(210) 473191 (220) 2017 06 21
(731) ĆWIEK MONIKA KANCELARIA PRAWNA M&C, 

Warszawa
(540) NELA

(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowa-
nia i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszcze-
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nia zębów, 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarza-
nia danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia 
do gaszenia ognia, 16 papier i karton, druki, materiały in-
troligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów 
biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle 
malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem 
mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem 
aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, 
czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, 25 odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe 
i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, 30 kawa, herbata, kakao 
i substytuty kawy, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożo-
we, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, 
melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, 
sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 32 piwo, wody mineralne 
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owo-
cowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji 
napojów, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, 
organizowanie podróży, 41 kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna.

(210) 473216 (220) 2017 06 22
(731) AUDAX INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) AGRAFKA
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tym-
czasowe zakwaterowanie, restauracje, bary szybkiej obsługi, 
bufety, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki .

(210) 473229 (220) 2017 06 22
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- 

-HANDLOWE ADW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wyry

(540) EKO FLOT CARBO
(510), (511) 1 preparaty chemiczne dla przemysłu, środki 
modyfikujące w postaci mieszanek chemicznych, 4 oleje 
do flotacji pianowej.

(210) 473238 (220) 2017 06 22
(731) RADGOWSKA MONIKA, Magdalenka
(540) LUCKYHOME.PL

(531) 01.15.01, 07.01.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, agencje pośrednic-
twa w handlu nieruchomościami, biura pośrednictwa han-
dlu nieruchomościami, biuro wynajmu mieszkań, doradztwo 
w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo w zakresie 
nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nie-
ruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób 
trzecich, dzierżawa biur, dzierżawa budynków, dzierżawa 
domów, dzierżawa gospodarstw rolnych, administrowanie 
nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi 
dotyczącymi nieruchomości, agencja wynajmu zakwatero-
wania [mieszkania], agencje lub pośrednictwo w dzierżawie 
lub wynajmie gruntu, agencje mieszkaniowe (mieszkania), 
agencje mieszkaniowe (nieruchomości).

(210) 473243 (220) 2017 06 22
(731) BANACH ŁUKASZ, Bochnia
(540) NORMAN LETO
(510), (511) 9 filmy kinematograficzne, filmy wideo, pro-
gramy interaktywnych gier wideo, fotografie cyfrowe 
do pobrania, gry wideo nagranie na dysku [oprogramo-
wanie komputerowe], książki audio, książki w formacie 
cyfrowym do pobrania z Internetu, muzyka, filmy i inne 
rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazo-
wych utrwalone na nośnikach, nagrania audio wideo, na-
grania cyfrowe, nagrania wideo z filmami, nagrania wideo 
z muzyką, oprogramowanie do gier wideo, 16 afisze, pla-
katy, akwaforty [grafika], albumy fotograficzne i kolekcjo-
nerskie, artykułu biurowe, bilety, biuletyny informacyjne, 
czasopisma [periodyki] , działa sztuki oraz figurki z papie-
ru i kartonu, modele architektoniczne, fotografie, fotogra-
wiura, galwanotypy [poligrafia], gazety, karty pocztowe, 
katalogi, książki, książki z grafiką, litograficzne działa sztu-
ki, materiały drukowane, obrazy [malarstwo], oprawione 
lub nie, odbitki fotograficzne, portrety, przybory szkolne 
[artykuły piśmienne], publikacje drukowane, prezentacje 
graficzne [rysunki, obrazy], reprodukcje graficzne, ryciny 
[grafika], rysunki graficzne, sztychy, ryty [grawiura], szyl-
dy z papieru lub kartonu, torby papierowe, ulotki,zakładki 
do książek, 41 dystrybucja filmów, fotografia, gry oferowa-
ne w systemie on-line z sieci komputerowej, kompozycje 
fotograficzne na rzecz innych, malowanie portretów, mon-
taż filmów, montaż [obróbka] taśm wideo, pisanie scena-
riuszy, pokazy filmów kinematograficznych i kinowych, 
prezentacja filmów, prezentacja nagrań wideo, produkcja 
filmów animowanych, produkcja graficznych fragmentów 
filmowych, produkcja muzycznych filmów wideo, produk-
cja nagrań audio i wideo oraz produkcja multimedialna 
i usługi fotograficzne, produkcja nagrań dźwiękowych  
i/lub wideo, produkcja przedstawień, produkcja spektakli, 
produkcja sztuk, produkowanie filmów, publikacje mul-
timedialne, reżyserowanie przedstawień, reżyserowanie 
sztuk, tworzenie filmów rysunkowych, usługi malowania 
artystycznego murali, usługi w zakresie animacji efektów 
specjalnych do filmów i wideo, usługi w zakresie nagrań 
dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, wysta-
wy sztuki, 42 artyści graficy [usługi], grafika artystyczna, 
programowanie animacji komputerowych, projektowanie 
animacji i efektów specjalnych dla osób trzecich, pro-
jektowanie graficzne, projektowanie gier, projektowanie 
mody, projektowanie rzeźb, projektowanie wizualne, usłu-
gi graficzne, wspomagane komputerowo projektowanie 
grafiki video, wzornictwo przemysłowe i projektowanie 
graficzne.
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(210) 473254 (220) 2017 06 22
(731) JĘDRZEJEWSKI WOJCIECH GRUPA CODEX, Warszawa
(540) grupa CODEX

(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania biznesem.

(210) 473311 (220) 2017 06 23
(731) DEKSTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) DEKSTRA
(510), (511) 45 usługi prawne, udzielanie porad prawnych, 
opinie prawne, obsługa prawna podmiotów gospodar-
czych i osób fizycznych, doradztwo prawne w zakresie wła-
sności intelektualnej, usługi prawnicze w zakresie nadzoru 
licencjonowania własności intelektualnej, usługi nadzorcze 
w dziedzinie własności intelektualnej, usługi mediacji, usłu-
gi prawnicze świadczone drogą elektroniczną, świadczenie 
pomocy prawnej, w szczególności porady i konsultacje 
prawne, zastępstwo prawne i procesowe, usługi w zakresie 
pomocy prawnej.

(210) 473315 (220) 2017 06 24
(731) ŻÓŁTEK PIOTR, Gdynia
(540) AMBERGATOR
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, beczka piwa, beczka 
słodowa, kwas chlebowy, drink na bazie piwa, napój imbiro-
wy, cydr bezalkoholowy.

(210) 473317 (220) 2017 06 24
(731) HANECZOK ADRIAN GRAND KEBAB, Radzionków
(540) Granders

(531) 26.03.05, 26.03.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, placki ziemniacza-
ne, mleko, produkty mleczne, napoje mleczne z przewagą 
mleka, koktajle mleczne, jogurt, przekąski na bazie owoców 
i warzyw, sałatki owocowe i warzywne, chipsy ziemniaczane, 
dania gotowe na bazie warzyw, mięsa, drobiu, ryb i przetwo-
rów z tych produktów, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, lody, 
herbata mrożona, kawa mrożona, napoje na bazie czekolady, 
napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, 
cheeseburgery, kanapki, kanapki z parówką (hot dog), pizza, 
sosy (przyprawy), sosy sałatkowe, tortille, tacos (dania mek-
sykańskie), 43 usługi gastronomiczne, bary szybkiej obsługi, 
snack-bary, kafeterie, bufety, stołówki, usługi barowe, restau-
racyjne, restauracje samoobsługowe, przygotowywanie dań 
i napojów na zamówienie, obsługa gastronomiczna z wła-
snym zaplecze, produktami i transportem.

(210) 473324 (220) 2017 06 24
(731) SOSNOWSKI PRZEMYSŁAW, Biała Podlaska
(540) SNOWLIKE

(531) 04.05.03, 04.05.05, 04.05.99, 26.01.06, 26.01.22, 
27.05.01, 27.05.05, 29.01.12

(510), (511) 25 koszulki z krótkimi rękawami, bluzy, 28 gry 
planszowe.

(210) 473333 (220) 2017 06 24
(731) ONTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ONTIMAX
(510), (511) 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednic-
two giełdowe (akcje i obligacje), pośrednictwo w obrocie 
akcjami i obligacjami.

(210) 473338 (220) 2017 06 24
(731) GIEFERT WOJCIECH GENTLE-MAN, Jasło
(540) BRØDRENE
(510), (511) 18 wyroby ze skóry i imitacji skóry: torby, torebki, 
aktówki, portmonetki, paski, etui do kluczy, torby na laptopy, 
torby podróżne na ubrania, plecaki, kuferki przenośne na ko-
smetyki, etui na karty, etui na karty kredytowe, kosmetyczki 
bez wyposażenia, pojemniki na wizytówki, torby turystyczne, 
walizki, walizki z kółkami, zestawy podróżne, 35 usługi w za-
kresie sprzedaży: torby, torebki, aktówki, portmonetki, paski, 
etui do kluczy, torby na laptopy, torby podróżne na ubrania, 
plecaki, kuferki przenośne na kosmetyki, etui na karty, etui 
na karty kredytowe, kosmetyczki bez wyposażenia, pojemni-
ki na wizytówki, torby turystyczne, walizki, walizki z kółkami, 
zestawy podróżne, 42 projektowanie mody, usługi wzornic-
twa w zakresie wyrobów skórzanych i imitacji skóry oraz ga-
lanterii skórzanej.

(210) 473384 (220) 2017 06 26
(731) SZYNKIEWICZ MARCIN HQ OPTIK, Czersk
(540) T TAN

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

(210) 473424 (220) 2017 06 27
(731) JUZAK SŁAWOMIR, Legnica
(540) LECHKO
(510), (511) 32 piwo.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WyKaz  KlasoWy  zNaKóW  toWaroWych 
zgłoszoNych  W  trybie  KrajoWym 

po  dNiu  14  KWietNia  2016 r.

1 467899, 470858, 470922, 473229

2 470858, 471321, 471755

3 470058, 470869, 471599, 472226, 472365, 472368, 472752, 473064, 473191

4 465388, 472601, 473229

5 463493, 467899, 468902, 470058, 471395, 471715, 472057, 472166, 472365, 472368, 472752, 472897, 473109

6 463495, 468560, 468739, 471091, 473088, 473092

7 468560, 470858, 471091, 472534, 472564, 472601

8 471091, 472564

9 465388, 468560, 469362, 469712, 470184, 471091, 471361, 471363, 471366, 471367, 471368, 471374, 471428, 
471611, 471755, 471761, 471826, 472426, 472601, 472611, 472817, 472891, 472895, 472930, 473063, 473111, 
473129, 473191, 473243, 473384

10 472226, 472613

11 467358, 470869, 471239, 471607, 471758, 472601, 473088, 473092

12 468552

13 467573

14 463512, 463513, 471755

16 458422, 461988, 469699, 469700, 469752, 470184, 470945, 471091, 471428, 471755, 471971, 472182, 472270, 
472547, 472611, 473111, 473130, 473191, 473243

17 468739, 471321

18 469699, 469700, 471755, 471971, 473338

19 463495, 469752, 470858, 471239, 471321, 471607, 471693, 473088, 473092

20 471239, 471502, 471758, 471865, 471971, 472016, 472365, 472368, 472547, 472613

21 461988, 471755, 471971, 472226, 472365, 472368

24 471502, 471758, 472016, 472547

25 461988, 466342, 467170, 468684, 471502, 471755, 472365, 472368, 472865, 472895, 473065, 473191, 473324

26 472365, 472368, 472547

27 471263, 471755, 471758

28 471971, 473191, 473324

29 460653, 469192, 470058, 470687, 470724, 471299, 471598, 472067, 472804, 473317

30 460653, 461399, 462059, 469192, 470869, 470922, 471597, 471598, 471606, 472067, 472236, 472804, 472927, 
473191, 473317

31 467899, 470262, 470281, 471569, 471971, 472383, 472386

32 470285, 470982, 471712, 472528, 472529, 472610, 472751, 472804, 472905, 472906, 472942, 472961, 472981, 
473066, 473191, 473315, 473424

33 460136, 470869, 471610, 473087, 473107

34 470869

35 458422, 460653, 461988, 463495, 463513, 465149, 465388, 467170, 467573, 468255, 468552, 468739, 469192, 
469362, 469447, 469495, 469752, 470184, 470945, 471091, 471177, 471198, 471299, 471321, 471363, 471364, 
471367, 471374, 471428, 471502, 471604, 471606, 471693, 471766, 471782, 471912, 472182, 472270, 472276, 
472333, 472365, 472368, 472547, 472549, 472594, 472601, 472865, 472895, 472918, 472949, 473063, 473090, 
473111, 473129, 473130, 473133, 473254, 473338
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36 461988, 465388, 468150, 468152, 469495, 469752, 471363, 471367, 471374, 471912, 472182, 472681, 472902, 
472918, 472949, 473067, 473106, 473238, 473333

37 463495, 465388, 467899, 468150, 468152, 468255, 468552, 468560, 468739, 469752, 470268, 470989, 471177, 
471755, 471865, 472567, 472601, 472611, 472918, 473067

38 470184, 470989, 471361, 471363, 471366, 471367, 471368, 471374, 471782, 471826, 472182, 472303, 472307, 
472308

39 461988, 465388, 468792, 469752, 470184, 471177, 472182, 472276, 472601, 472603, 472903, 472949, 473098, 
473106, 473191

40 465388, 468552, 469362, 471239, 471604, 471865, 472601, 472961

41 458422, 461988, 465617, 467170, 468552, 468792, 469362, 469870, 470184, 470900, 470945, 471363, 471367, 
471374, 471428, 471604, 471755, 471766, 471782, 472262, 472270, 472276, 472333, 472549, 472565, 472598, 
472603, 472817, 472891, 472935, 472945, 472965, 473090, 473111, 473130, 473191, 473243

42 463495, 465388, 468389, 468739, 469362, 469752, 470184, 470268, 470989, 471177, 471198, 471502, 471604, 
471758, 471761, 471826, 471865, 472182, 472598, 472601, 472817, 472891, 472918, 473063, 473129, 473243, 
473338

43 461988, 468792, 470950, 470977, 470978, 471606, 471633, 472333, 472598, 472903, 472961, 473216, 473317

44 463493, 467899, 468389, 469752, 470865, 471218, 471428, 471755, 471768, 472565

45 461988, 469495, 469752, 470184, 471177, 471220, 471363, 471367, 471374, 471826, 473311



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

WykaZ  alfabetycZNy  ZNakóW  toWaroWych  ZgłosZoNych 
W trybie krajoWym  po  dNiu  14  kWietNia  2016 r.

1 NARODOWY OPERATOR POCZTOWY  
ZAUFANA BLISKA BEZPIECZNA 472182

10 w skali Beauforta 470900

4MAT 471263

7LEVELS 472817

AFTER ALCOHOL WATER PARADISE  
RAJ TATR PREMIUM 471712

agent max active ball 471599

AGRAFKA 473216

AGROTRADE 470922

aldik SUPERMARKET 471364

AMBERGATOR 473315

APARTAMENTY WŁODARZEWSKA 30 469752

ARISTOCAT 472383

ARTEMA 468150

AZYMUT 468152

BARBARA LUIJCKX 469192

BAVARIA Elektro Werkzeuge 472564

BEAUTIFLY 472226

BIVROST 472891

BLACHDACH 468255

BONITO 473111

BRODRENE 473338

BUSINESSWOMAN&LIFE 458422

byRitaTorino 469447

Cat’s Menu 470281

CATHAY ASSOCIATES 471220

centrum ŁOPUSZAŃSKA 22 472949

CURRENDA 470184

CZARCIA ŁAPA 473107

CZELADNIK 472942

DEKADA 473106

dekolo pl WSZYSTKO DLA KREATYWNYCH 472547

DEKSTRA 473311

DEVIL-CARS AUTO MOTO  
PREZENT MOTORYZACYJNY PL 472603

DITTA-SERIA HALE MODUŁOWE 468560

DOBRE POMYSŁY NA BIZNES 472965

Dog’s Menu 470262

DWA JABŁKA KONSTRUKCJE 467899

E EDUFORCE 472945

EBT EvidenceBasedTreatment 471428

ECHO POLSKA PROPERTIES 461988

EdenFinance Pożyczki ekspresowe 472902

EFPG GROUP 469495

EKO FLOT CARBO 473229

eprosument.pl wiatr i słońce  
to Twoje pieniądze 472601

E-SPORT4U 473090

ETK-SYSTEM 471607

F IMPREFARB 471321

FEST ŚLONSKIE 470687

FEST ŚLONSKIE 470724

Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu 470945

Festiwal Wibracje 472935

FLEGAFORTAN 472897

FLIS Happy START wafers Coconut 461399

for pets 471971

FÖRK IT 473133

FREE STAR 473065

FRESCO. 471604

GETBOL 2002 469870

GetFort 469712

Getin Business 471367

Getin Partner 471363

globalwater solutions ltd. 467358

Główka pracuje 472067

Grand Prix Farmacji 471766

Granders 473317

Green Hills INVESTMENT 472681

GREENWOOD 472918

grupa CODEX 473254

HerbiGel 471395

Hh MY HONEY HOME 471502

HI-SPOT 472906

HOP POKUS 472528

HYDROZONE 471239

i infodata 472930

IMPERATOR 472610

instytut włosa 471768

INVENTUS 472567

JANTARIS ESENCJA BAŁTYKU 473067

jm JM HOLOGRAMY SYSTEMY  
ZABEZPIECZEŃ HOLOGRAFICZNYCH 471611

Kalnas 471569

Kayet 469699

Kayet 469700

KDP GOTOWICZ 465149

KODEKS DOBREGO PIWA   472751
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KOPERNIK TORUŃ PIERNICZKI NADZIEWANE  
o smaku Śliwkowym W CZEKOLADZIE  
pyszne drobnostki podziel się sercem! 462059

Korpo Voice 473130

KOZACZEK 473098

KROWARZYWA VEGAN BURGER 470977

KROWARZYWA VEGAN BURGER 470978

LECHKO 473424

LODZIARNIA MIŚ 471606

Lubella MINI 472236

LUCKYHOME.PL 473238

LUNCH SERVICE 472598

mas 470858

mazowieckie Ogrody 468389

McWiLL 471361

megalazienki.pl 473088

Megałazienki 473092

Melvit CRISPY 472927

MERCES 472613

MERTZ TOOLS 471091

MORSKIE OPOWIEŚCI 471633

Mr. Profit 472368

mr.profit 472365

MucoDry X 468902

NAVIFORCE 463513

NELA 473191

Nisu 472865

nJU.mobile 470989

NOBLECAT 472386

NORMAN LETO 473243

NP 467170

NURSA 471693

OHO TV 472303

OHO TV 472307

OHO TV 472308

okna aluminiowe.pl 463495

olta CONCEPT STORE 471758

ONTIMAX 473333

ORANŻADA napój gazowany PÓŁSŁODKA 472981

OTO MATA 472529

PACIFIC 463512

PANTEON 470869

PANTERA BIZNESU 472594

PAROL 472166

PARTNER GET IN BANK 471374

POLSKI HOLDING OCHRONY PHO 471177

POLSKI INSTYTUT Refleksologii 471218

Premiere 470285

PrestigeSpartan 473064

PROSEN 470058

PRYZMAT wydawnictwo 472270

Przerażynki 471598

Przylądek Zdrowia 463493

Q QUALE RESTAURANT 470950

Quick water 470982

R Rossa 468684

Rabarbarowy RAJ 471597

REBELHORN 472895

RECON 470268

REHAB KLUB 472565

RELAGO 472262

RELAGO 472276

RODZINA ZDROWIA Diabetive 471715

ROYAL CROWN COLA RC 472905

sBiznes 473063

sBiznes 473129

Silesia KRYNICA 472333

Smakuj lubuskie 468792

SNOWLIKE 473324

Solera 473066

SOPHUS 471826

SPRING BREAK 472549

ST NICOLAUS DISTILLERY 1867 OLD TOWER  
DRY GIN Extra Finest EXPORT QUR  
AUTHENTIC RECIPE IS BROUGHT TO LIFE BY  
TRADITIONAL METHODS AND ENHANCED  
BY CAREFULLY SELECTED NATURAL  
BOTANICALS SUCH AS JUNIPER BERRIES,  
ANGELICA ROOT. CARDAMON AND OTHER  
RARE HERBS ANS SPICES. Stark Armin  
TRADITIONAL METHODS ORIGINAL  
RECIPE Est 1867 460136

STERINEX 472752

STUIDO STUIDO 469362

SV SWIM VICTORY Est.2016 465617

SWAL 468739

T TAN 473384

TAKA SYTUACJA 471782

TENSO NORMIN 472057

Tradycja Pokoleń DOM POLSKI 471610

TRAVERO 472903

TRIO LINE 471865

Trocka BAZAREK 471912

UMBRELLA 473087

UNMATCHED SOLUTIONS FOR QUALITY  
CONTROL 471761

Up&More 471198

VA VisualAudio systemy audiowizualne  
i prezentacyjne 472611

vega tronik 472426

VELVET COLLECTION 472016

Vero Gusto 460653

Vigor Noodles 471299

VIVITA 473109
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VOLKSWAGEN RACING POLSKA SP. Z O.O. 468552

Warmia Browar Regionalny 472961

we energy 465388

WOLA 472534

WYCIOSAJ ZNAK 466342

XINWEI 471366

YAZDA 472804

życie jest dobre 471755



INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DO DNIA 14 KWIETNIA 2016 R.  

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH

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

1353348 FOLIESEN 16, 17

16  1353348 

17  1353348

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowychKlasa 
towarów

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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH



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.

495122 XSM (2017 05 19) 12
654939 SPRINGFIELD (2016 05 18) 9
832237 (2017 03 18)

CFE: 07.01.08, 14.05.01 18, 25
1269119 AMERICAN EAGLE INSTRUMENTS 

(2015 01 28, 2014 08 25)
8, 10, 11

1321714 SiSi LOVE (2017 05 08)
CFE: 02.09.01, 27.03.01 3

1353092 a’pieu (2017 04 03)
CFE: 27.05.17 3

1353093 DORCO (2017 04 11) 16
1353133 St. Ferdinand (2017 01 31) 32, 33
1353137 SONAVOX (2017 04 12)

CFE: 27.05.01 9
1353142 TOP GLOSS (2017 04 28) 19
1353162 MESOSERUM (2016 11 23) 3, 5
1353167 RU (2017 04 12, 2016 11 02)

CFE: 27.05.22 39, 41, 42
1353193 HappyBlu (2017 04 20) 35, 38
1353201 (2017 04 25)

CFE: 01.03.02, 26.01.04, 29.01.12 3, 5, 44
1353227 AQUAVIA (2017 01 05, 2016 09 23)

CFE: 06.01.01, 29.01.13 32, 35
1353318 Perfekt Ultra (2017 04 21, 2016 10 24) 9
1353331 OM ACTIV (2017 04 19, 2016 10 25) 25, 28, 

32
1353377 (2016 12 20)

CFE: 05.05.20 9
1353389 KEBENE (2017 03 22) 5, 35
1353412 PEM RT (2017 05 22) 6
1353425 FLEXINO (2017 04 26, 2016 11 03)

CFE: 27.05.01 6
1353438 ARKO MEN SKIN DEFENSE 

(2016 10 06)
3, 8

1353453 KING RICHARD (2017 02 20, 2017 02 03) 33
1353463 KERUI (2017 04 03)

CFE: 27.05.17 40
1353472 HAPPY SNAIL (2017 03 21, 2017 02 16)

CFE: 03.11.07, 27.03.03, 29.01.12 5, 9, 10, 11, 20, 
25, 28, 35

1353473 (2017 03 30)
CFE: 28.05.00 6, 7, 8, 9, 11, 18, 21, 

35, 37, 40, 41, 42
1353508 QUICKPHOS (2016 04 18) 5
1353631 (2016 09 23)

CFE: 09.01.11, 20.05.07, 25.07.01 35

1353634 LINK & GO (2016 12 08) 9, 12, 42
1353636 SYMAG (2016 12 14, 

2016 06 22)
7, 9, 35, 37, 41, 42

1353715 (2017 03 17)
CFE: 28.05.00 35, 38

1353730 Norven (2017 03 24) 29, 31, 35
1353773 AXIOMATOR (2017 04 01) 42
1353803 CotoSan (2016 11 21) 31
1353804 AntiLaxan (2016 11 21) 31
1353805 SANO Akademie (2016 11 21) 44
1353806 Sanolyte (2016 11 30) 31
1353807 SuSan (2016 12 07) 31
1353808 Sauengold (2016 12 07) 31
1353809 PigPlus (2016 12 07) 31
1353828 TY (2017 04 10)

CFE: 27.05.01 6, 19
1353844 PEM VM (2017 05 19, 2017 02 24) 6
1353868 IRU (2017 04 12, 2016 11 01) 39, 41, 42
1353889 Sensitive Quality Brand (2016 09 27, 

2016 07 05)
CFE: 20.05.25, 27.05.03, 29.01.13 16

1353904 Creamoire DESSERTS (2016 11 18, 
2016 10 03)
CFE: 25.03.01, 27.03.01, 29.01.12 29, 30

1353935 TOYZZ SHOP (2017 03 24)
CFE: 27.05.02, 29.01.13 28, 35

1353990 NEPG (2017 01 23)
CFE: 27.05.17 5

1353991 YEMA (2017 02 01)
CFE: 26.01.04, 27.05.24 9

1354016 Mr. Potato (2017 04 10)
CFE: 27.05.01, 28.03.00 25

1354017 YUNFENG MEDIA (2017 04 10)
CFE: 26.13.25, 28.03.00 9

1354090 ME:sh (2017 04 28, 2017 01 03)
CFE: 24.17.01, 27.05.10 25

1354091 NanoTrader (2017 05 02)
CFE: 26.04.02, 27.05.08, 29.01.12 36

1354123 HAOYU (2017 03 27)
CFE: 05.03.15, 27.05.01 1

1354151 SLEDGERS (2016 12 05)
CFE: 26.03.04, 26.11.09, 27.01.01, 
29.01.12

18, 25

1354171 myhive (2017 01 05, 2016 09 12)
CFE: 03.13.05, 26.04.09, 27.05.24, 
29.01.12

35, 36, 37, 
39, 40, 42
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1354214 q king (2016 12 05)
CFE: 03.01.14, 27.03.01 18, 25

1354231 Meggi (2016 11 21) 31
1354232 AcidoSan (2016 11 21) 31
1354233 BoviFit (2016 11 24) 31
1354234 StimuDigest (2016 11 24) 31
1354235 NutriCube (2016 12 07) 31
1354236 SanAmmat (2016 12 07) 31
1354237 Mipro (2016 12 07) 31
1354254 Plv sport (2016 12 16, 2016 12 13) 25, 35
1354260 Fitis GOOD HOUSEMATES (2016 11 15)

CFE: 26.03.01, 27.05.07, 29.01.12 9, 11, 20, 21
1354304 MINICOMPACTA (2017 02 15, 

2016 08 15)
7, 9, 11

1354483 TIR (2017 04 24, 2016 11 01) 39, 41, 42

1354521 MYHIVE (2017 01 05, 
2016 09 12)

35, 36, 37, 39, 40, 42

1354572 SVEZA (2016 11 16)
CFE: 27.05.01 19, 20, 35, 40, 42

1354590 AURORA home (2016 11 22)
CFE: 05.03.02, 27.05.10 23, 24, 25, 26

1354597 AGE OF TROY (2016 12 06)
CFE: 27.01.02, 27.05.03, 29.01.13 9, 28

1354598 Rediema (2016 12 01, 2016 11 30) 3, 5, 35
1354634 content guru (2017 01 04, 

2016 11 03)
9, 35, 41, 42

1354636 Abakus (2017 02 22, 2017 01 20)
CFE: 27.05.01 35, 41

1354701 OXYNADOR (2017 03 08, 2016 09 09) 5
1354787 STAPP HORSE (2017 03 15) 25, 35



Wykaz  klasoWy  Wyznaczonych  po  dniu  14  kWietnia  2016 r.   
na  terytorium  rzeczypospolitej  polskiej   

międzynarodoWych  znakóW  toWaroWych

klasa 
towarów numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  1354123 

3  1321714, 1353092, 1353162, 1353201, 1353438, 1354598 

5  1353162, 1353201, 1353389, 1353472, 1353508, 1353990, 1354598,
 1354701 

6  1353412, 1353425, 1353473, 1353828, 1353844 

7  1353473, 1353636, 1354304 

8  1269119, 1353438, 1353473 

9  654939, 1353137, 1353318, 1353377, 1353472, 1353473, 1353634,
 1353636, 1353991, 1354017, 1354260, 1354304, 1354597, 1354634 

10  1269119, 1353472 

11  1269119, 1353472, 1353473, 1354260, 1354304 

12  495122, 1353634 

16  1353093, 1353889 

18  832237, 1353473, 1354151, 1354214 

19  1353142, 1353828, 1354572 

20  1353472, 1354260, 1354572 

21  1353473, 1354260 

23  1354590 

24  1354590 

25  832237, 1353331, 1353472, 1354016, 1354090, 1354151, 1354214,
 1354254, 1354590, 1354787 

26  1354590 

28  1353331, 1353472, 1353935, 1354597 

29  1353730, 1353904 

30  1353904 

31  1353730, 1353803, 1353804, 1353806, 1353807, 1353808, 1353809,
 1354231, 1354232, 1354233, 1354234, 1354235, 1354236, 1354237 

32  1353133, 1353227, 1353331 

33  1353133, 1353453 

35  1353193, 1353227, 1353389, 1353472, 1353473, 1353631, 1353636,
 1353715, 1353730, 1353935, 1354171, 1354254, 1354521, 1354572,
 1354598, 1354634, 1354636, 1354787 

36  1354091, 1354171, 1354521 

37  1353473, 1353636, 1354171, 1354521 

38  1353193, 1353715 

39  1353167, 1353868, 1354171, 1354483, 1354521 

40  1353463, 1353473, 1354171, 1354521, 1354572 

41  1353167, 1353473, 1353636, 1353868, 1354483, 1354634, 1354636 

42  1353167, 1353473, 1353634, 1353636, 1353773, 1353868, 1354171,
 1354483, 1354521, 1354572, 1354634 

44  1353201, 1353805



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.

464478 Polski Ogród Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością
2017 03 31 32

457688 ENERVIT S.P.A.
2017 03 31 5, 35, 44

465322 STOWARZYSZENIE KLUB BIEGACZA  
MANIAC POZNAŃ
2017 06 05 16, 25, 41

466637 CHANTELLE
2017 06 06 3

466297 San Miguel Pure Foods Company Inc.
2017 06 13 29, 30

467316 OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 06 27 44

462023 OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 06 27 25

467499 Bayer Intellectual Property GmbH
2017 07 03 5

468115 INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 07 04 5

468138 BROOKSBURNETT INVESTMENTS LTD
2017 07 03 24, 25, 35

467524 UCC Coffee Benelux B.V.
2017 07 03 30

466093 Lotte Wedel Sp. z o.o.
2017 07 03 30

467851 Stopklatka S.A.
2017 07 10 35, 36, 39, 43

468863 Kaminski Arkadiusz
2017 07 10 12
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